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نمایشگاه قرآن و عترت
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 پل تاریخی شهرستان

روز جهاني تنوع فرهنگی؛
 امروز به فرهنگمون بیشتر توجه 

کنیم، میتونیم اطالعاتی را درباره 
فرهنگ شهرمون به دست 

بیاریم یا یک داستان سنتی از 
شهرمون بخونیم.
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   نظارت روزانه بر ایمنی محوطه های بازی کودکان در شهر   
  در راستای آرامش خانواده ها صورت می گیرد؛ 

  مدیر گروه سالمت خانواده و جمعیت مرکز بهداشت استان:  

رشد جمعیت در اصفهان راکد است
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بالتکلیفی واحدهای 
تولیدی با تورم

 رییس خانه صنعت و معدن اصفهان
 مطرح کرد:

3

 واکنش ها نسبت به
 تصمیم عجیب سازمان لیگ ادامه دارد؛

 سپاهان 
از خیر قهرمانی می گذرد؟!

استاندار از شهردار اصفهان 
تقدیر کرد

 در چهاردهمین
 جشنواره روابط عمومی استان؛
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به دنیا آمدن   

کارگردان:محسن عبدالوهاب
پردیس ساحل/ سیتی سنتر

میالد باسعادت امام حسن مجتبی )ع(مبارک

ِحیمِ  ْحمِن الَرّ ِ الَرّ بِْسِم الَلّ
»اللهّم اْرُزْقنی فیِه طاَعَة الخاِشعین واْشَرْح فیِه َصْدری 

بإنابَِة الُمْخبتیَن بأمانَِک یا أماَن الخائِفین«
»خدایا در این روز طاعت بندگان خاشع و خاضع خود را نصیب 
من گردان و شرح صدر مردان فروتن و خداترس را به من عطا 

فرما، به حق امان بخشی خود ای ایمنی دل های ترسان. «

 واسطه ها به دنبال ایران و آمریکا؛

راه ناممکن میانجی گری
پیدا کردن یک میانجی میان ایــران و آمریکا، 
یکی از موضوعاتی است که این روزها سوژه داغ 
رسانه ها شده است. پس از »عمان« که همواره به 
عنوان یکی از سنتی ترین واسطه ها میان ایران و 
آمریکا مطرح بوده و هنوز هم یکی از طرف های 
فعال در رایزنی میان این دو کشــور شــناخته 

2می شود، حاال ...

گالری امروز
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پیدا کردن یک میانجی میان ایران و آمریکا، یکی 
از موضوعاتی است که این روزها سوژه داغ رسانه ها 
شده اســت. پس از »عمان« که همواره به عنوان 
یکی از سنتی ترین واسطه ها میان ایران و آمریکا 
مطرح بوده و هنوز هم یکــی از طرف های فعال در 
رایزنی میان این دو کشــور شناخته می شود، حاال 
نام های دیگری از ســوئیس تا عراق برای وساطت 
میان ایــران و آمریکا مطرح می شــود. هر رهبر و 
کشوری که نماینده ای به ایران و یا آمریکا فرستاده، 
جزو گزینه های میانجی گری مطرح می شود و البته 
هنوز هیچ طرفی نه رسما و نه تلویحا این مسئله را 

رد تا تایید نکرده است. 
مناقشــه ایران و آمریکا به حدی گسترده شده که 
ورود به آن هم می تواند بســیار دشوار و هم قدرت 
آفرین باشد. میانجی گری برای هر کشوری و در هر 
سطحی به نوعی پرســتیژ دیپلماتیک باالیی دارد 
و درآینده قدرت و نفوذ سیاســی آن، موثر خواهد 
بود. شاید به همین دلیل برخی از کشورها از جمله 
عراق برای شــروع این پروسه پاپیش گذاشته اند و 
البته برخی از کشــورها هم خود را از این شایعات 
کنار کشیده اند. در میان این موج شایعات،  روسیه 
به صراحت اعالم کرد که قصد ندارد در مناقشــه 
برجام نقش میانجی را ایفا کند. پوتین گفته است: 
»آینده توافق به روســیه مربوط نیست، چون این 
کشور آتش نشــان نیســت. ما نمی توانیم همه جا 

منجی باشیم به خصوص 
وقتی که مسئله به دیگران 
هم بستگی دارد. ما نقش 
خودمــان را ادا کردیم و 
آماده ایم کمــاکان نقش 
مثبت ایفا کنیــم«. این 
ســخنان پــس از دیدار 

پوتین با مایک پمپئو و در نشست خبری با رییس 
جمهور اتریش مطرح شــد. پیش از سفر وزیر امور 
خارجه آمریکا به روســیه مســئله میانجی گری 
و یا تالش برای همراهی روســیه بــا تحریم های 

آمریــکا از اهــداف این 
سفر عنوان شده بود؛ اما 
به نظر می رســد روسیه 
اولین کشــوری باشد که 
به صورت رسمی از زیر بار 
ایجاد راهکاری مشترک 
میان ایران و آمریکا شانه 
خالــی می کند. عــراق هم گزینه جــدی دیگری 
اســت که برای میانجــی گری مطرح می شــود. 
سیاســتمداران عراقی طی روزهای گذشــته به 
صراحت اعالم کرده اند که آماده وســاطت و ایجاد 

راهکارها برای برون رفت از بحران برجام هستند؛ 
اما به نظر می رسد ضعف موضع عراق در برابر ایران 
و آمریکا این کشــور را از گزینه هــای قابل اتکا در 
تنش های اخیر کنار خواهد گذاشت؛ هر چند یک 
نماینده پارلمان عراق گفته است که »عبدالمهدی« 
به زودی سفرها برای رایزنی میان ایران و آمریکا با 
ســفر به کویت و قطر آغاز خواهد کرد؛ اما به نظر 
نمی رســد این حرکت چندان موفق باشد. روزنامه 
کویتی »القبس« هم مدعی شده که سه کشور حوزه 
خلیج فارس، با علم به اینکه شروط مذاکرات بین 
دو طرف بسیار دشوار است، تالش می کنند آمریکا 
و ایران را به نشستن پشــت میز مذاکرات متقاعد 
کنند. کویت قطر و عمان کشــورهایی هستند که 
به گفته منابــع این روزنامه در حــال رایزنی با دو 
طرف هســتند. همچنین ســفر اخیر »ظریف« به 
توکیو موجب شــده تا نام ژاپن هم به عنوان یکی 
از گزینه های وساطت مطرح شود. با کنار کشیدن 
اروپا و روســیه از تنش های میان ایــران و آمریکا، 
بعید به نظر می رسد کشور و یا نهادی توان نزدیکی 
میان این دو کشور را داشته باشد. ایران برای آغاز 
مذاکره با آمریکا شــروط ســختگیرانه ای خواهد 
داشت و آمریکا هم اگر چه اعالم کرده که به دنبال 
جنگ نیست و می خواهد با ایران مذاکره کند؛ اما 
با توجه به تیم تندروی سیاســت خارجی ترامپ و 
فشارهای عربستان و اسراییل برای مقابله با ایران 
به نظر نمی رسد کشوری با شرایط فعلی بتواند این 

دو قطب مخالف را به هم نزدیک کند.

آمریکا، اصابت موشک به سفارت 
خود در بغداد را تایید کرد

یک مقام در وزارت خارجه آمریکا در گفت وگو با 
شبکه اســکای نیوز تایید کرد که یک موشک به 
منطقه »الخضراء« در نزدیکی سفارت آمریکا در 
بغداد اصابت کرد؛ اما هیچ گونه آسیبی به همراه 
نداشــت. وی افزود: هیچ صدمه ای به تاسیسات 
آمریکا وارد نشــد و در مورد این حادثه با مقامات 
عراق در حال تماس هستیم و درباره آن تحقیق 
می کنیم. این مقام آمریکایی ادامــه داد: ما این 
موضوع را جدی گرفته ایم و طی دو هفته گذشته 
توضیح دادیم و بار دیگر نیز تاکید می کنیم که در 
رابطه با حمله به شهروندان و یا تاسیسات آمریکا 
سهل انگاری نخواهیم کرد و پاسخ قاطعی به آن 

می دهیم.

 »مؤدی« با اکثریت بیشتری
 به قدرت باز می گردد

نتایج نظرسنجی های پس از انتخابات پارلمانی 
هند نشان می دهد، نخست وزیر کنونی احتماال 
عملکرد انتخاباتــی بهتری نشــان می دهد و با 

اکثریت بیشتری به قدرت باز می گردد.
 نارندرا مؤدی، در ابتــدای این کمپین بابت عدم 
اشــتغال زایی و اقتصاد ضعیف کشاورزی مورد 
انتقاد قرار داشــت و تحلیلگــران می گویند این 
رقابت انتخاباتی با افزایــش حمایت ها از حزب 
 اصلی اپوزیســیون موســوم به کنگره تنگاتنگ
 شــد؛اما بســیج پایگاه هندوها به نفع مؤدی و 
تبدیل کارزار انتخاباتی او به جنگی بر سر منافع 
 ملی با پاکســتان و حمله به نرمش اپوزیسیون
 اصلی مقابل دشــمن این کشــور بــه کمک او 

شتافت. 

 آشوب داعشی های زندانی
 در تاجیکستان

رییس زندان های تاجیکســتان از کشــته شدن 
تعدادی از زندانیان در زندان »کرپیچنی« شــهر 
»وحدت« این کشــور در پی آشوب های داخلی 
خبر داد. این شــورش به رهبری »بهروز گلمراد 
اف« پسر ســرهنگ فراری و عضو ارشد داعش و 
برخی دیگر از اعضای سازمان تروریستی داعش 
ایجاد شــد. بنابــر اطالعیه وزارت دادگســتری 
تاجیکســتان، در این زندان که هزار و 500 نفر 
نگهــداری می شــود،وضعیت به حالــت عادی 

بازگشته و تحت کنترل است.

دویچه بانک، حساب مشترک 
ترامپ و کوشنر را مسدود کرد

دویچه بانک با ارسال گزارشی به گروه های جرائم 
مالی فدرال از »نشان دار« شــدن حساب مالی 
مشــترک دونالد ترامپ و جرد کوشنر به دلیل 
اقدامات مشــکوک و مجرمانه خبر داد. نشان دار 
شدن این حساب توسط نرم افزار دویچه بانک که 
معموال به انجام اقدامات غیرقانونی واکنش نشان 

می دهد، انجام شده است. 

بازداشت کارمندان وزارت 
خارجه در ترکیه

به گزارش پایگاه اینترنتی روزنامه ملیت، منابع 
خبری ترکیه از صدور حکم بازداشت شمار زیادی 
از کارکنان وزارت امور خارجه این کشور به اتهام 
ارتباط با شــبکه فتح ا... گولن، مخالف سرسخت 

دولت آنکارا، خبر می دهند.
 بر اساس این گزارش، مقامات قضایی ترکیه حکم 
بازداشــت ۲۴۹ نفر را در چهارچوب تحقیقات 
درباره طرفــداران فتح ا... گولــن در وزارت امور 
خارجه ترکیه صادر کردند. عملیات گسترده ای 
برای بازداشــت این افراد در ۴۲ اســتان ترکیه 
آغاز شــده و پلیس تاکنون ۷۸ نفر را بازداشــت 

کرده است.

راهناممکنمیانجیگری
 نشست کمیسیون امنیت ملی
 با سفیران کشورهای اروپایی

عضــو کمیســیون امنیــت ملی و سیاســت 
خارجی مجلــس از برگزاری دومین نشســت 
این کمیسیون با سفیران کشورهای اروپایی در 
تهران طی روزهای آتی خبر داد و گفت در این 
نشست گزارشی از عملکرد کشورهای اروپایی در 
راستای اجرای تعهدات دریافت می شود. شهروز 
برزگر کلشانی، با یادآوری اهمیت به کارگیری 
دیپلماسی اقتصادی در جریان سفرهای »محمد 
جواد ظریف« وزیر امور خارجه به کشــورهای 
منطقه و برخی کشورهای تاثیرگذار همچون 
روســیه، چین، هند و ژاپن اظهار داشت: این 
سفرها در راستای تقویت دیپلماسی اقتصادی 
و رســاندن حرف ملت ایران به گوش جهانیان 
است. برزگر کلشانی خاطرنشان کرد: سفرهای 
وزیر امور خارجه به کشورهای تاثیرگذار منطقه 
در حال حاضر افزایش یافته که نشان دهنده این 
است که باید برای برون رفت از وضعیت تحریمی 
که برخی کشــورها علیه ایران وضع کرده اند، 
اقدامی در راستای افزایش همکاری و مناسبات 

با کشورهای دوست صورت داد.

 مخالفت کمیسیون آموزش
 با تعویق کنکور سراسری

عضــو هیئت رییســه کمیســیون »آموزش، 
تحقیقــات و فنــاوری« مجلس گفــت: این 
کمیسیون به طور صددرصد مخالف به تعویق 
افتادن زمان برگزاری کنکور در سراسر کشور 
است؛ چرا که این مسئله می تواند باعث اضطراب 
بســیاری از خانواده ها در کل کشور شود. جبار 
کوچکی نژاد افزود: اعضای کمیســیون در این 
جلســه موضوع ســهمیه بندی کنکــور برای 
ایثارگران را به مدت چهار ماه به تعویق انداختند 
تا پس از گذشت این چهار ماه مجددا کمیسیون 
به این مســئله ورود پیدا کرده و سهمیه بندی 

کنکور برای ایثارگران را ساماندهی کند.

رییس جمهور آمریکا:
 با ایران سر جنگ ندارم

رییس جمهور آمریکا در مصاحبه ای که بامداد 
دوشنبه منتشر شده گفته قصد جنگ با ایران 
ندارد. ترامپ در ایــن مصاحبه گفت: »به ایران 
اجازه نخواهم داد سالح هسته ای داشته باشد. 
نمی خواهم بجنگم؛ امــا وقتی با وضعیتی مثل 
ایران روبه رو باشــید نمی توانید به آنها اجازه 
بدهید سالح هسته ای داشته باشند، نمی توان 
اجازه داد چنین اتفاقی بیفتد.« رییس جمهور 
آمریکا در ادامــه اضافه کرد: »بــا وجود همه 
چیزهایی که اتفاق می افتد، من کسی نیستم 
که بخواهد وارد جنگ بشــود، چون جنگ به 
اقتصادها لطمه می زنــد و مهم تر از همه جنگ 

باعث کشته شدن انسان ها می شود.«

وزیر نفت عربستان:
 هیچ کس نمی داند ایران 
چقدر نفت صادر می کند

وزیر نفت عربستان در نشست کمیته نظارت 
بر اوپک پالس گفت که هیچ کســی نمی داند 
ایران چقدر نفت تولید و صادر می کند. به گفته 
فالح، امــروزه هیچ کس دقیقــا نمی داند که 
ایران چه مقدار نفت استخراج و صادر می کند، 
زیرا که بخش عمده ای از نفــت ایران در بازار 
به صورت ثبت نشده است. وزیر انرژی عربستان 
سعودی در کنفرانس مطبوعاتی پس از نشست 
کمیته نظارت بر اوپک پالس گفت: هیچ کس 
نمی داند ایران دقیقا چقدر )نفت( تولید و صادر 
می کند، من فکر می کنم درباره این اطالعات 
بســیار گمانه زنی شــده؛ اما در عین حال، با 
وجود تحریم های آمریکا علیه ایران، نفت بازار 

همچنان به خوبی تامین می شود.

محمد حسین قربانی
نماینده مجلس:

عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجی 
مجلس گفت: نفوذی ها، بدترین شرایط را در کشور 
دارند زیرا حقوق شــان به ریال اســت؛ اما باید برای 
خانواده هایشان که در خارج از کشور هستند پول به 
دالر ارسال کنند. ابوالفضل حسن بیگی تصریح کرد: 
این افراد تالش می کنند دل مسئوالن را خالی کنند 
و تحت عنوان کارشناس و نظر کارشناسی، اطالعات 
غلط به خورد مســئوالن دهند. حسن بیگی تاکید 
کرد: طی سال های اخیر تجربه کرده ایم که آبشخور 
بسیاری از نظرات کارشناسی، آن طرف مرزهاست. 
آنها برای مصلحت مردم کاری نمی کنند و دلســوز 
جمهوری اسالمی نیستند، فقط دل شان می خواهد 
درآمد و رانتی داشته باشــند تا دالر ارزان بخرند و 
برای خانواده هایشان که در کانادا، آمریکا و استرالیا 
زندگی می کنند، بفرســتند. وی اظهار داشت: این 
افراد حقوق شــان را از جمهوری اسالمی می گیرند؛ 
اما خانواده هایشان و خودشان بندگی آمریکایی ها 

را می کنند.

نفوذی ها، دل مسئوالن را 
خالی می کنند

عضو کمیسیون امنیت ملی:

کافه سیاست

عکس  روز 

تظاهرات علیه »یوروویژن« و 
کشتار مردم غزه در تل آویو

ده ها تــن از فعاالن حقوق بشــر بــا برگزاری 
تظاهرات مقابل محل برگزاری مســابقات آواز 
اروپایی یوروویژن در تل آویو، نسبت به برگزاری 
این مسابقات و کشــتار مردم غزه توسط رژیم 

صهیونیستی اعتراض کردند.

هیچکسنمیداندایرانچقدرنفتصادرمیکند

پیشنهاد سردبیر:

عضو شــورای مرکزی فراکسیون مستقلین 
مجلس، از رایزنی جدی این فراکســیون با 
فراکســیون های والیی و امید بر سر ادامه 
ریاســت الریجانی در مجلــس دهم خبر 
داد. محمدحســین قربانی گفت: انتخابات 
هیئت رییسه در اجالســیه چهارم متفاوت 
با دوره های قبل است و با توجه به اینکه در 
اجالسیه آخر مجلس قرار داریم، باید تدابیر 
ویژه ای برای اجماع اندیشیده شود. نماینده 
مردم آستانه اشــرفیه اظهار داشت: هنوز با 
فراکســیون امید بر سر ریاســت مجلس به 
اجماع نرســیده ایم. حاجــی بابایی، رییس 
فراکسیون والیی تا دیروز مصمم به نامزدی 
برای ریاست مجلس بود، ولی با صحبت هایی 
که امروز صورت گرفت، منصرف شد. اجماع 
فراکســیون والیی نیز این است که حاجی 

بابایی نامزد ریاست مجلس نشود.

مستقلین برای ابقای الریجانی 
درحال رایزنی هستند

هدایت ا...خادمی
عضو کمیسیون انرژی مجلس:

یک فعال سیاســی اصــالح طلب دربــاره ادعای 
مخالفان دولت به رهاشــدگی امور کشــور گفت: 
این حرف فقط ادعاســت. دولــت برنامه، وظیفه و 
مســئولیت دارد، مرتب در حال انجام کار اســت، 
اگر دولت کارها را رها کرده پس چه کســی کشور 
 را اداره می کند و مســئولیت های دولــت را انجام

 می دهد؟
 محمد هاشــمی افزود: چنین مسئله ای نمی تواند 
وجود خارجی داشــته باشــداینها ادعاهای بدون 
سندی اســت که با اهداف انتخاباتی بیان می شود. 
هاشمی در مورد پیشنهاد اســتعفای روحانی هم 
گفت: این حرف ها بازی در زمین دشــمن اســت. 
ناکارآمد نشــان دادن دولت مســئله ای است که 
دشــمن خواســتار آن اســت. این فعال سیاسی 
ادامــه داد: دشــمن، بــا تریبون هــای متعدد و 
سرمایه گذاری های کالن بر همین مبنا جلو می رود. 
کســی هم که در داخل چنین حرفــی می زند در 

زمین دشمن بازی می کند.

 چه کسی کشور را
 اداره می کند؟

فعال سیاسی اصالح طلب:

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی 
گفت: هیچ امیدی نداریــم که در این مجلس 
طرح اســتیضاح زنگنه رای بیاورد.هدایت ا...
خادمی ، اظهار داشــت: برخی از نمایندگان 
مجلس شورای اسالمی طرحی را برای استیضاح 
زنگنه، وزیر نفت آماده کرده و مشــغول جمع 
آوری امضا برای آن بودند.برخی ها نمی خواهند 
در آســتانه انتخابات، مواضعی اتخاذ کنند که 
ممکن باشــد بر آرای آنهــا در انتخابات تاثیر 
منفی بگذارد. از سوی دیگر برخی از نمایندگان 
نیز همانطور که پیش تر گفته ام، به استخدام 
وزارت نفــت درآمــده و یا در اســتخدام این 
وزارتخانه هستند و به همین دلیل با استیضاح 
زنگنه موافقت نمی کنند.خادمی گفت: با این 
وجود ما در مجلس بــرای احقاق حقوق مردم 
تالش می کنیم و به همین دلیل برای چندمین 
بار طرح استیضاح زنگنه به جریان افتاده است.

هیچ امیدی به استیضاح 
»زنگنه« نیست

پیشخوان

بین الملل

رییس جمهور مخلوع مصر، بعــد از مدت ها در گفت وگویی خبری، 
با روزنامه األنباء کویت، ضمن متهم کردن ایران به داشتن »طمع« 
در خصــوص نفوذ در کشــور های منطقــه و »تهدید بــودن« آن 
برای کشــور های عربی خلیج فارس، آن را به نوعــی با تهدید رژیم 
صهیونیستی مقایسه کرد و گفت: »اما طمع اسراییل هم کامال روشن 
است«. وی افزود: وقتی قدرت را در دست گرفتم، روابط غیررسمی 

با خیلی از کشور های عربی را حفظ کردم. کمی بعد به مراسم ترحیم 
ملک خالد ،شاه چهارم سعودی رفتم با آنکه رابطه رسمی نداشتیم. به 
عراق در جنگش علیه ایران کمک کردیم در حالی که روابط رسمی 
نداشتیم. مبارک افزود: هنگام عملیات فاو، به عراق و به دیدار صدام و 
فرماندهان عراقی در اتاق عملیات رفتم تا در جنگ علیه ایران به آنها 
کمک کنم.  مبارک در مورد اینکه مصر چه امتیازاتی به اسراییل داد 

تا روابط با کشور های عربی از سر گرفته شود هم گفت: امتیازی داده 
نشد این رویکرد راهبردی و برگشت ناپذیر مصر بود. کشور های عربی 
این را خوب می دانستند. من تاکید کردم که از ایفای نقش تاریخی 
خود در خدمت به مسائل جهان عربی و در رأس آن مسئله فلسطین، 
کوتاه نخواهیم آمد. برای همین، بعد ازسرگیری روابط با کشور های 
عربی تالش کردم این کشور ها را یکپارچه کنم تا اتحاد داشته باشیم. 

رییس جمهور مخلوع مصر
 به صدام علیه ایران کمک کردیم

 واسطه ها به دنبال ایران و آمریکا؛

آمارهای ممنوعه

طرح استیضاح وزیر نفت با 
چه هدفی

ســعودی ها پنهان پشت 
نقاب جنگ

دنبال جنگ نیستم
اماازآن نمی هراسیم

به نظر می رسد روسیه اولین کشوری 
باشد که به صورت رسمی از زیر 
بار ایجاد راهکاری مشترک میان 
ایران و آمریکا شانه خالی می کند

جنجال بر سر ورود مشاوران صندوق بین المللی پول
نماینده مردم نجف آباد در مجلس شورای اسالمی گفت: به تازگی وزارت اقتصاد برای اصالح ساختار بودجه، به 
جای استفاده از توان بومی، از مشاوران صندوق بین المللی پول دعوت کرده با حضور در ایران در این رابطه به 
کشور ما مشاوره بدهند. ابوالفضل ابوترابی  افزود: بعد از جنگ تحمیلی شاهد مشاوره های بین المللی از این طریق 
بوده ایم که همه آمدند داخل کشور و متاسفانه به بهانه ها و پوزیشن های بین المللی جز اینکه جاسوس بودند و 
تجویزهایشان مشکل گشایی برای کشور ما نبوده است، کاری نکردند. این افراد از طریق سرویس های جاسوسی 
خارجی به ویژه سیا، سازماندهی و خط دهی می شوند. وی افزود: سوال ما در رابطه با دعوت از مشاوران صندوق 
بین المللی پول از وزیر اقتصاد این است که مگر شما نبودید سیستم الکترونیکی کردن مالیات کشور را به شرکت 
فرانسوی دادید و صدها میلیارد تومان هم برای این کار هزینه کردید و بعد هم این نرم افزار را کنار گذاشتید. در 
این میان، اسناد و اطالعات ما رفت و مسائل مهم و سری و محرمانه نظام رفت و پول بیت المال هم رفت و 

االن هم این نرم افزار برای کشور ما جواب نمی دهد، چون بومی نیست.

بحرین، ایران و عراق را به مدیریت یک شبکه ضد امنیتی متهم کرد
دولت بحرین با اعالم »رصد شماری از حساب های کاربری در شبکه های اجتماعی« که هدفش »ضربه زدن 
به امنیت بحرین« است، مدعی دخالت ایران و عراق در این مسئله شــد. این اداره، با اشاره به رصد تعدادی 
از حساب های کاربری الکترونیکی در شــبکه های اجتماعی که »هدف آن فتنه انگیزی و ضربه زدن به صلح 
و امنیت و ثبات بحرین است« مدعی شد، این شبکه از جانب طرف های خارجی در ایران، قطر، عراق و چند 
کشور و برخی شخصیت های فراری تحت تعقیب قضایی، اداره می شــود. این مسئول بحرینی در ادامه این 
ادعا افزود: این حساب های کاربری از مدت ها پیش در حال اجرای یک طرح هدفمند برای خدشه دار کردن 
چهره بحرین و ملت آن و ایجاد فتنه و تفرقه بین ارکان مختلف جامعه اســت و بررســی های انجام شده نیز 
وجود شبکه ای از ســایت های اینترنتی را که برای ضربه زدن به امنیت اجتماعی بحرین فعالت دارند، نشان 
می دهد و شیوه مدیریت این سایت ها، عناوین و کشورهایی که این سایت ها در آن افتتاح و مدیریت می شوند، 

شناسایی شده است.

چهره ها

مرضیه محب رسول
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 احتمال تغییر ساعات کاری ادارات
 برای فرار از خاموشی

پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

خـبر

جنگ تجاری با چین، قیمت 
کاال در آمریکا را افزایش داد

فروشــگاه زنجیــره ای والمــارت آمریکا -که 
بزرگ ترین فروشــگاه زنجیــره ای در جهان 
محســوب می شــود- اعالم کرده که به دلیل 
جنگ تجاری با چین، قیمت کاالهای مصرفی 
وارداتی از چین برای مــردم آمریکا به زودی 

افزایش می یابد.

 اقدام هفته گذشــته دولت آمریــکا در اعمال 
تعرفه بــر واردات 200 میلیــارد دالر کاال از 
چین، دلیــل اصلی باال رفتــن قیمت اجناس 
والمــارت اعالم شــده اســت که البتــه این 
 مســئله، شــامل هزاران قلــم کاال در آمریکا 

خواهد شد. 
دونالد ترامــپ همچنین تهدید کرده اســت 
که اعمال تعرفه را به همــه کاالهای وارداتی 
از چیــن تعمیم خواهــد داد؛ البتــه والمارت 
که بزرگ تریــن وارد کننــده در آمریکا نیز به 
شــمار می رود، گفته که در تالش اســت تا با 
تامین کاالهــا از دیگر کشــورها از باال رفتن 
قیمت جلوگیری کنــد؛ اما مســئله افزایش 
قیمت ها به والمارت ختم نمی شــود؛ چرا که 
شرکت فروشــگاه های زنجیره ای میسیز نیز 
اعالم کرده که داســتان اعمال ایــن تعرفه ها 
فروش مبلمان این فروشــگاه ها را تحت تاثیر 
منفی قــرار داده و اگر آمریکا اعمــال تعرفه 
را به تمــام کاالهای وارداتــی از چین تعمیم 
دهد، فــروش تجهیــزات تزئینــی جانبی و 
 پوشــاک این فروشگاه ها نیز آســیبب خواهد

 دید.

بازار

شارژر فندکی

دستور رییس جمهور به 
دستگاه ها برای رونق تولید

رییس جمهور به وزارتخانه ها و سازمان ها دستور 
داد برای رونق تولید و رفع موانع سرمایه گذاری 
در کشــور و آموزش مهارت های عملی با هدف 
رونق تولید و اشــتغالزایی، به طور جدی اقدام 
کنند. حسن روحانی به دســتگاه های اجرایی 
دستور داد تا برای تسهیل فرآیند سرمایه گذاری 
داخلی و خارجــی و رفع موانع آن بــه ویژه در 
زمینه مقررات زائد، دســت و پاگیر و غیرضرور 
و جذب ســرمایه ایرانیان مقیم خارج از کشور 
همچنین واگــذاری بنگاه هــای اقتصادی به 
بخــش غیردولتی به طور جــدی تالش کنند. 
همچنین براســاس دســتور رییــس جمهور، 
ســازمان میــراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشــگری باید با توجه بــه وضعیت بارش ها 
در ســال جاری و تامین شــرایط مناسب برای 
جذب گردشگر در زمینه توســعه گردشگری 
اقدام کند. طبق دســتور روحانی، وزارت جهاد 
کشاورزی هم باید در جهت حصول خودکفایی 
در محصوالت اساســی کشــاورزی برای تولید 
آنها در داخل یــا در صورت ضــرورت تولید از 
طریق کشــورهای همســایه اقدام کند. افزون 
بر این با دســتور رییس جمهور، وزارتخانه های 
آمــوزش و پــرورش و علــوم، تحقیقــات و 
فناوری باید بــا کاهش ســاعات آموزش های 
صــرف نظــری بــرای آمــوزش مهارت های 
 عملی و توســعه آنها در مراکز آموزشــی اقدام 

کنند.

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان 
اصفهان در جمع مسئوالن اصناف:

طرح آموزش دوگانه با هدف 
شکوفایی اقتصاد اجرا می شود

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان 
در جمع مســئوالن اصناف گفت: طرح آموزش 
دوگانه با هدف شــکوفایی اقتصاد استان اجرا 
می شود. آرش اخوان در خصوص ارتباط موثر با 
اصناف، معرفی آموزش های دوگانه، اثرات مثبت 
این آموزش ها در شــکوفایی اقتصاد کشورهای 
پیشرفته، لزوم هم افزایی و تبادل اطالعات میان 
کارشناسان شاغل در واحدهای صنفی و مربیان 
مراکز آموزشــی اداره کل و تشــکیل تیم های 
تخصصــی مشــترک در حوزه هــای مختلف، 
مواردی را مطرح و بیان داشــت: مــا با جدیت 
تالش می کنیــم تا ارتباط بســیار تنگاتنگی با 
صنوف برقرار و به نتایج ارزشمندی در این حوزه 
برســیم. وی افزود: هدف اصلی اداره کل و اتاق 
اصناف، شکوفایی اقتصاد اســتان است و ما به 
عنوان عضوی کوچک در کنار اصناف هستیم که 
 این هم افزایی را در قالب طرحی مشترک انجام

 دهیم.

 واردات گوشی موبایل
 ۸۶ درصد کم شد

واردات گوشی موبایل در فروردین امسال نسبت 
به همین ماه در ســال گذشته حدود ۸۶ درصد 
کاهش داشته است. بررســی آمار واردات ایران 
در ماه ابتدایی امسال از این حکایت دارد که در 
این مدت، حدود شش میلیون و ۱00 هزار دالر 
واردات گوشــی موبایل به ایران انجام شده که 
نشانگر کاهش ۸۶ درصدی نسبت به فروردین 
سال گذشته است. طی نخستین ماه سال قبل 
حدود ۴۳ میلیــون و ۹۷۵ هزار دالر گوشــی 
موبایل به ایران وارد شــده بود. همچنین طبق 
اطالعات گمرک واردات موبایــل در فروردین 
۱۳۹۷ از سه کشور چین، امارات متحده عربی 
و کره جنوبی بــوده، درصورتی که در فروردین 
امسال واردات گوشی به ایران از امارات متحده 
عربی و چین انجام شــده اســت. آخرین آمار 
واردات مربوط به ۱۱ ماهه سال گذشته و حاکی 
از واردات ۳۱۹ میلیون دالری گوشی موبایل در 

این مدت است.

DL-C17 شارژر فندکی مدل

 35,000
تومان

شارژر فندکی انکر مدل 
A2310 PowerDrive 2

 65,000
تومان

CC-T13 شارژر فندکی آکی مدل

 184,000
تومان

پس از اعالم خبر افزایش 22 درصدی قیمت بلیت قطار در سال 
جاری از نیمه خردادماه، ستاد تنظیم بازار در هفته جاری تکلیف 
قیمت بلیت اتوبوس هــا را تعیین خواهد کرد تــا میزان و زمان 
افزایش قیمت بلیت در این حوزه، طی ســال جاری مشــخص 
شود. احمدرضا عامری رییس اتحادیه تعاونی های مسافربری با 

اشاره به اینکه درخواســت افزایش قیمت بلیت اتوبوس در سال 
۱۳۹۸ به مراجع مربوط ارائه شده است، گفت: با اتمام ایام نوروز، 
قیمت بلیت اتوبوس به وضعیت قبل بازگشت و با توجه به افزایش 
هزینه ها در حوزه حمل و نقل درخواســت افزایش قیمت بلیت 

اتوبوس را ارائه کردیم. 

وی ادامه داد: با توجه به اینکه هیئــت دولت در رابطه با افزایش 
قیمت، دستورالعملی را صادر کرده است، باید مراحل قانونی این 
موضوع طی شود و به همین دلیل نیز درخواست افزایش قیمت ها 
 را مطرح کردیم و منتظر تصمیم ستاد تنظیم بازار در این رابطه 

هستیم.

با اعالم خبر افزایش 22 درصدی قیمت بلیت قطار؛
بلیت اتوبوس هم گران می شود؟

شرکت ذوب آهن اصفهان به عنوان یکی از غول های 
آهن و فوالد کشــور، سال هاســت که ادعای تولید 
ریل ملی و صرفه جویی ارزی برای اقتصاد کشور را 
دارد؛ اما علی رغم توانمندی این شرکت برای تامین 
نیازهای داخلی همچنان تولید ریل ملی با حرف و 
حدیث ها و چالش هایی روبه رو است. با توجه به باال 
بودن ارزش افزوده ریل ملی آن هم در شرایط تحریم 
و تنگناهای ارزی و از ســوی دیگر لزوم به روز آوری 
سیستم حمل و نقل کشور و توسعه و گسترش آن؛ 
همچنان چالش هایی پیــش روی تولید این کاالی 
ملی وجود دارد. از دیدگاه اقتصادی و بر اساس سند 
چشم انداز صنعت حمل ونقل ریلی در افق ۱۴0۴، 
باید 2۵ هزار کیلومتر خطوط جدید راه آهن احداث 
شــود و برای ایجاد آن، نیاز به حدود ۳ میلیون تن 
ریل است که هزینه واردات این میزان ریل از خارج 
باقیمت های فعلی در حدود 2 میلیارد و ۵00 میلیون 
دالر است که البته با عنایت به الزام اجرای برنامه های 
نگهداری و تعمیرات و بازســازی خطوط قدیمی، 
قطعا نیاز راه آهن کشــور به کاالی ریل بسیار باالتر 
از ۳ میلیون تن و هزینه واردات آن قطعا بیشــتر از 
2٫۵ میلیارد دالر خواهد بود که با توجه به شــرایط 
اقتصادی کشور و اهمیت باالی جلوگیری از خروج 
این میزان ارز و مشکالت و محدودیت های موجود 
در ارتباط با تبادالت بانکی بین المللی، اهمیت تولید 
این کاال در کشور بســیار باالست. بر همین اساس، 

تولید ریل ملــی به عنوان 
یک کاالی اســتراتژیک 
محسوب می شود. از سال 
۱۳۹۵ تا کنون که قرارداد 
تولیــد و تحویــل اولین 
محموله ریل تولید داخل، 
بیــن شــرکت ذوب آهن 
اصفهان و شرکت راه آهن 

جمهوری اســالمی ایران منعقد شــد تا پایان سال 
گذشــته 2۵ هزار تن ریل از نوع مناســب خطوط 
فرعی تحویل راه آهن شده است؛ در حالی که قرارداد 

اصلی رقمــی نزدیک به 
۴0 هزار تن بوده اســت. 
عقب بودن میــزان تولید 
از نیازهای کشــور اما به 
دلیل برخی از حاشیه های 
اقتصادی و نوسانات ارزی 
است که حتی بزرگ ترین 
تولیدکننــدگان ایرانی را 
هم درگیر ساخته و شرکت ذوب آهن اصفهان نیز از 

این مسئله مستثنی نیست.
رییس هیئت مدیره ذوب آهن، مشکالت تجاری را 

عامل وقفه در نهایی شدن قرارداد تولید و تحویل ریل 
به شرکت راه آهن جمهوری اسالمی ایران دانست و 
ابراز امیدواری کردکه این مشکل با تعامل بیشتر حل 
شود. وی دلیل اجرایی نشدن کامل قرارداد ساخت 
و تحویل ریل به شرکت راه آهن را نوسان اقتصادی 
جامعه و مشکالتی دانست و گفت: احتماال شرکت 
راه آهن بنا به الزامات دولتی بودن قادر به گذر از این 
نوسانات نیســت. اختالفات میان هزینه های جاری 
شرکت ذوب آهن و قیمت های پرداختی شرکت راه 
آهن از جمله مشکالتی است که تولید ریل ملی را با 
چالش روبه رو ساخته؛ این در حالی است که شرکت 
راه آهن مدعی شــده هزینه های تولیــد ریل ملی و 
پرداخت آن به ذوب آهن به صورت غیرمستقیم بابت 
حمل مواد معدنی برای ذوب آهن که از این شرکت 
طلب داشــت، پرداخت شده اســت و در زمان عقد 
قرارداد مقرر شــد ذوب آهن به جای بخشی از این 
بدهی خود، ریل به شرکت راه آهن تحویل بدهد؛ اما 
به نظر می رسد نوسانات نرخ ارز و تحریم ها مشکالت 
تامین هزینه ها را پیش روی ذوب آهــن قرار داده 
است. نباید فراموش کرد رونق تولید ریل ملی نیازمند 
ارزش دادن و حمایــت از توانمندی بخش تولیدی 
است تا فرصت مناسب برای توسعه توانمندی و ثبات 
توانمندی حاصل شود. توانمندی تولید محصوالت 
جدید مانند تولید ریل عالوه بر مقابله با خام فروشی، 
مانع خــروج ارز و تامین حلقه های مفقوده ســایر 
 صنایع خواهد شد و نیازمند حمایت در مقابل واردات

 است.

ریل ملی در چالش نوسانات تولیدی
 رییس هیئت مدیره ذوب آهن دلیل اجرایی نشدن کامل قرارداد ساخت و تحویل ریل به شرکت راه آهن را نوسان اقتصادی جامعه عنوان کرد؛

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان اصفهان با بیان اینکه در استان اصفهان ۴۳ هزار و ۴۸0 چاه مجاز وجود 
دارد، گفت: در سال جاری ۶0 چاه مجاز این استان به کنتورهای هوشمند مجهز شده است.

 مسعود میرمحمد صادقی اظهار کرد: طی دو ماه نخست سال جاری ۶۴ حلقه چاه غیرمجاز در استان اصفهان پر 
و مسلوب المنفعه شده است.  مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان اصفهان همچنین از اصالح و تعدیل پروانه 
بهره برداری ۱2۷ چاه طی دوماه گذشته خبر داد و گفت: اجرای این طرح، مجوز مقدار برداشت از منابع آب در هر 

منطقه را اصالح و در صورت لزوم تعدیل می کند.

تجهیز ۶۰ چاه مجاز 
اصفهان به کنتورهای 
هوشمند در سال جاری

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای 
استان اصفهان خبر داد:

فا
 آب

  عکس روز

قیمت فضایی میوه های نوبرانه!
 احتمال تغییر ساعات کاری ادارات

 برای فرار از خاموشی
مدیردفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق اصفهان در نشســت خبری با اصحاب رسانه با بیان اینکه در 
اداره های استان، کنتور هوشمند نصب می شود و ساعات کاری هم تغییر می کند، گفت: با تغییر ساعت کاری 
اداره ها در سال گذشته ۵00 مگاوات در کشور کاهش مصرف برق داشتیم. مرسل صالحی افزود: از طریق 
اجرای برنامه های تغییر ساعت کار ادارات، همکاری صنایع، استفاده از مولدهای خود تامین، سرویس کولرها، 
همکاری دو ساعته ایستگاه های سی ان جی، اســتفاده پایلوت از فناوری های نوین مانند ذخیره سازها و 
هوشمندسازی روشنایی معابر بایستی ۱۹0 مگاوات کاهش یابد.وی مشارکت و همکاری شهروندان حقیقی 
و حقوقی در سراسر کشور را برای ۳00 ساعت راه برون رفت از مشکالت احتمالی در تامین برق پایدار دانست 
وگفت: با توجه به اینکه پیش بینی می شود در سال ۹۸ حداقل به میزان ۸ درصد به پیک کشور افزوده شود، 
نزدیک به ۴0 درصد از پیک بارمربوط به سیستم های سرمایشی است که در فصل تابستان وارد مدارمی شود.

 قیمت بعضی از میوه های نوبرانه فصل تابســتان: گیالس ۷۴000 تومان، گالبی ۵۹000 
تومان و زردآلو ۶۴000 تومان...

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان:
51 هزار عشایر با رعایت تقویم کوچ، وارد اصفهان می شوند

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: عشایر، تقویم کوچ را رعایت کنند و زمانی که مشخص شده 
است وارد استان شوند. عالوه بر این به مناطقی وارد شوند که سیل خیز نباشد و در دره ها و شیب کوه ها مستقر 
نشوند. منصور شیشه فروش در رابطه با کوچ عشایر اذعان داشت: پس از تشکیل ستاد مدیریت بحران از عشایر 
خواستیم  در مسیر کوچ شرایط ایمنی را رعایت کنند و با استفاده از وسایل گرمایشی در چادرها باعث حریق 
نشوند؛ زیرا قبال این حوادث رخ داده است؛ همچنین مراقب باشند که در مسیر کوچ، سیالب های فصلی دام ها 
را با خود نبرد و برایشان گرفتاری ایجاد نکند.وی همچنین بیان کرد: به نهادهای مرتبط توصیه کردیم عشایر را 

بیمه کنند و آموزش های الزم به آنها داده شود تا مشکلی پیش نیاید.

رییس خانه صنعت و معدن اصفهان مطرح کرد:
بالتکلیفی واحدهای تولیدی با تورم

رییس خانه صنعت و معدن اصفهان با بیان اینکه کسی از فردا و یک ماه دیگر فعالیت و تصمیمات خودش با وجود 
تورم آگاهی ندارد، گفت: مجموعه ای از مسائل مختلف، کارخانه ها و واحدهای تولیدی را بالتکلیف کرده که نتوانند 
تصمیم های بلندمدت بگیرند. محمدرضا برکتین در پاسخ به اینکه در شرایط فعلی اقتصاد و حمایت از رونق تولید، 
چنانچه کارخانه ای، کارگاه و واحد تولیدی در استان اصفهان با تعطیلی یا تعدیل نیرو روبه رو شود، چه اقداماتی توسط 
مسئوالن استانی اجرایی می شود؟ اظهار داشت: در این راستا ستاد تسهیل در اصفهان پیش بینی شده تا با رسیدگی 
به امور تولیدکنندگان مشکالت و دغدغه های آنها را برطرف کند؛ اما معتقدم که این ستاد فقط کدخدامنشی مسائل 

را بررسی می کند؛ زیرا از اختیارات باالیی برای تصمیم گیری برخوردار نیست. 

اپلیکیشــن خرجدون صرفا 
برای مدیریت مخارج دســته 
جمعی طراحی شــده است. 
خرجــدون با رابــط کاربری 
بسیار ســاده و راحت، به شما 
در محاسبه سهم هر شخص در 
یک سفر دســته جمعی کمک 
می کند. خرجدون، اپلیکیشن 
فوق العاده سبکی است و رابط 

کاربری ساده و خوبی دارد.

خرجدون

شن مالی
معرفی اپلیکی

مرضیه محب رسول

اختالفات میان هزینه های جاری 
شرکت ذوب آهن و قیمت های 

پرداختی شرکت راه آهن از جمله 
مشکالتی است که تولید ریل 
ملی را با چالش روبه رو ساخته

سید محسن تجویدی –  شهردار دستگرد

آگهی مزایده
بدینوسیله شهرداری دستگرد با توجه به مصوبه شورای اسالمی در نظر 
دارد نسبت به فروش یک قطعه پالک تجاری و دو قطعه پالک مسکونی 
واقع در طرح تفکیکی جنب پمپ بنزین و طرح تفکیکی شمال شرق اقدام 
نماید لذا شرکت کنندگان مزایده می توانند جهت دریافت اسناد مزایده به 
واحد مالی شهرداری تا آخر وقت اداری مورخ ۹۸/۳/20 مراجعه و تا تاریخ 

۹۸/۳/2۱ نسبت به تحویل اسناد مزایده به واحد حراست اقدام نمایند.
م الف:475373

نوبت اول

آدرسمتراژمدرک مالکیتعنوانردیف

طرح تفکیکی جنب پمپ بنزین55عادیپالک تجاری1

طرح تفکیکی شمال شرق69/47عادیپالک مسکونی2

طرح تفکیکی شمال شرق41عادیپالک مسکونی3
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مفاد آراء
473 /2 آگهی مفاد آراء قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 

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

صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
1- رای شماره 139760302019000678-1397/12/14-  آقای مهدی اشراقی فرزند 
کریم ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 281 فرعی از 125 اصلی به مساحت 

257 متر مربع واقع در اراضی ارباب دهاقان
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/02/16
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/02/31

م الف:452975  زهرا یعقوبی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک دهاقان
ابالغ رای

2/483 کالسه پرونده:1917/97 ، شماره دادنامه:79- 98/01/28 مرجع رسیدگی:شعبه 
هشتم شورای حل اختالف خمینی شهر خواهان: منصور روح الهی به نشانی:خمینی شهر 
خ سلمان فارسی کوی میالد 195 ؛ خوانده: اکبر سلطانی نشانی: مجهول المکان ، خواسته: 
مطالبه وجه حواله ، با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شورا 
ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای 
می نماید. رای قاضی شــورا: در خصوص دعوی آقای منصور روح الهی به طرفیت آقای 
اکبر سلطانی به خواسته مطالبه مبلغ 27/000/000 ریال وجه نقد بابت یک فقره حواله به 
شــماره 165913 مورخ 93/10/25 بر عهده قرض الحسنه شهدا خمینی شهر به انضمام 
خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه نظر به مفاد دادخواست تقدیمی مالحظه رونوشت 
مصدق حواله و گواهینامه عدم پرداخت آن و با احراز اشتغال ذمه و استصحاب دین خواسته 
خواهان را ثابت دانسته و به استناد مواد 198 و 519 و 522 قانون آئین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی و مواد 9 و 18 و 19 و 25 و 27 قانون شوراهای حل اختالف 
مصوب 94/8/10 و ماده 1258 قانون مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ 27/000/000 ریال 
بابت اصل خواسته و پرداخت 337/500 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 97/11/6 لغایت استهالک کامل دین بر مبنای شاخص 
بهای کاال و خدمات مصرفی اعالمی از بانک مرکزی جمهوری اســالمی ایران در حق 
خواهان محکوم می نماید رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
در همین شورا و پس از آن ظرف 20 روز از ابالغ قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی حقوقی 
شهرستان خمینی شهر می باشد. م الف: 463599  ایمان بختیاری  قاضی شعبه هشتم 

شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )287 کلمه، 3 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

2/482 شماره: 300/98 حل2 مرجع رسیدگی: شــعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف 
خمینی شهر به نشانی: خمینی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  مجتمع 
شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی: ساعت 05:30 بعدازظهر روز شنبه مورخه 
1398/04/15 ، مشخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: میالد مومنی فروشانی ، نام پدر: 

صفرعلی ، با وکالت خانم زهرا معظم جزی ، نشانی: خمینی شهر خ امیرکبیر نمایشگاه آقایی 
؛ مشخصات خوانده: 1-نام و نام خانوادگی: غالمعباس جعفری ، نام پدر: عزت اله ، خواسته 
و بهای آن: مطالبه ، گردش کار: خواهان.خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ 
دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار 
وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است. 
لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده 
می تواند با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت نموده و در وقت 
مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد.  م الف: 451378 رئیس شعبه دوم حقوقی شورای 

حل اختالف خمینی شهر)181کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

2/481 کالسه پرونده: 867/97  شماره دادنامه: 973 تاریخ رسیدگی: 98/02/14 مرجع 
رسیدگی: شعبه نهم حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شــهر، خواهان: آقای رسول 
سلیمانی ، نشانی:درچه فلکه مطهری مسجد امام حسن کوچه سپهر ؛ خواندگان: 1-آقای 
محمد اسحاقیان نشــانی: درچهـ  دینان خیابان آزادگان خیابان اشــرفی کوچه اصالت 
کدپستی 8431966518 2-آقای علیرضا حقیقت نژاد نشانی: مجهول المکان ، خواسته: 
انتقال سند ، گردشــکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی 
تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاءقاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح 
زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دادخواست آقای رسول 
ســلیمانی درچه فرزند احمدرضا به طرفیت خواندگان 1- محمد اسحاقیان فرزند حسین 
2-آقای علیرضا حقیقت نژاد فرزند حسین به خواسته تقاضای الزام خواندگان به انتقال سند 
یک دستگاه سواری پراید به شماره انتظامی 13- 284 ی 37  به انضمام هزینه دادرسی و 
نشر آگهی شورا با توجه به اوراق و محتویات پرونده و رونوشت مبایعه نامه عادی حکایت 
از وقوع عقد بیع فی مابین خواهان و خوانده ردیف اول دارد و اســتعالم معموله از پلیس 
راهور که اعالم نموده مالکیت رسمی خودرو موصوف به نام خوانده ردیف دوم دارد خواسته 
خواهان را مقرون به صحت دانسته و مستندا به مواد 10 و 216 و 220 قانون مدنی و مواد 
198 و 519 قانون آیین دادرســی مدنی خوانده ردیف دوم آقای علیرضا حقیقت نژاد را به 
حضور در دفتر خانه اسناد رسمی و انتقال سند رسمی یک دستگاه سواری پراید به شماره 
انتظامی 13- 284 ی 37  و پرداخت مبلغ 82/500 ریال هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی 
در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای شورا نســبت به خوانده ردیف اول حضوری 
است و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم حقوقی خمینی شهر 
می باشد و نسبت به خوانده ردیف دوم غیابی است و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در این شورا و پس از انقضای مهلت واخواهی ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی 
در محاکم حقوقی خمینی شهر می باشد. م الف: 470395  عمار امیری قاضی شورای 

حل اختالف نهم حقوقی حوزه قضائی خمینی شهر )352 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

2/480 کالســه پرونده: 2109/97 شــماره دادنامه: 359 تاریخ رســیدگی: 98/02/25 
مرجع رسیدگی: شعبه ســوم شورای حل اختالف خمینی شــهر ، خواهان: بیژن باقری ، 
نشانی:اصفهان امیرحمزه خ ششم فرعی ششم پ9 ؛ خوانده: پژمان آقاخانی بیژنی نشانی: 
مجهول المکان ، خواسته: مطالبه ، گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به 
کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاءقاضی شورا ختم رسیدگی 
را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی 
آقای بیژن باقری فرزند رســول به طرفیت آقای پژمان آقاخانی فرزند امان اله به خواسته 
مطالبه 18/000/000 ریال بابت باقیمانده ثمن معاملــه ی فروش خودروی پژو 405 به 
شماره پالک ایران67 - 595 ب 91 به انضمام خســارات وارده با عنایت به دادخواست 
تقدیمی رونوشت با اصل قولنامه عدم حضور خوانده در جلسه ی مورخ 97/11/9 علیرغم 
نشــرآگهی و عدم ارائه دلیل بر پرداخت وجوه فوق دعوی خواهان وارد به استناد مواد 9 و 

18 و 19 و 25 و 27 قانون شــوراهای حل اختالف و مواد 198 قانون آئین دادرسی مدنی 
رای بر محکومیت خوانده به پرداخت 18/000/000 ریال بابت اصل خواســته و پرداخت 
1/245/000 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر از تاریخ 97/9/11 لغایت 
استهالک کامل دین بر مبنای شاخص بهای کاال و خدمات مصرفی بانک مرکزی صادر 
و اعالم می شود این رای غیابی است و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در 
این شورا و سپس ظرف 20 روز پس از انقضای مهلت قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی و 
حقوقی خمینی شهر است. م الف: 470560  ایمان بختیاری قاضی شورای حل اختالف 

نهم حقوقی حوزه قضائی خمینی شهر )272 کلمه، 3 کادر(
مزایده

2/479 شــماره: 973328 اجرا - تاریخ:1398/02/28، اجرای احکام مدنی دادگستری 
شهرستان خمینی شهر در پرونده کالسه 973328 له آقای حمید محمدی علیه آقای محمد 
امین عمادی با وکالت خانم صهری به خواسته مطالبه مبلغ 1/541/020/000 ریال بابت 
اصل خواسته و نیز خسارات تاخیر تادیه از تاریخ صدور چک لغایت زمان پرداخت و هزینه 
های دادرسی و 34/938/360 ریال حق الوکاله وکیل در نظر دارد خودروی شخص ثالث 
 tu5 آقای علی اصغر عمادی که بابت محکوم به معرفی نموده اســت و شامل پژو پارس
مدل 1397 سفید رنگ به شماره 318 س 52 ایران 23 می باشد و هیئت کارشناسی رسمی 
دادگستری مبلغ 960/000/000 ریال ارزیابی نموده را از طریق مزایده به فروش رساند لذا 
جلسه مزایده در تاریخ پنجشنبه 1398/03/23 راس ساعت 9 صبح در محل اجرای احکام 
مدنی دادگستری شهرستان خمینی شهر واقع در بلوار دانشجو برگزار می گردد. و طالبین 
می توانند 5 روز قبل از روز مزایده به نشانی خمینی شهر پارکینگ حجت مراجعه و مورد 
مزایده را از نزدیک بازدید نماید. خریدار کسی است که باالترین قیمت راپیشنهاد نماید، 
خریدار می بایستی ده درصد قیمت مال را قبل از شروع جلسه به حساب سپرده دادگستری 
واریز و مابقی را ظرف یک ماه از تاریخ مزایده به حساب اشاره شده واریز نماید و اصل فیش 
را به اجرا تحویل دهد در غیر اینصورت ده درصد اولیه پس از کســر هزینه های مزایده به 
نفع دولت ضبط خواهد شد. تذکر: متقاضیان شرکت در مزایده می بایست 10 درصد بهای 
مال را طی فیش چهار نســخه ایی به حساب سپرده دادگســتری خمینی شهر به شماره 
2171290271003 نزد بانک ملی واریز و با در دست داشــتن اصل فیش و اصل کارت 
ملی نیم ساعت قبل از شــروع مزایده به اجرای احکام مدنی مراجعه و درخواست شرکت 
 در مزایده را تکمیل و به همراه کپی کارت ملی و اصل فیش ســپرده تحویل اجرا نمایید. 
م الف: 470890  مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان خمینی شهر )312 

کلمه، 3 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

2/474 شماره نامه: 139885602033000409 -98/2/24 چون تمامی ششدانگ یکباب 
خانه پالک شماره 1111 فرعی از 38  اصلی واقع در روستای ولو جرد جز بخش 10 حوزه 
ثبتی نطنز که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام آقای حسین علیخانی ولو جردی فرزند علی 
در جریان ثبت اســت و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به 
دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم 
در روز سه شنبه مورخ 1398/03/28  ساعت 10 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد 
لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این 
آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یــا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت 
از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. م الف:468012 

عباسعلی عمرانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نطنز)143 کلمه، 1کادر(
تحدید حدود اختصاصی

2/475 شماره نامه: 139885602033000421-1398/02/25 چون تمامی ششدانگ 
یکباب اطاق تحتانی و ایوان جلو آن پالک شــماره 1333 فرعــی از 141  اصلی واقع در 
باغســتان پایین طرق جز بخش 11 حوزه ثبتی نطنز که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام 

خانم زهرا کبیری فرزند علی اصغر در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن 
به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای 
نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز یک شنبه مورخ 1398/03/26  ساعت 10 صبح 
 در محل شــروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی بــه کلیه مجاورین اخطار 
می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین 
یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبــت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز 
پذیرفته خواهد شد. م الف:468565 عباسعلی عمرانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک 

نطنز)149 کلمه، 1کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

2/477  خواهان آقای جالل شــاهپوری دادخواستی به خواســته تقاضای صدور حکم 
محکومیت خواندگان به پرداخت مطالبه یک فقره چک به مبلغ هشتاد و شش میلیون ریال 
به انضمام کلیه خسارت قانونی و خسارت تاخیر تادیه تا زمان اجرای کامل حکم بدواً صدور 
قرار تامین خواسته به طرفیت خواندگان 1- یاشار عیسی زاد مال احمد 2- عبدالغفار علی 
محمدی به شورای حل اختالف شعبه دوم شهرستان تیران و کرون تسلیم نموده که پس از 
ارجاع به شماره 1462/97 ثبت گردیده و وقت دادرسی به تاریخ 98/4/10 ساعت 9 صبح 
تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان دارای آدرس و نشانی معینی نمی باشد 
به تقاضای خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب 
یک بار در روزنامه زاینده رود آگهی می شود و به خوانده اخطار می گردد که ازتاریخ نشر 
آگهی ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسی تعیین شده حضور یابد بدیهی است در صورت عدم 
حضور شورا به خواسته رسیدگی نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود و چنانچه نیاز 
به انتشار مجدد آگهی باشد فقط یک نوبت درج  خواهد شد.  م الف:471007 شعبه دوم 

مجتمع شماره یک شورای حل اختالف تیران و کرون )203 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

2/478  به تاریخ 97/8/30 در وقت فوق العاده شــعبه سوم شورای حل اختالف بادرود به 
تصدی امضا کننده ذیل تشکیل است پرونده به شــماره کالسه 97/68 تحت نظر است 
دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رســیدگی را اعالم و با استعانت از خداوند متعال 
به شرح ذیل مبادرت به انشا رای می نماید. خواهان: آقای عباس عرفانی جویزیان فرزند 
حسین به نشانی بادرود بعد از میدان معلم جاده قلعه گوشه مزرعه پسته ناصریه )عرفانی( 
خوانده: خانم مریم کارگر به نشــانی مجهول المکان، خواسته: استرداد یک فقره چک به 
مبلغ یکصد میلیون ریال، رای قاضی شورا: در خصوص دادخواست آقای عباس عرفانی 
جویزیان فرزند حسین به طرفیت خانم مریم کارگر پیشه به خواسته الزام خوانده به استرداد 
یک فقره چک به مبلغ یک صد میلیون ریال با احتساب کلیه خسارات قانونی با این توضیح 
که خواهان اظهار داشته نظر به اینکه اینجانب یک فقره چک به شماره سریال 795367 
در سال 1383 عهده بانک ملت شعبه کرج را بابت اجرای تعهد در خصوص فعالیت زراعی 
تحویل خوانده نموده ام و با توجه به اینکه تاریخ این چک ســال 1383 بوده و مقرر بوده 
چک را برگرداند که این کار را انجام نداده لذا تقاضای خود را وفق ســتون خواسته مطرح 
کرده است شــورا با توجه به اوراق و محتویات پرونده از جمله شهادت شهود تعرفه شده و 
عدم حضور خوانده علی الرغم ابالغ از طریق نشر آگهی دعوی خواهان را وارد تشخیص 
و مستندا به مواد 9 و 27 قانون شورای حل اختالف و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی 
مدنی حکم به محکومیت خوانده به استرداد چک به مشخصات فوق الذکر و پرداخت مبلغ 
 یک صد و بیست و پنج هزار ریال به عنوان هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعالم 
می دارد حکم صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این 
 شعبه و سپس ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه عمومی بخش بادرود 
 می باشــد.  م الف:471696 شعبه ســوم شــوری حل اختالف بادرود )323 کلمه،

 3 کادر(

شهردار پیربکران:
عامل حضور سگ های ولگرد 

در پیربکران رفع می شود
شهردار پیربکران گفت: حضور  پیربکران
سگ های ولگرد در اطراف مراکز مسکونی موضوع 
مهمی است که باید به صورت ریشه ای به آن توجه 
شود، در این راستا اقدامات خوبی انجام شده و در 
یک بازه زمانی کوتاه این مشــکل را با همکاری 
دیگر نهادهای مســئول برطــرف خواهیم کرد.
محســن جوادی اظهار کرد: افزایش سگ های 
ولگرد به ویژه در سطح شهرها و روستاهای بزرگ 
مخل امنیت و آسایش مردم و شهروندان شده و 

این یک واقعیت غیرقابل انکار است.
شهردار پیربکران افزود: ســاماندهی سگ های 
ولگرد موضوعی است که باید عمیق تر به آن توجه 
شــود چون در قانون وظایفی مشخص شده که 
وظیفه برخورد و کنترل را مشــخص کرده است 
که از ایــن رو منتظر حکم دادســتانی در زمینه 
اقدام برای این موضوع خواهیم بــود. وی ادامه 
داد: در هیچ جای قانــون توضیحی در خصوص 
صدور مجوز اتالف ســگ های ولگرد داده نشده؛ 
بنابراین باید در این خصوص تصمیم گیری شود 
که همچون گذشته بیشتر به صورت زنده گیری 

این کار انجام شود.
جوادی خاطرنشان کرد: در دســتورالعملی که 
در این زمینه وجــود دارد تعیین شــده که اگر 
سگ هایی که زنده گیری می شوند تشخیص داده 
شود که شماری از آنها به لحاظ نژاد نباید کشته 
شوند در این صورت نهادهای دیگر مسئول در این 

خصوص تصمیم گیری خواهند کرد.
وی بیان کرد: موضوع مهمی که وجود دارد علت 
حضور سگ های ولگرد در اطراف مراکز مسکونی 
است که باید به صورت ریشه ای بررسی شود که 
در این راستا اقدامات خوبی انجام شده و در یک 
بازه زمانی کوتاه این مشــکل را با همکاری دیگر 

نهادهای مسئول برطرف خواهیم کرد.
شــهردار پیربکران در پایان گفت: نیاز اســت تا 
مسئوالن مرتبط توجه بیشــتری در این حوزه 
داشــته باشــند تا خدای نکرده شــاهد حوادث 
دردناک در این زمینه در جامعه نباشــیم و قطعا 
مردم نیز خواسته های بحقی دارند که باید به آن 

جامه عمل پوشانده شود.

اخبار

اجرای ۱۵ طرح کنترل مبادی ورودی در شهرضا

پیشنهاد سردبیر:

سوژه

رییس اداره راه و شهرسازی چادگان:
راه ارتباطی مناسبی تا مرکز 
استان برای مردم وجود ندارد

رییس اداره راه و شهرســازی  چادگان
چادگان، نداشتن راه ارتباطی مناسب را مهم ترین 
مشــکل و دغدغه مردم چادگان دانست. صادق 
حاجی اظهار کــرد: با وجود اینکه شهرســتان 
چادگان یک منطقه گردشــگر پذیر است؛ اما تا 
کنون با وجود تالش های صــورت گرفته، هنوز 
جاده دو بانده چادگان - اصفهان تکمیل نشــده 
است.وی بابیان اینکه به تازگی عملیات اجرایی ۲ 
کیلومتر از این جاده آغاز شده، تاکید کرد: این در 
حالی است که چادگان تنها شهرستانی در استان 
است که فاقد جاده ۲ بانده تا مرکز استان است و 
این امر می طلبد تا مســئوالن چــاره ای برای ۵ 
کیلومتر باقی مانده بیندیشند. رییس اداره راه و 
شهرسازی چادگان، ادامه داد: متاسفانه با تکمیل 
نشــدن باند دوم جاده چادگان - اصفهان شاهد 
واژگونی و تصادف های مرگباری هستیم که این 
موارد در ایام تعطیالت بیشــتر می شود. حاجی 
خاطرنشــان کرد: وجود گردنه ســرخ در حوزه 
شهرستان تیران نیز مشکالت خاص خود را دارد 
که با توجه به صعب العبور بــودن و هزینه باالی 
بهره برداری از جاده مشکالت را دو چندان می کند.

9 واحد صنعتی در اردستان 
راه اندازی می شود

رییــس اداره صنعت، معدن 
و تجارت اردســتان گفــت: 9 واحــد صنعتی با 
ظرفیت اشتغال 9۵0 نفر تا پایان سال جاری در 
این شهرستان راه اندازی خواهد شد.محمدرضا 
باقری افزود: این تعداد شغل به صورت مستقیم 
ایجاد می شود؛ اما مجموع ظرفیت اشتغال پیش 
بینی شــده برای این واحدهــای تولیدی جدید 
نزدیک به یکهزار و 800 نفر است.وی بیان کرد: 
پیشــرفت فیزیکی این 9 واحد تولیدی در حال 
تکمیل، باالی 60 درصد است که با بهره برداری 
از آنها امید می رود بخش زیادی از مشکل اشتغال 
منطقه برطرف شود. رییس اداره صنعت، معدن و 
تجارت اردستان با اشاره به آغازچرخه تولید چهار 
واحد با ظرفیت ایجاد ۵۲ فرصت شغلی اضافه کرد: 
چهار واحد نیز )هر یک با اشتغال نزدیک ۲۵0 نفر( 
همزمان با دهه مبارک فجر 98 مورد بهره برداری 
قرار خواهد گرفت. وی تاکید کرد: آســان کردن 
روند اداری برای ســرمایه گذار، درک دوســویه 
بین سرمایه گذار و دستگاه های اجرایی و تصویب 
قانون های راهگشــا در بخش تولیــد می تواند 

راهگشای رونق تولید و ایجاد اشتغال باشد.

رییس میــراث فرهنگی، صنایع  خوانسار
دســتی و گردشــگری خوانســار گفــت: در این 
شهرســتان ۱00 اثــر ناملموس وجــود دارد که 
تعزیه خوانی قوجان، تعزیه خوانی کهرت، آبگوشت 
خوانسار و قاشق تراشــی معروف ترین آنها به شمار 
می روند. علی جوزی خمســلو، با بیان به اینکه این 
شهرستان دارای ۵0 اثر تاریخی ارزشمند است که 
تاکنــون ۲۳ اثر از این تعداد به ثبت ملی رســیده، 
اظهار کرد: »مســجدجامع قاجاری« و »مســجد 
رییسان« و خانه های تاریخی »ابهری«، »حبیبی«، 
»ضیایی«، »جعفری«، »سلطانی« متعلق به دوران 

صفویه و از مهم ترین آثار تاریخی خوانسار هستند.
وی گفت: در این شهرســتان ۱00 اثــر ناملموس 
وجود دارد که »تعزیه خوانی قوجان«، »تعزیه خوانی 
کهرت«، »آبگوشت خوانســار«، »قاشق تراشی«، 
»آلوپزان«، »سبدبافی« و »مرواریدبافی«، »فرش 
ویســت«، »گویش خوانســاری« و »تونل ســبز 

خوانسار« )داالن سبز( معروف ترین آنها هستند.
رییس میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
خوانسار افزود: »فرش ویســت« خوانسار با قدمت 
۲۵0 ساله به شــماره ۷69 و تعزیه خوانی روستای 
قودجان با ۴00 ســال قدمت به شــماره 60۱ در 

فهرست میراث ملی ثبت شده است.
وی خاطرنشان کرد: قاشق تراشی، گیوه دوزی، قلم 
زنی، زره بافی، پیکرتراشی، معرق کاری، منبت کاری، 
مشــبک کاری، گره چینی، چــرم دوزی و رودوزی 
ســنتی و قلم زنی از جمله صنایع دستی شهرستان 
هستند که هنرمندان زیادی نیز در آنها مشغول به 
کار شده اند.جوزی خمسلو افزود: ۴۵0 نفر هنرمند 

خوانســاری در ۱0 رشته صنایع دســتی از جمله 
ســبدبافی، مروارید بافی، معرق، منبت، زره بافی، 
قاشق تراشــی، گیوه دوزی، قلم زنی، ماشــته بافی 

)نوعی بافت پارچه( مشغول فعالیت هستند.
وی اظهــار کرد: روســتای قودجان باوجــود آثار 
تاریخی و فرهنگی متعددی که دارد از روستاهای 
هدف گردشگری این شهرستان است که به عنوان 
جاذبه گردشگری در طول ســال بازدید کنندگان 
فراوانی دارد.رییس میراث فرهنگی، صنایع دستی 

و گردشگری خوانســار گفت: مجوز ایجاد اقامتگاه 
بوم گردی در »عمارت تاریخــی مهدی قلی خان« 
واقع در روستای قودجان صادر شده و از سوی بخش 
خصوصی و با طرح مصوب اداره کل میراث فرهنگی 

استان اصفهان در حال مرمت است.
وی افــزود: حــدود ۵0 درصد عملیــات مرمت و 
بازسازی این بنا انجام شده اســت، البته بازسازی 
و مرمت ایــن بنای تاریخی به یــک میلیارد تومان 

اعتبار نیاز دارد.

خوانسار؛ شهرستانی با یکصد اثر ناملموس

شهرضا مدیر جهاد کشاورزی شهرضا گفت: امسال 
کاشــت چغندر قند پاییزه به عنوان پایلوت در 9 هکتار از اراضی 
زراعی این شهرستان انجام شد. رضا باقری با بیان اینکه برنامه ریزی 
برای تامین روغن از مهم ترین اهداف وزارت جهاد کشاورزی است، 
اظهار کرد: امسال ۱۵ هکتار گلرنگ بومی که از گونه گیاهان روغنی 
است، به مساحت کشت بهاره شهرستان اضافه شد.وی ادامه داد: در 

گذشته انواع مختلف صیفی جات در شهرستان کاشت می شد و از 
امسال فرآیند خزانه گیری و کاشت رقم ps در سطح زیرکشت ۳0 

هکتار به این گونه ها افزوده شد.
مدیر جهاد کشاورزی شهرضا با بیان اینکه این شهرستان تنها محل 
کاشت چغندر قند پاییزه در استان است، خاطرنشان کرد: در سال 
زراعی جاری، کاشت این محصول به عنوان پایلوت در 9 هکتار از 

اراضی زراعی این شهرستان صورت گرفت. باقری با بیان اینکه این 
طرح با استفاده از بذرهای خارجی و به روش آبیاری تیپ اجرا شده 
اســت، اضافه کرد: حمایت از طرح هایی مانند کاشت چغندر قند 
پاییزه و گونه هایی که نیاز کمتری به آب دارند، توسعه گلخانه ها و 
افزایش سطح زیر کشت به روش نشائی با کاهش استحصال منابع 

آبی زمینه افزایش بهره وری آبیاری مزارع را فراهم می کند.

کشت پایلوت چغندر قند پاییزه در شهرضا

منابع طبیعی براساس   رییس میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خوانسار مطرح کرد: 
ظرفیت بهره برداری، پروانه 

چرای دام صادر می کند
مدیرکل ستاد مدیریت  خوانسار
بحران استان اصفهان گفت: با وجود رویش 
گیاهــان دارویی کم نظیر و بــی نظیر در 
گلســتانکوه با کندن پیاز الله ها و گیاهان 
دارویــی، به ایــن منطقه بکــر و طبیعی 

صدمات جبران ناپذیر وارد می شود.
منصور شیشــه فروش در جلســه بررسی 
مشــکالت و معضالت منطقه گلستانکوه 
خوانســار با بیان اینکه خوانسار از جهت 
موقعیت گردشگری از مناطق مهم استان 
اســت، اظهار کرد: بــرای ارتقــا و حفظ 
گلستانکوه باید پارامترهای مختلف دیده 
شــود که البته حفظ مراتع از اولویت های 

منابع طبیعی است.
وی با بیان اینکه منطقه گلستانکوه از لحاظ 
اقتصادی، گردشگری، فرهنگی و اجتماعی 
برای شهرستان ارزشمند اســت و باید از 
تخریب و چرای دام زودهنگام جلوگیری 
کرد، افزود: با وجود رویش گیاهان دارویی 
کم نظیر و بی نظیر که در البه الی الله های 
واژگــون می روید با کندن پیــاژ الله های 
واژگون به ریشه گیاهان دارویی این منطقه 
بکر و طبیعی صدمــات جبران ناپذیر وارد 
می شود.مدیر کل ســتاد مدیریت بحران 
استان اصفهان با بیان اینکه منابع طبیعی 
براساس ظرفیت بهره برداری پروانه چرای 
دام صادر می کنــد، گفت: بــرای ارتقای 
گلســتانکوه باید طرح و برنامه ریزی شود 
و منابع طبیعی نســبت به شــمارش دام 

اقدام کند.

 اردستان
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۷۳ نفر در تصادفات فروردین امسال جان باختند

پیشنهاد سردبیر:

اخبار

با مسئوالن

مدیر روابط عمومی آموزش و پرورش 
استان:

متهم تجاوز به دانش آموزان 
اصفهان در بند است

مدیر روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش 
استان اصفهان گفت: اداره آموزش و پرورش 
ناحیه 4 از نایب رییس انجمن اولیا و مربیان که 
متهم اصلی این پرونده است، به مراجع قضایی 
شکایت کرده، فرد متهم دستگیر و به مراجع 
قضایی تحویل داده شده است.علیرضا مهدی 
در خصوص این خبر، اظهار کرد: بعد از ادعایی 
که اولیــای دانش آموزان این مدرســه اظهار 
کردند، مســئوالن اداره آمــوزش و پرورش 
ناحیه 4 و اداره کل آموزش و پرورش اســتان 
چندین ساعت در مدرســه حضور پیدا کرده 
و به صحبت های اولیــای دانش آموزان گوش 
کردند.وی ادامه داد: مراجع قضایی و همکاران 
ما در حال تحقیق روی این پرونده هستند و 
باید منتظر باشیم که مراجع قضایی نظر نهایی 
خود را بدهند، فعال همه چیز در حد ادعاست 
و هنوز ثابت نشده است، تحقیقات باید کامل 
شــود تا بتوان به ضرس قاطــع گفت که این 
اتفاق افتاده اســت.مهدی در رابطه با ادعای 
اولیای دانش آموزان مبنی بــر اینکه مدرک 
پزشکی دارند، عنوان کرد: اولیای دانش آموزان 
مدعی هســتند که نتایج پرونده های پزشکی 
قانونی را در اختیار دارند ولی هنوز مستقیما 
به آموزش و پرورش ابالغ نشــده است و باید 
منتظر نتایج تحقیقات و نتایج پزشکی قانونی 

باشیم تا رسیدگی و ثابت شود.

معاون امور اجتماعی اداره کل 
بهزیستی استان:

از کودکان دستفروش خرید 
نکنید

معاون امور اجتماعی اداره کل بهزیستی استان 
اصفهان گفت: مردم در صورت مواجهه با کودکان 
کار، دلسوزی نکرده و از آنها خرید نکنند، بلکه به 
سمن های رسمی کمک کنند. مجتبی ناجی، 
با بیان اینکه رســیدگی و نظــارت بر وضعیت 
کودکان دستفروش توسط 13 دستگاه و ارگان 
مختلف صورت می پذیرد که یکی از آنها سازمان 
بهزیستی اســت، اظهار کرد: بهزیستی، وظیفه 
پذیرش و ارائه خدمات مــددکاری و حمایتی 
نســبت به آنها و حتی خانواده هایشان را دارد. 
وی با اشــاره به اینکه بهزیســتی از طریق یک 
مرکز شبانه روزی دولتی و یک مرکز روزانه که 
خیران راه اندازی کردند نسبت به پذیرش این 
کودکان و نوجوانان اقدام می کند، افزود: نیروی 
انتظامی یا شهرداری این کودکان را به بهزیستی 
ارجاع می دهند. معاون امور اجتماعی اداره کل 
بهزیستی اســتان اصفهان، با بیان اینکه مردم 
نا آگاهانــه حرکتی دلســوزانه انجام می دهند 
که این اقدام باعث تقویت این رفتارها از ســوی 
کودکان کار می شــود، اضافه کرد: مردم از این 
کودکان از روی دلسوزی و ترحم خرید می کنند 
و حتی مبلغی باالتر به آنها پرداخت می کنند که 
این امر باعث می شــود خانواده ها تشویق شوند 
تا کودکان شــان از این طریق درآمدی کسب 
کنند. معاون امور اجتماعی اداره کل بهزیستی 
استان اصفهان با بیان اینکه 110 کودک کار در 
اصفهان شناسایی شده و از طریق مبادی رسمی 
پیگیری می شوند، ادامه داد: کودکانی که به دلیل 
مشــکالت مالی اقدام به دستفروشی می کنند 
مورد حمایت قــرار گرفته و تحصیــل آنها نیز 
پیگیری شده است. ناجی، با اشاره به اینکه برخی 
از این کــودکان مهارت هایی را فــرا گرفته اند، 
خاطرنشان کرد: صنایع دســتی و محصوالت 
تولیدی این کودکان در قالب جشــنواره هایی 
 در ایامی خاص از ســال مانند نــوروز عرضه 

می شود.

مدیرکل پزشکی قانونی استان:
۷۳ نفر در تصادفات فروردین 

امسال جان باختند
مدیرکل پزشــکی قانونی استان اصفهان گفت: 
در حوادث ترافیکی فروردین امســال، ۷3 نفر 
فوت و یک هزار و ۹۶3 نفر مصدوم شدند. علی 
سلیمانی پور در خصوص آمار صدور مجوز سقط 
درمانی در فروردین امســال در مراکز پزشکی 
قانونی اســتان اصفهان اظهار کرد: دراین بازه 
زمانی ۵3 نفر برای دریافت مجوز سقط درمانی 
مراجعه کرده اند کــه 43 نفر از آنهــا موفق به 
دریافت مجوز شده اند. مدیرکل پزشکی قانونی 
اســتان اصفهان با بیان اینکه از مجموع تلفات 
حوادث ترافیکی در فروردین امسال در استان 
اصفهان ۲۵ نفر زن و 4۸ نفر مرد بوده اند، افزود: 
بیشــترین تلفات حوادث ترافیکی با 4۷ نفر در 
جاده های برون شــهری، 1۸ نفردر مسیرهای 
درون شهری و هشت نفر در سایر جاده ها گزارش 
شده است. سلیمانی پور، آمار مرگ و میر ناشی از 
مسمومیت با گاز مونوکسید کربن در فروردین 
امســال را یک نفر اعالم کرد و گفت: همچنین 
در این بازه زمانی ۲۲ نفر بر اثر ســوختگی در 
اصفهان جان خود را از دســت داده اند که هفت 

نفر از این افراد زن و 1۵ نفر مرد بوده اند.

کلیات طرح تشدید مجازات 
اسیدپاشی تصویب شد

کلیت طــرح تشــدید مجازات اسیدپاشــی و 
حمایت از بزه دیــدگان ناشــی از آن تصویب 
شد. در جلسه علنی روز گذشــته، نمایندگان 
مجلس با ۲0۶ رای موافــق، چهار رای مخالف، 
ســه رای ممتنــع از مجمــوع ۲30 نماینده 
حاضر در مجلس کلیات طرح تشــدید مجازات 
اسیدپاشــی و حمایت از بزه دیدگان ناشــی از 
آن را تصویب کردند. در جریان بررسی کلیات، 
صباغیــان، پورمختــار و ســلیمی نمایندگان 
بافق، کبودرآهنگ و محــالت به عنوان مخالف 
و قاضی پــور، کاظمی و ســعیدی نمایندگان 
 ارومیه، مالیر و مبارکه به عنوان موافق صحبت 

کردند.

 حضور 4 دانشگاه اصفهان
 در رتبه بندی »الیدن«

»الیدن« رتبه بندی دانشــگاه های جهان را در 
ســال ۲01۹ میالدی منتشــر کرد و در میان 
موثرترین دانشــگاه های دنیا نام ۲۶ دانشــگاه 
ایران و 4 دانشگاه اصفهان را در لیست خود قرار 
داده است. رتبه بندی الیدن، مبتنی بر داده های 
کتاب شناختی است که از وب او ساینس دریافت 
می شود؛ این نظام رتبه بندی ۹۶3 دانشگاه قابل 
بررســی و در تراز اســتاندارد جهان را بررسی 
می کند. رتبه بندی الیدن آمارهایی را در سطح 
۵ رشته موضوعی اصلی شامل زیست پزشک و 
علوم بهداشتی، علوم حیاتی و زمین، ریاضیات 
و کامپیوتــر، علوم طبیعی و مهندســی و علوم 
انســانی و اجتماعی فراهم کرده اســت. بر این 
اســاس در مجموع این رتبه بندی، 4 دانشگاه 
از اســتان اصفهان و در بین ۲0 دانشــگاه برتر 
ایرانی این رتبه بندی 3 دانشگاه از استان حضور 
دارند. دانشگاه های صنعتی اصفهان )رتبه 3۸۹ 
جهــان(، اصفهان )رتبه ۷۶۵ جهان(، کاشــان 
)رتبه ۷۹3 جهــان( و علوم پزشــکی اصفهان 
)رتبه ۸۷4 جهان( با رتبه های ۶، 1۵، 1۸ و ۲1 
در جمع دانشــگاه های برتر ایران در رتبه بندی 

الیدن هستند.

مصرف »الکل« هنوز در کشور ما یک اقدام ممنوعه 
است؛ ممنوعه ای که عالوه بر آمار باالی مصرف که 
چندان خوشایند و برازنده یک جامعه اسالمی نیست 
به شدت در حال گرفتن قربانی از میان انسان هایی 
است که ناشیانه و در خلوت به این افیون پناه می برند 
و جان شان را بر سر سودجویی عده ای می گذارند. 
موج جدید قربانیان الکل در اصفهان از روز پنجشنبه 
تا کنون بیش از 4 نفر فوتی و ۲۵ مسمومیت شدید 
را به کام خود کشــیده است. بر اساس اعالم رییس 
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، تعدادی از مسمومین 
در بخش هــای مختلف بیمارســتان های اصفهان 
ازجمله در بخش های مراقبت های ویژه بســتری 
و 3 نفر نیز تحت دیالیز هســتند. »طاهره چنگیز« 
تاکید کرد: ســن این افراد کمتر از 3۵ سال بوده و 
از بابت توزیع مجدد مشروبات الکلی تقلبی حاوی 
متانول، نگرانی داریم البته مقامات انتظامی و آگاهی 
به شدت درصدد پیگیری این موضوع هستند. این 
داستان تنها طی دو ماه گذشــته از سال جدید در 
اســتان های آذربایجان غربی، ایالم، کرمان و... هم 
تکرار شده اســت. در یک مورد تنها در آذربایجان 
غربی از دهم اسفند ۹۷ تا 14 اردیبهشت ۹۸، 1۲۷ 
نفر با مسمومیت شدید الکلی روانه مراکز درمانی این 
استان شده اند که از میان آنها 10 نفر جان باخته و 
دو نفر هنوز بستری هستند. سونامی این مسمومیت 
سال گذشــته بیش از ۵00 قربانی در هرمزگان و 
استان کرمان گرفت.هیوالیی که به سرعت بینایی 
و اعضای حیاتی افراد را از بین بــرده و بی رحمانه 
آنها را به کام مرگ می کشاند؛ اما هنوز هیچ عزم و 
اراده جدی برای مقابله با آن در کشور وجود ندارد. 
این مســئله در حالی اســت که اغلب قربانیان این 
الکل های دست ســاز را جوانان بین ۲0 تا 30 ساله 
تشکیل می دهند که تقریبا با هیچ آگاهی و هشداری 
در مورد استفاده از مشروبات دست ساز آشنا نشده  و 

نمی دانند که ممکن است دچار چه عواقب و عوارضی 
شوند. به نظر می رسد در ســایه مقابله های خوب 
نیروی انتظامی با ورود مشــروبات الکلی به کشور، 
رشد فروش و مصرف مشروبات دست ساز در حال 
افزایش باشد. سال گذشته سازمان بهزیستی اعالم 
کرد اعتبار الزم برای اجرای طرحی با عنوان »کارزار 
مقابله با مصرف مشــروبات الکلی« به این سازمان 
اختصاص نیافته اســت این در حالی اســت که در 
آخرین آمار رسمی مربوط به مصرف مشروبات الکلی 
که در سال ۹۵ منتشر شده هر چند انتظار می رفت 
مصرف مشروبات به لحاظ عرف مذهبی و دینی در 
کشورمان پایین باشــد؛ اما مصرف الکل در کشور 
باالتر از انتظارات بود. اصفهان از جمله استان هایی 

است که بیشــترین آمار فوتی بر اثر مصرف الکل را 
دارد. سال گذشته ایســنا آماری منتشر کرد که بر 
اساس آن اســتان تهران با 113 مورد فوتی در دو 
و نیم سال گذشته بیشترین آمار قربانیان الکل در 
کشور را به خود اختصاص داده بود. پس از تهران، از 
ابتدای سال ۹۵ تا پایان مردادماه ۹۷ استان کرمان 
با ثبت ۲۸ مورد فوتی با دو مورد در ســال ۹۵، یک 
مورد در ســال ۹۶ و 1۸ مورد در پنج ماهه سال ۹۷ 
در رتبه دوم قرار داشت. رتبه سوم به طور مشترک 
مربوط به اســتان های آذربایجان شــرقی و فارس 
بوده که هرکدام ۲۷ مورد مرگ در پی مســمومیت 
با الکل طی دو سال و پنج ماه در آنها به ثبت رسیده 
است. پس از این چهار استان، استان های کردستان، 

البرز و اصفهان به ترتیب بــا 1۹، 1۷ و 1۵ مورد در 
رتبه های بعدی قرار داشتند و استان های مازندران 
و کرمانشاه هرکدام با 11 مورد و آذربایجان غربی و 
خراسان رضوی و گیالن نیز هرکدام با 10 مورد در 
رتبه های بعدی قرار گرفتند. به نظر می رســد نگاه 
امنیتی و قضایی صرف به عنوان راهکار جلوگیری 
از گسترش مصرف مشروبات الکلی جوابگو نیست و 
باید برای عبور از تهدیدهای این وضعیت، راهکارهای 
دیگری مانند افزایش همکاری بین بخشی، تدوین 
برنامه راهبردی، بومی سازی فعالیت ها و تدوین سند 
پیشگیری از مصرف مشروبات الکلی را مدنظر قرار 
داد و البته چاره برای آگاهی بخشی به جوانانی پیدا 

کرد که نادانسته به کام مرگ می روند.

مصرف الکل با چاشنی مرگ

ســازمان تامین اجتماعی اعالم کرد که این سازمان در هیچ شبکه 
اجتماعــی غیرمجاز فعالیت نــدارد از این رو، اخبــار و مطالبی که 
در صفحاتــی با عنــوان تامیــن اجتماعــی و عناوین مشــابه در 
شــبکه های اجتماعی و پیام رســان های غیرمجاز منتشر می شود، 
به هیچ عنوان مورد تایید این سازمان نیست. همچنین طبق اعالم 
 این ســازمان، سایت رســمی ســازمان تامین اجتماعی به نشانی
 www.tamin.ir مرجــع اصلــی انتشــار اخبار این ســازمان 

اســت. عالوه بر این صفحــه اختصاصی ســازمان تامین اجتماعی 
در اینســتاگرام بــه نشــانی taminejtemaee و صفحــه 
 رســمی محمدحســن زدا، سرپرســت این ســازمان به نشــانی

 mohammad.hasan.zeda اخبار و مطالب متنوعی را درباره 
این سازمان منتشر می کند. ســازمان تامین اجتماعی با حدود 4۲ 
میلیون نفر بیمه شده و مستمری بگیر، در حال حاضر ۶0 نوع خدمت 
بیمه ای و درمانــی به صورت غیرحضوری به افراد زیرپوشــش ارائه 

می دهد. این ســازمان دارای مراکز مختلف بیمه ای و درمانی است 
و 3۵۶ بیمارســتان و درمانگاه تامین اجتماعی بخش قابل توجهی 
از خدمات درمانی مورد نیاز بیمه شدگان را به صورت رایگان تامین 
می کند. بخش بیمه ای این ســازمان دارای 4۸0 شــعبه در سراسر 
کشور اســت و خدمات بیمه ای از طریق این واحدها به جامعه تحت 
پوشش ارائه می شــود. همچنین برای تسهیل امور، شعب اقماری و 

کارگزاری های این سازمان نیز  مشغول فعالیت هستند.

سازمان تامین اجتماعی اعالم کرد:
تامین اجتماعی در هیچ شبکه اجتماعی غیرمجاز، فعالیت ندارد

  وقتی متولیان خود را به خواب زده اند؛

 آگهی  نوبتی سه ماهه چهارم سال 1397 
منطقه  ثبت  اسناد و امالک  شرق اصفهان 

2/472 به موجب ماده 11 قانون ثبت اســناد و امالک  و ماده 59 اصالحی آیین 
نامه مربوط به امالک در سه ماهه چهارم سال1397 تقاضای ثبت آنها پذیرفته 
شده و همچنین شماره های از قلم افتاده و نیز آنچه هیات نظارت ثبت و بموجب 

اختیارات تفویضی آگهی های آنها را تجدید نموده بشرح ذیل آگهی می شود:
ردیف الف ( شماره پالک و مشخصات مالک و نوع ملک و محل وقوع امالکی 
که اظهارنامه آنها در سه ماهه مربوطه قبل تنظیم وجهت  انتشار آگهی در ردیف 

منظور گردیده اند. )واقعات در بخش 5 ثبت اصفهان(
1-5031/1-  آقــای اصغر کاظم زاده فرزند براتعلی ششــدانگ قطعه زمین به 

مساحت 135/50 متر مربع .
2- 5340/3 -  اقای محمود رضائیان خوراسگانی  فرزند رضا ششدانگ یکبابخانه  

بمساحت 258/20 متر مربع  .
3- 6268/1 -  خانم محترم درستکار خوراسگانی فرزند محمد ششدانگ قسمتی 
از خانه  بمساحت 109/83 متر مربع که با ششدانگ قسمتی از خانه تحت شماره 
یک فرعی از6267   به مســاحت 62/43 متر مربع تواما تشکیل یکباب خانه به 

مساحت 172/50 متر مربع داده است.

4- 10038-  اقای محسن دهقانی پوده فرزند حسین دوازده حبه مشاع از 72 حبه 
ششدانگ یکباب خانه  بمساحت ششدانگ 461 متر مربع.

5- 11563/4- آقای  علی رضا عمرانی شــهری فرزند عزیزاله نسبت به 1/77 
دانگ مشاع و شــهربانو کرمی زوانی فرزند حسن نسبت به 4/23 دانگ مشاع از 

ششدانگ یکباب خانه بمساحت 205/4 مترمربع .
6- 11597/2 - خانم زهره سلطانی قرانی فرزند علی  شش دانگ یکباب خانه 

مسکونی به مساحت 62/50 مترمربع.
7- 11597/3 - خانم نرگس ریزانه فرزند مصطفی ششدانگ قسمتی از یکباب 
خانه به مســاحت 31/75 مترمربع جهت الحاق به پالک 11591/23 که تواما 

تشکیل یکبابخانه را می دهد .
8- 12036/18-  اقای احمد شکوهی نژاد فرزند رمضانعلی ششدانگ یک باب 

کارگاه به مساحت 170/60 متر مربع.
9- 12447/7- آقای جواد حجاری زاده فرزند محمد علی شش دانگ یکباب خانه 

به مساحت 227/50 مترمربع .
10 - 12710- آقای علیرضا کاظمی فرزند علی اصغر تمامت 199/52 ســهم 
مشاع از 6431/25 سهم ششــدانگ که بصورت یکباب ساختمان مسکونی به 

مساحت 201/25 متر مربع می باشد. 

11 - 12945/1 - آقای عباسعلی کیانی ابری فرزند مرتضی نسبت به 27 حبه و 
سه - هفتم حبه مشاع و رحمت اله کیانی ابری نسبت به 20 حبه و چهار – هفتم 
حبه مشاع و طیبه کیانی فرزند عباسعلی نسبت به 10 حبه و دو – هفتم حبه مشاع 
و زهره کیانی ابری فرزند مرتضی نسبت به 3 حبه و سه – هفتم حبه مشاع و هاجر 
کیانی ابری فرزند مرتضی نسبت به 3 حبه و سه - هفتم حبه مشاع و حاجیه خانم 
کیانی ابری فرزند مرتضی نسبت به3 حبه و سه – هفتم حبه مشاع وعزت کیانی 
ابری فرزند مرتضی نسبت به3 حبه و سه – هفتم حبه مشاع از 72 حبه شش دانگ 

یکدرب باغ مشجر به مساحت 1882/21 مترمربع .
12-15192/2259 - خانم زهره فاتحی فرزند محمدرضا نسبت به چهار دانگ 
مشاع و سید محمدرضا فاطمی فرزند ســید فضل اله نسبت به دو دانگ مشاع از 
شش دانگ قسمتی از ساختمان به مســاحت 71/96 مترمربع که تواما با پالک 
15192/2096 تشکیل یکباب ساختمان مسکونی را میدهد و می بایست تجمیع 

حدود گردد .
لذا به موجب ماده 16 قانون ثبت اســناد چنانچه کسی نسبت به امالک مندرج 
در این آگهی واخواهی داشته باشد از اولین نوبت انتشار آگهی نسبت به امالکی 
که در ردیف الف می باشد 90 روز ونسبت به ردیف ب بمدت 30 روز  دادخواست 
واخواهی خود را کتبا به این اداره تسلیم نماید و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون 

تعیین تکلیف پرونده هــای معترضی ظرف یکماه از تاریخ تســلیم اعتراض به 
این اداره بایستی با تقدیم دادخواســت به مراجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم 
دادخواست را اخذ و به این اداره تســلیم نمایند و در صورتی که قبل از انتشار این 
اگهی دعوایی اقامه شده باشد طرف دعوی باید گواهی دادگاه را مشعر بر جریان 
دعوی ظرف مدت مرقوم تســلیم نمایدو اعتراضات یــا گواهی طرح دعوی که 
بعد از انقضاء مدت مرقوم واصل شــود بالاثر اســت و مطابق قسمت اخیر ماده 
16 و تبصره ماده 17 قانون ثبت رفتار خواهد شد. ضمنا طبق ماده 56 ایین نامه 
قانون ثبت حقوق ارتفاقی در موقع تعیین حدود در صورتمجلس قید و واخواهی 
صاحبان امالک و مجاورین نســبت به حدود و حقوق ارتفاقی مطابق ماده 20 
قانون ثبت و تبصــره دو ماده واحد قانون تعیین تکلیــف پرونده های معترضی 
ثبت پذیرفته خواهد شــد. این آگهی نســبت به امالک ردیف الف در 2نوبت به 
 فاصله 30 روز و نســبت به ردیف ب فقط یک نوبت از تاریخ اولین آگهی منتشر

 خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول:98/02/02 

تاریخ انتشار نوبت دوم :02/31/ 98         
م الف:430395  مهدی شــبان رییس منطقه ثبت اســناد و امالک شرق 

اصفهان    

رییس پلیس فتای استان اصفهان با اشاره به شگرد 
جدید مجرمان سایبری با تبلیغات فروش سیم کارت 
رند و شــماره های خــاص گفت: ایــن مجرمان از 
طریق فضای مجازی، شبکه های اجتماعی، ارسال 
پیامک و حتی برقراری تمــاس تلفنی با افراد از آنها 
کالهبرداری می کنند. سید مصطفی مرتضوی اظهار 
داشــت: به تازگی گزارش های متعــددی در زمینه 
تماس های تلفنی تبلیغاتی و بازاریابی مرتبط با این 
موضوع داشته ایم که نشــان دهنده افزایش فعالیت 
کالهبرداران در حوزه فروش سیم کارت است. رییس 
پلیس فتای اصفهان ادامه داد: این مجرمان با ادعای 
اینکه شماره های رند یا نزدیک به شــماره کاربر را 
در اختیار دارند، گاه تا چندیــن برابر قیمت واقعی 
سیم کارت از کاربر پول دریافت می کنند و در پایان 
شماره ای متفرقه، غیررند و غیرمشابه را به فرد تحویل 
می دهند. وی بیان کرد: مهم ترین محل تبلیغات این 
افراد فضای مجازی و شبکه های اجتماعی است که 
ضرورت دارد کاربران نســبت به این موضوع دقت 
کنند و در صورت نیاز به خرید ســیم کارت، حتما از 

نمایندگی های مجاز اپراتورهــای مخابراتی خرید 
کنند تا مورد سوءاستفاده قرار نگیرند. مرتضوی، با 
بیان اینکه این کالهبرداران برای باالبردن احتمال 
فروش سیم کارت خود با تبلیغات اغوا کننده،کاربران 
را به خرید تشویق می کنند، ادامه داد: در این ترفند 
این افراد با فعال سازی اشتراک اینترنتی کم حجم، 
متقاضیان ســیم کارت را فریب داده و سیم کارت را 

چندین برابر قیمت واقعی به فروش می رسانند.

هشدار پلیس فتا به اصفهانی ها:

 فریب تبلیغات فروش آنالین »سیم کارت جادویی« را نخورید
مدیر گروه سالمت خانواده و جمعیت مرکز بهداشت 
استان اصفهان گفت: جمعیت اســتان در بهترین 
پنجره جمعیتی قرار دارد. حدود ۷0 درصد جمعیت 
اســتان بین 1۸ تا ۶0 سال هســتند و 1۸ درصد 
جمعیت را جوانــان، 10 درصد را کــودکان و 10 
درصد را سالمندان تشکیل داده اند. راحله صادق با 
توضیح اینکه ارائه تسهیالت به خانواده های نابارور 
از دیگر خدماتی است که سیستم بهداشت و درمان 
به زوج های نابارور ارائه می دهد، افزود: شناســایی 
زوج های نابارور و ارجاع آنها بــرای دریافت رایگان 
خدمات درمان ناباروری تحت پوشــش بیمه های 
دولتی، از دیگر خدماتی است که سیستم بهداشت 
و درمان برای تحقق سیاســت های جمعیتی انجام 

می دهد. 
وی گفت: ۲0 درصد از زوج های کشــور با مشــکل 
ناباروری مواجه هستند و شــاخص باروری استان 
اصفهــان طبــق آخرین سرشــماری ســال ۹۵ 
حدود1/۷۶ برای هر زن گزارش شده است، این رقم 
در کشور۲/01 است، رشد جمعیت استان اصفهان در 

حال حاضر نه کاهش داشته و نه افزایش. مدیر گروه 
ســالمت خانواده و جمعیت مرکز بهداشت استان 
اصفهان ادامه داد: در راســتای مراقبت از جمعیت 
بزرگساالن و میانساالن نیز مراقبت هایی در جهت 
شناسایی بیماری هایی که تهدید کننده حیات شان 
است مانند فشار خون، دیابت، بیماری های قلبی و 
آموزش برای پرهیز از عوامل مرتبط با خطر مثل کم 

تحرکی، تغذیه و ... برای آنها انجام می شود.

مدیر گروه سالمت خانواده و جمعیت مرکز بهداشت استان:

رشد جمعیت در اصفهان راکد است

بهداشتفتا

 پریسا  سعادت
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 نخستین واکنش رونالدو
 بعد از فتح »اسکودتو«

کریستیانو رونالدو، در فصل نخست حضورش 
در رقابت های ســری A توانســت عملکرد 
خوبــی از خود نشــان 
دهد. رونالدو در ۳۷ 
بازی، ۲۱ بار برای 
 A یووه در سری
گلزنــی کرد و به 
عنــوان بهتریــن 
بازیکن این رقابت ها 
هم انتخاب شد. این فوق ستاره 
پرتغالی که نخستین اسکودتوی خود را فتح 
کرد بعد از تســاوی برابر آتاالنتا پستی را در 
توییتر منتشر کرد و نوشت: »بسیار خوشحالم 
که برای نخستین بار اسکودتو را فتح کرده و 
دومین جام را با یووه به دســت آوردم«. این 
قهرمانی یوونتوس در حالی به دست آمد که 
آلگری دیگر برای فصل بعد سرمربی این تیم 
نخواهد بود. سایت کالچیو میرکاتو تاکید کرد 
که رونالدو دوســت ندارد  »کونته« هدایت 
یوونتــوس را بر عهده بگیــرد و باید دید که 
در روزهای آینده چه کسی سرمربی جدید 

بیانکونری ها خواهد بود.

 اشاره تلویحی »کاوانی«
 به بازگشت به ناپولی

به تازگی برخی رسانه های فرانسوی مدعی 
شــده بودند که باشگاه ســابق کاوانی،  در 
تالش است ستاره ســابق خود را دوباره به 
ناپــل برگردانــد و به 
ایــن منظــور بــا 
پاری سن ژرمن 
یــی  س ها تما
برقــرار کــرده. 
آنچــه احتمــال 
بازگشــت ســتاره 
اروگوئه ای به تیم سابقش ناپولی را افزایش 
داده جمالتی اســت کــه او در گفت وگو با 
شــبکه فرانســوی Canal+ به زبان آورد. 
کاوانی در گفت وگو با این شــبکه فرانسوی 
 در پاسخ به ســوالی درباره آینده اش گفت:

» آینــده؟ اولین چیزی که مهم اســت این 
واقعیت اســت که باید به قــراردادم احترام 
بگذارم. من این باشــگاه و شــهر پاریس را 
دوســت دارم و خودم و خانواده ام از زندگی 
در اینجا راضی هستیم. ولی آینده من فقط 
به خودم بستگی ندارد. شخصا دوست دارم 
اینجا بمانم و قراردادم را به پایان برسانم ولی 
در مورد بازگشت به ناپولی؟ هیچ وقت نباید 

گفت هرگز«

چرا بین استقالل و پرسپولیس با ذوب آهن تبعیض قائل می شوند؟

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

اولین نقل و انتقال سال؛
  وینگر سرعتی سپاهان

 به پرتغال رفت
مهرداد محمدی که با باشگاه راه آهن به فوتبال ایران 
معرفی شد، در لیگ پانزدهم که سال سقوط این تیم 
ریشه دار از لیگ برتر بود، ۲۸ بازی انجام داد و با به 
ثمر رساندن ۱۰ گل بهترین گلزن تیمش شد تا با 
این عملکرد درخشان، یک سال بعد و با وجود ابراز 
عالقه ای که برای پیوســتن به پرسپولیس داشت، 
راهی اصفهان شده و با باشگاه سپاهان قرارداد امضا 
کند. او که سابقه حضور در تیم ملی را نیز در کارنامه 
دارد، با بازی های خوبی که در ســپاهان به نمایش 
گذاشت، مورد توجه باشــگاه دپورتیوو داس آوس 
پرتغال قرار گرفت و طی روزهای اخیر رسانه های 
این کشور خبر از ابراز عالقه مسئوالن آوس برای به 

خدمت گرفتن او را دادند.

»دایی« اجازه ندارد تیم بگیرد!
در حالی که گفته می شــد علی دایی گزینه جدی 
هدایت تراکتور اســت، تبریزی ها به سمت جواد 
نکونام راهنما زدند. البته انتخاب نکونام فعال قطعی 
نیســت؛ اما آنچه قطعی شــده این است که دیگر 
امکان ندارد علی دایی سرمربی تراکتورسازی شود. 
درباره علی دایی شایعه دیگری هم شنیده می شود؛ 
می گویند از خارج از محدوده فوتبال به باشگاه های 
لیگ برتری توصیه شده با علی دایی همکاری نکنند. 
گویا این توصیه بی ارتباط با افشاگری دایی بعد از 
اخراج از سایپا نیســت و زیرآب دایی را یک جوری 

زدند که در لیگ نوزدهم غایب خواهد بود.

در حاشیه

کاندیدای بدون رقیب، رییس 
هیئت سوارکاری استان شد

علی خیراللهی، برای سومین دوره متوالی به ریاست 
هیئت ســوارکاری اســتان اصفهان رسید. مجمع 
انتخاباتی هیئت سوارکاری استان اصفهان شامگاه 
یکشنبه با حضور مسعود خلیلی، رییس فدراسیون 
سوارکاری در سرای ورزشــکاران استان اصفهان 
برگزار شد. علی خیراللهی، رییس دو دوره گذشته 
هیئت سوارکاری اســتان اصفهان تنها کاندیدای 
این انتخابات بود که در نهایت با کســب ۱5 رای از 
۱6 رای اعضای مجمع انتخاباتی، صندلی ریاســت 
این هیئت را حفظ کرد. یک رای هم سفید بود. دوره 
گذشته انتخابات هیئت سوارکاری استان اصفهان 
سی ام اردیبهشت ماه 94 برگزار شد. علی خیراللهی 
و سیروس قدرتی پور،دو کاندیدای این مجمع بودند 
که با انصــراف قدرتی پور به نفــع خیراللهی، علی 
خیراللهی با کسب ۱5 رای برای بار دوم به ریاست 

هیئت سوارکاری استان رسیده بود.

کارشکنی انگلیس، بهانه ای 
برای پایان اقتدار ۱۸ ساله

بیست و چهارمین دوره مسابقات قهرمانی جهان به 
میزبانی منچستر با حضور 9۷5 تکواندوکار از ۱5۰ 
کشور از هفته گذشته به مدت 5 روز در سالن »آرنا« 
منچستر برگزار شد. ملی پوشان تکواندوی ایران در 
بخش مردان که از 5 مــاه پیش خود را برای حضور 
در این رویداد بزرگ آماده کرده بودند قبل از اعزام 
دچار شوک بزرگی شدند. سفارت کشور میزبان با 
کارشکنی در صدور ویزای تکواندوکاران باعث شد 
تا تیم ملی به صورت ناقــص و طی چهار مرحله به 
این رویداد اعزام شده و میرهاشم حسینی و عرفان 
ناظمی نیز شــرکت در این رقابت مهم را از دست 
دادند. ملی پوشــان تکواندوی ایران که برای فتح 
سکوی قهرمانی و دفاع از عنوان ۱۸ ساله خود عازم 
این رقابت ها شده بودند، به اعتقاد فدراسیون به دلیل 

کارشکنی انگلیس موفق به کسب سکو نشدند. 

منهای فوتبال

تیم های فوتبال ذوب آهن ایران و النصر عربســتان  امروز در هفته 
ششم لیگ قهرمانان آسیا در کربال به مصاف هم می روند.این مسابقه 
قرار است از شبکه ورزش پخش شــود. این در حالی است که سعید 
آذری، مدیرعامل باشــگاه ذوب آهن از این تصمیم مسئوالن صدا و 
سیما به شدت انتقاد کرد. آذری گفت: از شبکه سه گالیه می کنم که 
تبعیض وحشتناکی را بین تیم های ایرانی قائل می شود.مدیرعامل 

ذوب آهن ادامه داد: اســتقالل و پرســپولیس برای من فوق العاده 
قابل احترام هســتند. چرا باید بازی های این تیم هایی که در آســیا 
حذف شده اند از شبکه سه پخش شــود ولی دیدار ذوب آهن که در 
لیگ قهرمانان از گروهش صعود کرده، از شــبکه ورزش روی آنتن 
برود؟ این تبعیض ها در صدا و سیما چه زمانی تمام می شود؟آذری 
خاطرنشان کرد: امیدوارم در شبکه سه مغزها و دل ها جوان باشد و 

تبعیضی بین تیم های شهرستانی و تهرانی قائل نشوند. وی با اشاره به 
لزوم بازگشت احسان پهلوان، مهدی مهدی پور و دانیال اسماعیلی 
فر از تراکتورسازی به ذوب آهن گفت: این سه بازیکن همان موقع به 
صورت غیر قانونی به تراکتورسازی رفتند. آنها قبل از شروع تمرینات 
ذوب آهن بدون مجوز ما به تمرین تراکتور رفتند. آن موقع پیگیری 

کردیم ولی به خاطر دوستی با تراکتور ا ین موضوع را نادیده گرفتیم.

مدیرعامل باشگاه ذوب آهن:
چرا بین استقالل و پرسپولیس با ذوب آهن تبعیض قائل می شوند؟

شنبه هفته جاری بود که کمیته سازمان مسابقات 
لیگ از تقســیم مســاوی ظرفیت ورزشگاه نقش 
جهان میان تماشاگران پرسپولیس و سپاهان برای 
بازی نیمه نهایی جام حذفــی خبر داد و اعالم کرد: 
» با توجه به آیین نامه مســابقات جــام حذفی به 
علت اینکه مســابقات به صورت تک حذفی برگزار 
می شود، ظرفیت ورزشــگاه به صورت مساوی در 
اختیار تماشــاگران تیــم های میهمــان و میزبان 
قرار می گیرد ولی درآمد حاصل از بلیت فروشــی 
متعلق به تیم میزبان است.«. این تصمیم مخالفت 
جدی اصفهانی ها را به همراه داشت به گونه ای که 
مدیرعامل باشگاه سپاهان تهدید به کناره گیری از 

این رقابت ها کرد.
مسعود تابش که یکشنبه شــب در برنامه ورزشی 
ضربه آزاد شــبکه اصفهان حضور یافته بود، اعالم 
قانون 5۰-5۰ را عجیب عنوان کــرده و گفت: اگر 
چنین قانونی سال گذشته تصویب شده، چرا تاکنون 
به هیچ باشــگاهی ابالغ نشده اســت؟ حتی هیئت 
فوتبال اســتان اصفهان نیز اطالعــی از این قانون 
نداشت.وی با بیان اینکه با این تصمیم به طور جدی 
مخالفت می کنند، افزود: اگر تصمیم قطعی بر انجام 
بازی نیمه نهایی جام حذفی از سوی سازمان لیگ به 
این شیوه گرفته شود، از جام حذفی کنار می کشیم.

این تصمیم واکنش هواداران سپاهان را نیز به دنبال 
داشــته و بار دیگر موج اختالفات را میان هواداران 
دو تیم ســپاهان و پرسپولیس روشــن کرده است. 
سپاهانی ها این قانون را ظلم بزرگی در حق باشگاه 
محبوب شــان می دانند و معتقدند چــرا این قانون 
تقسیم ســکوها به یکباره در بازی نیمه نهایی اعالم 
شــده و مثال در بازی مس کرمان و ســپاهان هیچ 
خبری از آن نبوده است و در مقابل پرسپولیسی ها 
هم با اشاره به تصویب این قانون که در سازمان لیگ 

انجام شده، قصد استفاده از موقعیت مناسبی را دارند 
که برای شان ایجاد شده است.

انجام قرعه کشــی برای تعیین تیــم های میزبان و 
میهمان مســابقات جام حذفی، نکته دیگری است 
که مورد توجه هواداران ســپاهان قرار گرفته است، 
آنها مدعی شده اند در تمام دنیا تعیین میزبان برای 
استفاده از ظرفیت هواداران خودی است و اگر قرار 
است ظرفیت ورزشــگاه به طور مساوی بین دو تیم 

تقسیم شود دیگر چه نیازی به قرعه کشی است.

تابش، در واکنش بــه  نارضایتی شــدید هواداران 
ســپاهان در این برنامه  نیز گفت: هواداران ما از این 
اتفاق به شدت ناراحت هستند؛ اما فکر نکنند ما در 
قبال این اتفاق سکوت کرده ایم. با توجه به تعصبی 
که به فرهنگ شاهین دارم، یاد گرفته ایم مسائل را 
از طریق معقول پیــش ببریم و به مراجع ذی صالح 

شکایت کرده ایم.
مدیریت تماشــاگران در این بازی حساس و تامین 
امنیت آنها که حتما این دیدار باید یک برنده داشته 
باشد و همین موضوع بر حساسیت بازی می افزاید، 
از دیگر نکاتی اســت که مدیر عامل باشگاه سپاهان 
به آن اشاره کرد و گفت: مســئوالن شورای تامین 
امنیت اســتان نیز با این قانون مخالف هستند، در 
صورت اجرای قانون 5۰-5۰ چه کسی می خواهد 
امنیت این بازی را تامین کند، شاید در شرایط عادی 
حضور 65 هزار هوادار ســپاهانی و ۱۰ هزار هوادار 
پرسپولیســی به خاطر اختالف جمعیت هواداری 
مشکلی در این مسابقه ایجاد نمی کرد ولی در شرایط 
فعلی کنترل دو جمعیت ۳5 هــزار نفره هواداری، 
کاری دشــوار و غیر قابل پیش بینــی را در مقابل 

شورای تامین استان قرار می دهد.
تابش همچنین اعالم کرد: باشگاه سپاهان اعتراض 
خود را به صورت کتبی به این مســئله اعالم کرده و 
شخصا برای پیگیری این موضوع به تهران می روم تا 

این تصمیم را تغییر دهم.

سپاهان از خیر قهرمانی می گذرد؟!
 واکنش ها نسبت به تصمیم عجیب سازمان لیگ ادامه دارد؛

  عکس روز

تاریخ سازی دیگر از »مسی« در اللیگا
لیونل مسی، فوق ستاره بارسلونا با ۳6 گل زده در پایان رقابت های اللیگا به عنوان آقای گلی 
رسید. این ششمین عنوان آقای گلی مسی در رقابت های اللیگا به شمار می رود که باعث شد 
او تاریخ سازی کند و در کنار اسطوره پیشین اللیگا که پیش از این 6 بار آقای گل شده بود 
قرار بگیرد. پس از مسی و زارا، دی استفانو با 5 عنوان آقای گلی و کوئینی و هوگو سانچس 

هم با 5 آقای گلی در رده های بعدی قرار دارند.

ذوب آهن در آخرین دیدار مرحله گروهی باید از ساعت ۲۲ و 
۳۰ دقیقه امشب در ورزشــگاه المپیک کربال به مصاف النصر 
برود. این تیم می تواند با پیروزی یا تساوی به عنوان صدرنشین 
به مرحله بعد صعود کند. ســبز پوشــان ایران تنها نماینده 

شایسته کشور هستند و زمانی که اســتقالل و پرسپولیس 
تهران با بد شانسی از لیگ قهرمانان حذف شدند؛ توانستند 
در یک هفته مانده به پایان رقابت ها، صعود خود را به مرحله 
یک هشتم پایانی لیگ قهرمانان باشــگاه های آسیا مسجل 
کنند. دیدار ذوب آهن مقابل النصر دشــوار خواهد بود. تیم 
عربستانی در حالی قرار اســت به مصاف ذوب آهن برود که 
هفته گذشــته توانســت قهرمان لیگ حرفه ای عربستان 
شــود و باروحیه ای مضاعف پا به میدان این رقابت بگذارد. 

شکست النصر در بازی رفت موجب شــده است تا این تیم 
برای پیروزی به میدان بیاید، انگیــزه بازیکنان النصر بعد از 
قهرمانی در لیگ حرفه ای عربســتان باال رفته که این موجب 
می شود کار برای شاگردان منصوریان سخت شود. شاگردان 
منصوریان اگر در این دیدار از هوش و استعداد خود استفاده 
کنند و بتوانند در این بازی با دســت پر بــه خانه برگردند، 
 در مرحله بعدی لیــگ قهرمانان قرعه آســان تری به آنها 

می خورد.

لیگ قهرمانان باشگاه های آسیا ۲۰۱۹؛

گام آخر سبزپوشان برای صدرنشینی

كمیسیون معامالت شركت آب و فاضالب روستايي استان اصفهان

شركت آب و فاضالب روستايی استان اصفهان
آگهی مناقصات عمومی  با شماره  105 و  104 - م – 98  ) يك مرحله اى با ارزيابی 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 اســت 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 ۱4 روز چهار شنبه ۱۳9۸/۰۳/۰۱  

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت ۱9 روز چهارشنبه تاریخ ۱۳9۸/۰۳/۰۸  
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :  ساعت ۱9 روز پنجشنبه تاریخ ۱۳9۸/۰۳/۲۳  

زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 9 روز شنبه تاریخ ۱۳9۸/۰۳/۲5  

    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 : ۳۲۳6۳۰66- ۰۳۱ و ۳۲۳64۰6۱-۰۳۱ داخلی ۲5۰ ) اداره امور حقوقی و قراردادها(
     اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : 

      مرکز تماس  : 4۱9۳4-۰۲۱ دفتر ثبت نام : ۸۸969۷۳۷-۰۲۱ و ۰۲۱-۸5۱9۳۷6۸
      دفتر اصفهان : ۷5-۳۲645۸۷۰-۰۳۱ داخلی ۳۲99-۳۲96

       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  دوم

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 1۰4-م-98

رتبه 5 حقوقي و یا یک 
حقیقی در رشته آب

۳.196.4۳5.۲۲۳159.85۰.۰۰۰
۳۰%نقد+7۰ 
درصد اسناد 

خزانه سال 14۰۰

۲
تهیه مصالح و اصالح شبکه 
توزیع آب روستای قمبوان 

شهرستان دهاقان 1۰5-م-98

رتبه 5 حقوقي و یا یک 
حقیقی در رشته آب

۳.197.16۰.959159.86۰.۰۰۰
۳۰%نقد+7۰ 
درصد اسناد 

خزانه  سال14۰۰

سید محسن تجويدى  –  شهردار دستگرد

آگهی مناقصه

م الف:466446

نوبت  دوم

بدینوسیله شهرداری در نظر دارد با توجه به موافقت نامه شماره های 4۰۳۸4۰ 
مورخ 9۷/۷/۲9 و 4۰۳۸45 مورخ 9۷/۷/۲9 سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
اســتان اصفهان نســبت به اجرای عملیات جدول گــذاری و کانیو گذاری و 
آسفالت معابر و همچنین خرید و نصب دوربین و تجهیزات کنترل ترافیک و 
پایش تصویری و تکمیل ایستگاه آتش نشانی اقدام نماید لذا شرکت کنندگان 
مناقصه می توانند نسبت به دریافت اسناد مناقصه تا مورخ ۱۳9۸/۳/9 به واحد 
عمران و مالی شهرداری دستگرد مراجعه و تا مورخ 9۸/۳/۱۰ نسبت به تحویل 

اسناد به واحد حراست اقدام نمایند.

مبلغ اعتبارعنوان

۳/7۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریالروکش آسفالت معابر شهر دستگرد با اعتباری به مبلغ 

5/5۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریالعملیات جدولگذاری و کانیوگذاری با اعتبار به مبلغ

خرید و نصب دوربین و تجهیزات کنترل ترافیک 
و پایش تصویری  با اعتباری به مبلغ 

۳/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

۳/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریالتکمیل ایستگاه آتش نشانی با اعتباری به مبلغ 

سمیه مصور
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دورهمی خانواده های اصفهانی در »مهمانی 
با صفا«

پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

ویژه

آیت ا... ناصری:
 دوری از حرام 

کلید استجابت دعاست
آیــت ا... محمدعلــی ناصری در مســجد 
کمرزرین اصفهــان در ارتباط بــا راه های 
اســتجابت دعا در روایات و احادیث اظهار 
داشــت: روایت از حضرت صادق )ع( است 
که می گوینــد دعا بکنیــد؛ در گرفتاری ها، 
ســختی ها و راحتی ها؛ دعا کردن ســبب 
اســتجابت دعاســت و دعا کنیــد و از خدا 

بخواهید که استجابت کند.

 وی افزود: حضرت امام جعفــر صادق )ع( 
می فرمایندکه برای دعا کردن دستان خود را 
باال ببرید؛ زیرا خداوند از اینکه دستان شما 
را خالی برگرداند، خجالت می کشد و از لطف 
خود، دعای شــما را اجابت می کند. استاد 
اخالق حوزه علمیه بــا بیان اینکه همواره به 
یاد حضرت حجت)عج( باشید، عنوان کرد: 
برای دعا کردن ابتدا صلوات فرستاده؛ سپس 
با توجه به حضرت ولی عصر )عج( از خداوند 
بخواهیــد و اگر اینگونه باشــید، خداوند به 
شــما عنایت می کند. وی با اشاره به ارتباط 
مال حالل و اســتجابت دعا بیــان کرد: در 
روایتی از رســول خدا )ص( آمده است که 
اگر کسب و کار و به دست آوردن روزی از راه 
حالل و شرعی باشــد، دعاهایتان مستجاب 
می شود و چنانچه که این اعمال از راه حرام و 
نامشروع باشد، خداوند دعاهای شما را اجابت 
نمی کند. آیت ا... ناصــری در ارتباط با ثواب 
استفاده نکردن از مال حرام گفت: اگر انسان 
لقمه حرام را ترک بکند، نزد خداوند عزیزتر 
از آن اســت که 2 هزار رکعت نماز مستحب 
بخواند و اگر به اندازه کمترین مقدار پول در 
هر کشور، مال حرام را رد کنید، ثواب آن به 

اندازه 70 حج قبول شده است.

همراه با رادیو اصفهان در 
جاده جوونی

برنامه ای با نام جاده جوونــی با موضوعات 
مرتبط با جوانان در رادیــو اصفهان تهیه و 
پخش می شود. این برنامه با ساختار ترکیبی 
نمایشی با هدف فراهم کردن لحظاتی شاد 
و با نشــاط؛ همچنین انتقال نکات آموزنده 
ویژه جوانــان به صورت زنده بــه مدت 45 
دقیقه روزهای یکشــنبه و سه شنبه ساعت 
17 از رادیو اصفهان پخش می شود. در این 
برنامه با انتخاب موضوعات به روز و جذاب، 
زمینه ارتباط جوانــان با برنامــه از طریق 
تلفن و پیامک فراهم می شــود. کارشناس 
الکی ولکی )طنز(، ایســی )موضوع برنامه از 
طریق یک موجود فضایی به نام ایسی مورد 
پرداخت قرار می گیرد(، هتل راحت ســرا و 
 شیرینی فروشی از جمله بخش های این برنامه 

است.

گشایش نمایشگاه اسناد 
تاریخی در دانشگاه اصفهان

نمایشــگاه گنجینه آثــار موزه و اســناد 
 تاریخــی مربوط به دوره صفــوی تاکنون،

روز دوشنبه در دانشــگاه اصفهان گشایش 
یافت. رییس مرکز اســناد و کتابخانه ملی 
اصفهان اظهارداشــت: در این نمایشــگاه 
که بــه مناســبت روز جهانی مــوزه )28 
اردیبهشت( برپا شــده، 50 سند و پنج اثر 
موزه ای در معرض دید عمــوم قرار گرفته 
اســت. مســعود کثیری ادامه داد: اسناد، 
بیشــتر از دوره صفوی تا دهه های پیشین 
بوده و محوریت آن، علم و ادب و تاریخچه 
خاندان هاســت. وی افــزود: نمایشــگاه 
گنجینه آثار موزه و اسناد تاریخی به مدت 
2 روز از ساعت 9 تا 13 در محل ساختمان 
 مرکــزی دانشــگاه اصفهان دایــر خواهد 

بود.
 به گفته رییس مرکز اسناد و کتابخانه ملی 
اصفهان، هــدف از برپایی این نمایشــگاه، 
آشنایی بیشــتر مردم به ویژه دانشجویان 
و پژوهشگران با این داشــته های با ارزش 
 تاریخــی و کمک بــه حفــظ و نگهداری

 آنهاست.

امام جمعه اصفهان مطرح کرد:
عقب نشینی زمین حوزه علمیه 
برای اصالح حریم زاینده رود

در راستای اصالح حریم زاینده رود، عقب نشینی 
از قطعه زمین حوزه علمیه شــروع می شــود.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اصفهان 
در دیدار رییس سازمان بازرسی استان اصفهان 
با بیان اینکه رفع تصرف و اصالح، حریم دولتی 
و غیر دولتی نمی شناســد و هر تصرفی که هر 
شخص یا نهادی انجام داده است، باید آزاد شود 
از دستگاه قضایی خواست تا به طور جدی در این 
زمینه ورودکند و نســبت به رفع تصرف با دقت 
حکم صادرشود و تا اجرای حکم، آن را پیگیری 
کند. آیت ا... سید یوســف طباطبایی نژاد برای 
هرچه بهتر اجرا شــدن رفع تصرف ها به قطعه 
زمینی که مدیریت آن از طرف خیریه همدانیان 
در روستای هوویه از توابع شهرستان فالورجان 
به حوزه علمیه واگذار شــده بود، اشــاره کرد و 
گفت: ما این اصالح حریم را ابتــدا از خودمان 
آن هم بر اساس نظر کارشناسان آغاز می کنیم. 
مدیر حوزه علمیه اســتان اصفهــان افزود: این 
قطعه زمین را که به صورت متروکه در آمده بود، 
خیریه همدانیان سال 89 به حوزه علمیه واگذار 
کرد و پس از فنس کشی بیش از 900 درخت در 
آن غرس شد و به عنوان اردوگاه شهید مدرس 

مورد استفاده قرار گرفت.

شهردار اصفهان:
جشنواره کودک و نوجوان باید 
به یک فرصت طالیی تبدیل شود

قدرت ا... نوروزی شــهردار اصفهان در نخستین 
جلسه شــورای عالی برنامه ریزی سی و دومین 
جشــنواره بیــن المللــی فیلم های کــودکان 
و نوجوانان اصفهــان، اظهار کــرد: تاکید بر نام 
اصفهان برای برگزاری این جشنواره، صرفا تاکید 
بر یک محدوده جغرافیایی نیست؛ بلکه اصفهان 
بخشی از برند این جشنواره است، در عین حال 
الزم است این رویداد مهم بین المللی بتواند در 
عرصه جهانی بیش از گذشــته عرض اندام کرده 
و به اصفهان محــدود نشــود. وی تصریح کرد: 
برگزاری جشــنواره در اصفهان باید شرایطی را 
فراهم کند تا افراد فعال و عالقه مند در حوزه فیلم 
که از نام و نشان کمتری برخوردارند نیز بتوانند 
به عرصه آمده و آثارشــان دیده شود. با توجه به 
شرایط خاص به وجود آمده برای کشور در فضای 
بین المللی، جشنواره فیلم کودک و نوجوان در 
اصفهان باید به یک فرصت طالیی تبدیل شده و از 
این رویداد سینمایی به خوبی بهره برداری شود. 
شــهردار اصفهان با بیان اینکه می توان از افراد 
عالقه مند و داوطلب بــرای برگزاری هر چه بهتر 
جشنواره و کاهش هزینه ها استفاده کرد، ادامه 
داد: این موضوع برای شــهرداری اصفهان بسیار 
مهم است؛ زیرا عالوه بر فرصت دادن به جوانان و 
رشد استعدادهای آنان، یک سرمایه گذاری جدید 

برای آینده محسوب می شود.

در چهاردهمین جشنواره روابط عمومی 
استان؛

استاندار از شهردار اصفهان 
تقدیر کرد

اســتاندار اصفهان از قدرت ا... نوروزی، شهردار 
اصفهان برای ایجاد ارتباطات استانی در جریان 
ســیل اخیر با شــعار »همدلی برای ایران« در 
چهاردهمین جشــنواره روابط عمومی تقدیر 
کرد. در متن تقدیر استاندار اصفهان آمده است: 
»خروش طبیعت و وقوع سیل اگرچه اتفاق تلخ 
 بهار امســال بود و کام هموطنــان را تلخ کرد؛

اما آغاز فصل دیگری از همدلی و نوع دوســتی، 
تصویر شــیرین و ماندگار این اتفاق شــد. آنان 
که فراتر از ابالغ و بخشــنامه، پای در راه کمک 
به همنوعــان و هموطنان نهاده و مســئولیت 
اجتماعی خود را با شعار »همدلی برای ایران« 
به نیکی ادا کردند؛ نیت و عمل آنان بی شــک 
از فلســفه اصیل ارتباطات که همــان احترام 
به روابط انســانی و اصول اخالقی است، نشأت 
گرفته و بار دیگر به خوبی به اثبات می رســاند 
که فصل الخطــاب ارتباطات، جایــی بیرون از 
 کتاب ها و فرضیــات رقم می خــورد؛ آنجا که 
» دگر عضوها را قرار نمی ماند « و احساســات 
واالی انسانی را به میدان عمل می آورد. اینجانب 
مراتب سپاس و قدردانی خود را از تالش بی دریغ 
شــما و مجموعه تحت مدیریت، در همیاری و 
همراهی به هموطنان اســتان های ســیل زده 
در بهار 1398، اعالم داشته و امیدوارم خداوند 
متعال، بهــروزی و موفقیت را توشــه راهتان 

سازد.«

هوا که رو به گرمی می رود، دیگر کمتر پارکی را در 
سطح شــهر می توان یافت که از سروصدای بازی 
کودکان در امان باشــد. پارک هایی کــه امروزه پر 
شده است از وسایل بازی کودکان تا زمان های شاد 
و هیجان انگیزی برای آنها ترسیم کند. کودکانی که 
به لطف زندگی آپارتمان نشینی تنها دلخوشی شان 
همین حضور در پارک ها و استفاده از وسایل بازی 

است.
بازی در ساده ترین تعریف، فعالیتی است که توسط 
کودکان به منظور تفریح و شــادی انجام می گیرد. 
بر خالف نظریات گذشــتگان که بازی را وسیله ای 
برای صرف انرژی مازاد بدن می دانستند، کودکان 
به هنگام بازی، بخشی از نیروی فکری و بدنی خود 
را به کار می گیرند و بازی را قسمتی از زندگی عادی 
خویش به حساب می آورند؛ از این رو بازی کردن را 
باید جزو نیازهای اساسی کودکان دانست که تاثیر 
زیادی در سالمت آنها داشته و از آنجایی که در رشد 
شــخصیتی آنها نقش کلیدی ایفا می کند، نباید از 
دید مسئوالن امر غافل بماند و باید به بهترین شکل 

ممکن زمینه این مهم فراهم شود.
 ایجــاد محوطه های بازی کــودکان در پارک ها از 
جمله عواملی اســت که در همین راســتا از سوی 
مسئوالن شهری از گذشــته تاکنون اجرایی شده 
است؛ به طوری که خاطرات بسیاری از شهروندان 
با بازی در این مکان ها گره خورده است. خاطراتی 
که گاهی حس های نوســتالژیک و ناخوشایندی از 

زمین خوردن، افتادن روی 
زمین های شنی و سقوط 
از تجهیزات شــهربازی را 

نیزبا خود به همراه دارد.
اســتاندارد نبودن وسایل 
مهم تریــن  از  بــازی، 
مشــکالت محوطه های 
بازی کودکان اســت که 

نمی توان از کنار آن به راحتی گذشت؛ چرا که نبود 
این عامل، مرگ کودکانی را رقم زده اســت؛ از این 
رو در ســالیان اخیر توجه ویژه ای به تامین امنیت 

این مکان ها صورت گرفته 
اســت. استانداردسازی 
شــهربازی ها از ســال 
1387 در کشور اجباری 
شــد که بر همین اساس، 
بهره برداری و به کارگیری 
از وســایل بــازی فاقــد 
استاندارد غیرقانونی شد. 
وسایل بازی در شهربازی، سازه های بادی، پارک ها 
و سرســره های آبی و زمین های بازی، مشــمول 
اســتاندارد اجباری اســت و بهره برداران ملزم به 

رعایت مســائل ایمنــی و قانونی در ایــن مکان ها 
هستند.

 به دنبال این قانون، سعید تاجیک، معاون اجرایی 
شرکت بازرســی کیفیت و اســتاندارد ایران گفته 
بودکه»عمــده تجهیــزات در پارک هــای بازی از 
استانداردهای الزم برخوردار نیستند و شهرداری ها 
باید در این زمینه جدیت بیشتری به خرج دهند. این 
تجهیزات به منظور رفاه حال مردم در پارک ها ایجاد 
شده و شهرداری ها باید به صورت جدی در خصوص 

رعایت استانداردهای این تجهیزات اقدام کنند.«
 در همیــن راســتا به گفتــه مدیر بهینه ســازی، 
تعمیرات و نگهداری تاسیســات شهری شهرداری 
اصفهان در سال های گذشته، کارگروهی متشکل 
از کارشناســان این مدیریت و سازمان آتش نشانی 
اقدام به بازدیدهای تخصصی از مجموعه های بازی 
کودکان بر اساس استانداردهای ملی ایران کرده اند.

امیر حســین ملک پور همچنین از نظارت روزانه 
بر ایمنی محوطه های بازی کودکان در شــهر خبر 
می دهد و می گویــد: بیــش از 230 محوطه بازی 
کودکان در طبقه بندی سنین مختلف در پارک های 
اصلی و فرعی شــهر اصفهان وجود دارد که با توجه 
به اینکه میزان اســتفاده از تجهیزات محوطه بازی 
کودکان در فصول بهار و تابســتان بسیار بیشتر از 
دیگر فصول اســت، نیروهای پیمانکار تاسیسات، 
دستگاه نظارت مدیریت بهینه سازی و کارشناسان 
HSE شــهرداری اصفهان، ایمنی این محوطه ها را 
به صورت روزانــه بازدید کرده تــا عیوب احتمالی 

بالفاصله با تمهیدات ویژه برطرف شود.

نظارت روزانه بر ایمنی محوطه های بازی کودکان در شهر

مدیر منطقه 15 شــهرداری اصفهان گفــت: همزمان با احداث 
پنج پل غیرهمســطح کنار کارخانه قند، یک المان بسیار زیبا 
در ورودی شرق اصفهان نصب می شــود. مسعود قاسمی اظهار 
کرد: اجرای پروژه احداث پنج پل غیرهمســطح جنب کارخانه 
قند، یکی از ضروریات این منطقه و یکــی از تقاطع های مهم و 
بزرگ حلقه حفاظتی شهر است و به لحاظ اینکه در ورودی شرق 

اصفهان قرار دارد، تاثیر زیادی در افزایش ایمنی، رفع و کاهش 
تصادفات جاده ای همچنین زیبایی چشم انداز و منظره  ورودی 
شــهر تاریخی اصفهان خواهد داشــت. وی تاکید کرد: تقاطع 
غیرهمســطح کارخانه قند اصفهان در قالب پنــج پل در چهار 
سطح اجرا می شود که هزینه اجرایی آن، طبق برآورد سال جاری 
حدود 800 میلیارد ریال و هزینه آزادسازی آن نیز اعتباری بالغ 

بر 230 میلیارد ریال است. مدیر منطقه 15 شهرداری اصفهان با 
اشاره به مشخصات فنی پروژه تقاطع غیرهمسطح کارخانه قند 
اصفهان تصریح کرد: طول پل شماره یک 495 متر، طول پل های 
دو، سه و چهار 500 متر و پل پنجم 130 متر است، ارتفاع آن نیز 
از 14 متر تا منهای هفت متر پیش بینی شده که در چهار سطح 

اجرا می شود.

مدیر منطقه ۱۵ شهرداری اصفهان:
المان ورودی شرق، احداث می شود

 در راستای آرامش خانواده ها صورت می گیرد؛

»مهمانی باصفا« با محوریت نمایش افطاری های ســاده و سالم و دور 
هم جمع شــدن خانواده ها در شــب های رمضان، میزبان شهروندان 
اصفهانی است. رییس اداره امور تفریحی سازمان فرهنگی اجتماعی 
ورزشی شهرداری اصفهان پیرامون برنامه مهمانی باصفا اظهار داشت: 
این ویژه برنامه با 23 اجرا در مناطق 15 گانه شــهرداری اصفهان از 
2۶ تا 31 اردیبهشت با همکاری اداره امور تفریحی سازمان فرهنگی 
اجتماعی ورزشی اســتان اصفهان و مناطق 15گانه شهرداری برگزار 
می شود.  نفیسه گلشیرازی ادامه داد: مهمانی باصفا در بعضی مناطق 
به صورت جشن و اســتیج و در دیگر مناطق به صورت بازی از ساعت 

21 تا 23 برنامه ریزی شــده و در حال اجراست. وی با بیان اینکه این 
برنامه، خانوادگی است، بیان داشت: بخشــی از مناطق با بازی هایی 
شامل ابر بازی های فکری، حرکتی، دقت، تمرکز و هماهنگی از مردم 
میزبانی می کنند. وی با بیان اینکه تمام برنامه ها با محوریت رمضان 
برگزار می شــود، ادامه داد: از هنرمندان برای برنامه هایی که جشن و 
استیج دارند، دعوت شده و هر شب 4 تا ۶ برنامه در مناطق مختلف اجرا 
می شود. رییس اداره امور تفریحی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی 
شهرداری اصفهان گفت: مهمانی باصفا در هفته ای که مصادف با میالد 
امام حسن مجتبی )ع( است، برای دومین سال متوالی توسط سازمان 

فرهنگی اجتماعی ورزشــی شــهرداری اصفهان، برگزار می شود که 
سال گذشته با همین عنوان با هفت برنامه و امسال با 23 اجرا میزبان 
شهروندان در شب های رمضان است. گلشیرازی ادامه داد: همزمان با 
این برنامه، مراسم جزءخوانی قرآن در باغ ها و مراکز تفریحی سازمان 
فرهنگی اجتماعی ورزشی شــهرداری اصفهان برگزار می شود. وی با 
بیان اینکه مهمانی باصفا از خانواده ها با سفره های افطارشان میزبانی 
می کند، بیان داشت: هر خانواده ای که تعداد اعضای خانواده بیشتری 
همراه با سفره افطاری ساده و سالم داشته باشد، امتیاز بیشتری کسب 

می کند و برنده می شود.

معاون عمران شهری شهردار اصفهان از پیشرفت 
24 درصدی پروژه احداث تقاطع غیر همســطح 
در بزرگراه شهید اردســتانی خبر داد و گفت: با 

اجرای این پروژه، ترافیک بین شهری 
از داخل شــهر حذف می شــود، بار 
ترافیکی مرکز شهر کاهش می یابد و 
تفکیک ترافیک وسایل نقلیه سنگین 
از ترافیک وسایل نقلیه سبک به داخل 
شهر انجام می شود. ایرج مظفر اظهار 
کرد: پروژه تقاطع غیرهمســطح در 
بزرگراه شهید اردســتانی در منطقه 
10 و منطقه 14 شهرداری اصفهان در 

محل تقاطع حلقه حفاظتی شهر اصفهان با اتوبان 
فرودگاه و در حریم این شهر واقع شده است. وی 
مساحت کل پروژه تقاطع غیر همسطح در بزرگراه 
شهید اردستانی را 210 هزار مترمربع عنوان کرد و 
افزود: 145 هزار مترمربع از مساحت پروژه مربوط 
به اجرای تقاطع غیرهمسطح و کندروهای اتوبان 
و ۶5 هزار متر مربع مساحت مسیر اتصال تقاطع 
به بلوار فرزانگان اســت. معاون عمران شــهری 
شهردار اصفهان تصریح کرد: مساحت پل سازی 
در پروژه تقاطع غیرهمســطح در بزرگراه شهید 
اردستانی 4900 متر مربع )طول 70 متر، عرض 
70 متر و ارتفاع شش متر مربع( است. وی با بیان 
اینکه پروژه تقاطع غیرهمسطح در بزرگراه شهید 

اردستانی دارای یک پل سه دهانه است، ادامه داد: 
دهانه وسط به عرض 32 متر و دو دهانه کناری به 
عرض 19 متر است و مساحت آزادسازی منطقه 

14 برای این پروژه در بزرگراه شــهید اردستانی 
142 هزار مترمربع و در منطقــه 10، 127 هزار 
مترمربع است. مظفر، هدف از اجرای پروژه تقاطع 
غیرهمسطح در بزرگراه شهید اردستانی را حذف 
ترافیک بین شهری از داخل شــهر و کاهش بار 
ترافیکی مرکز شــهر، تفکیک ترافیک وســایل 
نقلیه سنگین از ترافیک وســایل نقلیه سبک به 
داخل شهر، تامین ترافیک ایمن، راحت و سریع 
در محدوده کالن شــهر اصفهان دانست و افزود: 
هزینه اجرایی این پروژه حدود 591 میلیارد ریال 
است که برای آزادسازی در منطقه 14 حدود 310 
میلیارد ریال و در منطقه 10 حدود 150 میلیارد 

ریال اعتبار صرف می شود.

معاون عمران شهری شهردار خبر داد:

 پیشرفت ۲۴ درصدی
 پروژه تقاطع غیرهمسطح در بزرگراه شهید اردستانی

مدیر مرکــز مطالعات و برنامه ریزی شــهرداری 
اصفهان با اشاره به تشکیل باشگاه »یاران خالقیت« 
شــهرداری اصفهان به منظور راه اندازی تیم های 

مشــاوره برای طرح ها و ایده های شــهروندان و 
شرکت های استارت آپی، اظهار کرد: این باشگاه قرار 
نیست محلی برای جمع آوری ایده ها و طرح های 
شهروندان و شرکت ها باشد؛ بلکه نقش و جایگاه 
مشورتی و تسهیل گری برای ایده های شهری دارد. 
سعید ابراهیمی با بیان اینکه پیش از راه اندازی این 
باشگاه، برخی ایده پردازان و استارت آپ های شهر 
برای اجرای ایده خود به دلیل شناخت نداشتن از 
سیستم اداری و حقوقی شهرداری، دچار ناامیدی 
می شدند، گفت: با تشکیل باشگاه »یاران خالقیت« 
کارشناسان و مدیران شــهرداری در حوزه های 
تخصصی ماننــد اقتصادی، مالی، شهرســازی، 
ترافیک، حقوقی و .... در قالب تیم های مشاوره ای 

به یاری ایده پردازان و استارت آپ هایی که ایده یا 
طرحی در حوزه شهری دارند، خواهند آمد. مدیر 
مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهرداری اصفهان 
افزود: از این بعــد مراجعان مدیریت 
خالقیت و فناوری نوین شــهرداری 
اصفهــان از مشــاوره کارشناســان 
شهرداری هم استفاده می کنند تا بعد 
از تکمیل طرح و تسهیل فرآیند اجرا، 
ایده یا طرح بــرای اجرا به بخش های 
مربوطــه معرفی شــوند. وی با بیان 
اینکه تا پیش از این هم مکاتباتی برای 
دریافت مشاوره از سوی کارشناسان 
شهرداری انجام می گرفت؛ اما این مسیر به لحاظ 
زمانی فرآیند کاری را طوالنــی می کرد، تصریح 
کرد: در مدل جدید که برگرفته از مدل »باشــگاه 
مشاوران« اتاق بازرگانی اصفهان است، به صورت 
رایگان به ایده پردازان، مشــاوره ارائه خواهد شد. 
ابراهیمی در مورد نحوه مشــارکت کارشناسان و 
مدیران شهرداری در باشگاه »یاران خالقیت« نیز 
اظهار کرد: مشارکت پرسنل شهرداری در تیم های 
مشورتی و عضویت در باشگاه به صورت داوطلبانه 
اســت و در صورتی که برخی حوزه ها داوطلبانه 
در این طرح مشــارکت نکنند، مانند روال قبل از 
طریق مکاتبه، نظرات کارشناسانه آنها را دریافت 

خواهیم کرد.

مدیر مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهرداری:

 »یاران خالقیت« 
مسیر اجرای ایده های شهروندان را تسهیل می کند

عمده تجهیزات در پارک های بازی 
از استانداردهای الزم برخوردار 
نیستند و شهرداری ها باید در این 
زمینه جدیت بیشتری به خرج دهند

درشب های ماه رمضان انجام می شود؛
دورهمی خانواده های اصفهانی در »مهمانی با صفا«

اخبار

 نرگس طلوعی
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امام علی) علیه السالم(:
   نیت نیكو، سبب رسیدن به آرمان و آرزوست.
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یادداشت

صلح امام حســن )ع( یا به عبارتی متارکه و آتش بس وی با 
معاویه را شاید بتوان یکی از دشوارترین مراحل سیر امامت 

در دنیای اسالم نامید.
 ایــن انقالبی تــرن نرمــش تاریخ اســت که تحمــل رنج 
طاقت فرســای آن  را هیچکس جز پســر علــی )ع( آن هم 
توســط درک عالی ترین درجات ایمان نداشت که متاسفانه 
غرض ورزان به قلم غرض و جاهالن به دیده جهل، این شگرد 

ایمانی را در پرده تحریف و ابهام پیچیده اند.
 امامان همگی، مظهر تقوا و روش هستند. تقوا در همگی شان 
مشترک و روش در تمامی شان متفاوت است. روش  حضرت 
علی )ع( در دو مرحله سکوت و خروش، راهگشای امت است. 
شیوه امام حسن )ع( در مرحله اول روش پدر ودرمرحله دوم  
روش امام حسین )ع( است. حضرت علی )ع( بدون سکوت، 
خروش و شهادتی هشدار دهنده و حیات بخش نمی توانست 
داشته باشد، فریاد و جانفشانی امام حســین )ع( نیز بدون 

صلح برادر، این چنین در تاریخ به ثبت نمی رسید.
 آنان که امام حسن )ع( را به عافیت اندیشی متهم کرده اند و 
آنان که تحت تاثیر شور و احساس آرزو کرده اند که  ای کاش 
او نیز شــهادت را بر می گزید و از ساباط »نام مکان صلح، نام 
روز صلح، همان صلح تاریخ و تاریخ ساز امام حسن )ع( و به 
عبارتی دیگر روز عاشورای امام حسن )ع(« عاشورای دیگر و 

از کوفه، کربالی دیگر می ساخت، هر دو در اشتباهند.
چه بســا تحمل شهادت برای  امام حســن )ع( آسان تر بود؛ 
اما او نیز مانند ســایر امامان باید تنها به فکر نجات اسالم و 
مسلمین و برگزیدن موثرترین شــیوه و مشی مبارزه  بود. با 
کمی جست وجو درمی یابیم که در دوران امام حسن )ع( هیچ 
روش دیگری جز صلح، آن هم با هدف  زنده بودن برای بهتر 

مردن به کار نمی آمد.
 اگر امــام حســن )ع( در آن تنهایــی و بی یــاوری، مانند 
برادر قیام مسلحانه می کرد و شهید می شــد، امامت تداوم 
نمی یافت. شــاید اگر او هم مانند برادر حتی هفتاد و دو یار 
صدیق و جانباز داشت، به آن خروش دست می زد؛ اما وقتی 
دشمن، آن گونه اطراف او را از یاور تهی کرد که همسرش را 
برای مسموم کردنش، تحت فرمان گرفت و امرای سپاهش را 
برای کت بسته تحویل دادن او به معاویه، به معامله وا داشت 
و در نهایت فرمانده ســپاهی را که برای قیام باید از او کمک 
می گرفتند، برضدش به طغیان  کشــاند، چه راهی جز صلح 

پیش پایش ماند؟
 تنها کسی که می توانست به آن اعتماد کند، همان حسینی 
بود که فــردای پر پیــام عاشــورا منتظرش نشســته بود، 
بی انصافی اســت اگر اذعان نکنیم که شهادت کربال پیش از 
اینکه حسینی باشد، حسنی است و چهره امام حسن )ع( را 
در روزی که در صحنه فداکاری با نقشی از یک قهرمان نستوه 
و پایدار و در چهره مظلومانه شــخص از پا نشســته مغلوب، 
صلح تحمیلی را تحمل می کند با بیداری ننگریم. بی تردید 
اگر معاهده امام  حسن )ع( با معاویه نبود و محک آزمون در 
شکستن مفاد آن به وسیله همین صلح به مردم داده نمی شد، 

قیام امام حسین )ع( نیز به وقوع نمی پیوست.
 اگر شرط امام حسن )ع( با معاویه که او را از تعیین جانشین 
محروم می ساخت، برقرار نمی شد تا معاویه آن را با انتصاب 
یزید بشکند، نه امام حسین)ع( دستاویز مشهودی برای قیام 

داشت و نه پیروانش دلیل واضحی برای استدالل.

برگرفته از کتاب سیره پیشوایان
 مهدی پیشوایی

شهادت کربال پیش از آنکه حسینی باشد، حسنی است

عکس روز

دوخط کتاب

را بــه خــودت ســخت 
می کنی، آقــا معلم؟ 
اگــر دل ببنــدی، هر 
خراباتی یک بهشــت 

است.

نفرین زمین
جالل آل احمد

رو  زندگــی  چــرا 
بــرای خــودت جهنم 

می کنی؟!
تــوی بهشــت هــم 
رضایــت  بــی  اگــر 
خــودت بــروی، برایت 
بــه  می شــود  بــدل 
جهنم. چــرا روزگار 

هر سال جشنواره های متعددی در سراسر دنیا برگزار می شود که از میان آنها 
برخی، طرفداران بیشــتری دارند. یکی از فستیوال هایی که توانسته چشمان 
 افراد بســیاری را مجذوب خود کند، جشــنواره بین المللی آتش بازی پاتایا
 Pattaya International Fireworks Festival است. این جشنواره 
رویایی در ســال 2019 میالدی در تاریخ 24 و 25 ماه می )مصادف با 3 و 4 
خرداد( برگزار می شود. همانطور که از نام فستیوال بر می آید، این جشنواره پر 
است از آتش بازی های بی همتا. عالقه مندان به تماشای آتش بازی ها و شرکت 

در این جشنواره باید ساعت 18:00 در ساحل اصلی پاتایا گرد هم جمع شوند.

فستیوال بین المللی آتش بازی پاتایا

جشنواره سنتی قایق ها در شهر ماتسوئه در غرب ژاپن برگزار شد. این جشنواره 
هر 10 سال یک بار برگزار می شود. قدمت جشنواره به 3۷0 سال پیش و دوره 
امپراطوری ایدو بازمی گردد. در آن زمان مــردم محلی با برگزاری آیین ویژه، 
برای سالی پرمحصول دعا می کردند. در جشنواره امسال نزدیک به 100 قایق 
صبح روز شــنبه در رودخانه اوهاشیگاوا -که تا مرکز شــهر پیش می رود- به 
حرکت درآمدند. پنج قایق با تزئینات ویژه با سی تا پنجاه سرنشین به نمایندگی 
از پنج منطقه، شــهر اوهاشــیگاوا  را -که سراسر رودخانه اســت- پیمودند. 

شرکت کنندگان در این جشنواره لباس های سنتی کابوکی به تن داشتند.

برگزاری جشنواره سنتی قایق ها در غرب ژاپن

داستان خبرنگاری که ژول ورن را  روسفید کرد!
سال ها پیش وقتی کتاب مشهور ژول ورن؛ یعنی دور دنیا در هشتاد روز منتشر شد، بسیاری از منتقدان اعالم کردند چنین کاری فقط در 

کتاب ها امکان پذیر است؛ اما یک خبرنگار زن ثابت کرد که این کار، قابل انجام است؛ حتی در زمانی کمتر از هشتاد روز!
اگرچه این روزها به لطف هواپیما، قطار و کشتی های کروز، دور دنیا را در کوتاه ترین زمان ممکن سفر خواهید کرد؛ اما صدها سال پیش 

ماجرا کامال متفاوت بود. 
در دهه 1880 و مصادف با نوشته شدن کتاب دور دنیا در هشتاد روز، اغلب افراد معتقد بودند محتوای کتاب ژول ورن به هیچ وجه قابل 
اجرا نیست. یکی از نخستین افرادی که ادعای ژول ورن؛ یعنی دور دنیا در هشتاد روز را امتحان کرد، یک خبرنگار زن جسور و باهوش 
به نام نلی بل بود. او با هماهنگی سردبیر خود تصمیم گرفت در سال 1889 به سراسر جهان سفر کند. سفر او تنها ۷2 روز ادامه یافت و 

حتی ژول ورن را نیز مالقات کرد. 
این روزنامه نگار آمریکایی، الیزابت کچرین سیمون نام داشت؛ اما با نام مستعار نلی بل شناخته می شد. او نخستین بار در سال 1888، به 
سردبیر خود پیشنهاد کرد که به سراسر جهان سفر کند تا محاسبات ژول ورن را ثابت کند. یک سال بعد، در 14 نوامبر سال 1889، او در 

سفر خود حدود 40،0۷0 کیلومتر را  پیاده طی کرد و خود را به ویکتوریا رساند تا به یک خط کشتی بخار برسد. 
در طی این سفر، او از طریق انگلستان، فرانسه )جایی که او ژول ورن را مالقات کرد(، بریندینی، کانال سوئز، کلمبو )سیالن(، سنگاپور، 

هنگ کنگ و ژاپن، دنیا را دور زد.
 به این موضوع توجه داشــته باشید که کل سفر او بااســتفاده از کشــتی های بخار قدیمی و ریل های خط آهن انجام شد. اگر هوای بد 
در برخی مســیرها غافلگیرش نمی کرد، شــاید او زودتر از ۷2 روز به مقصد می رســید؛ اما او درتاریخ 25 ژانویه 1890 به نیوجرسی 
 رســید. جالب اســت بدانید او در این ســفر در حال رقابت با فیلیس فوگ، خبرنگاری دیگر بــود که چهار روز بعــد از نلی به مقصد 

رسید.

وبگردی

شهر نیویورک، قانونی وضع کرده است که طبق آن، عابرانی که در حال عبور از 
خیابان هستند، اگر گوشی تلفن یا هر نوع وسیله الکترونیکی قابل حمل در دست 
داشته باشند، 25 تا 250 دالرجریمه خواهند شد؛ البته این الیحه، برخی افراد 
از جمله اپراتورهای پاســخ اضطراری، کارکنان بیمارستان، پزشکان، ماموران 
آتش نشــانی و... را در رعایت این قانون معاف کرده اســت. در نیویورک ساالنه 
حدود 300 مرگ و میر دقیقا به دلیل استفاده بی موقع از تلفن همراه هنگام عبور 

از خیابان اتفاق می افتد.

5 ثانیه صبرکنید تا جریمه  نشوید!

جشنواره کشوری مردمی دهه کرامت 
برگزار می شود

نشست برنامه ریزی و هم اندیشی شــورای هماهنگی بزرگداشت 
دهه کرامت 29 اردیبهشــت ماه با حضور اعضا در ستاد هماهنگی 
کانون های فرهنگی هنری مســاجد برگزار شد.حجت االســالم 
حبیب ا... ارزانی رییس ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی و هنری 
مساجد در این نشست با اشاره به اینکه شعار امسال دهه کرامت، 
خدمت کریمانه، مهربانی به رسم اهل بیت )ع( است، اظهارداشت: 
کارگروه های شش گانه و هیئت اندیشه ورز جلسات خود را تا قبل 
از دهه کرامت برنامه ریزی کرده و برنامه های خود را براساس شعار 
دهه و شعار ســال 98، طرح ریزی کنند. وی افزود: امروز 45 روز 
تا دهه کرامت باقی مانده و نیاز است پیگیری های دبیرخانه برای 
اجرای برنامه ها دقیق تر شــود.جواد محمدی فاز نماینده آســتان 
قدس رضوی در شورای دهه کرامت با اشاره به اینکه ستاد مرکزی 
جشنواره مردمی دهه کرامت در این آستان تشکیل شده، گفت: در 
آستان قدس بررسی شد که ایام شادی دهه کرامت آنچنان که باید 
نیست؛ لذا سال گذشته در استان خراسان با هماهنگی دستگاه های 
مختلف جشنواره شهر کرامت راه اندازی شد که در نهایت مجموعا 
1000 جشن برگزار شد و 800 مسجد،خیابان هارا تزئین و ایستگاه 

صلواتی برپاکردند.

با مظلومی صبور
این کتاب، گزارشی مختصر از زندگی امام حسن مجتبی )ع( است 
که در قالب داستان و با زبانی ساده و روان نوشته شده است. محمد 
انصاری، نویسنده این کتاب از پانزدهم رمضان سال سوم هـ. ق روز 
قبل از والدت آن حضرت آغاز می کند و کم کم پس از بیان فضایل 
ایشــان نزد پیامبر )ص( و اصحاب، به ذکر مختصری درباره وفات 
پیامبر )ص( و وقایع بعد از آن، شهادت مادرشان )س(، همراهی با 
پدر بزرگوارشان حضرت علی )ع( در سه جنگ تاریخ ساز؛ سپس 
شــهادت امیرالمومنین )ع( می پردازد. نیمه دیگر کتاب به دوران 

امامت امام حسن )ع( اختصاص دارد. 
ادامه مبارزه با معاویه در کنار جمعی سپاهی بی وفا، ترسو و طمع کار 
مطالبی اســت که بسیار خوب تصویر شده اســت. نویسنده صلح 
صالحانه امام حســن )ع( را غافلگیری دشمنان اسالم می داند؛ اما 
مظلومیت ایشــان را با بی وفایی کوفیان و غارت تمامی وســایل 
خیمه اش حتی عبا و ســجاده نماز نشــان می دهــد. اقدامات آن 
حضرت بعد از صلــح، از خطبه ها و تبلیغ رســالت پیامبر )ص( و 
... و از ســویی دیگر دیدن فجایع فرماندهــان معاویه در هواداری 
عثمان، حدیث ســازی، دشــنام دادن به علی )ع(، شــیعه کشی 
 و ... همه و همــه مظلومیت و صبــر آن امام همــام )ع( را یادآور 

می شود.

آیات قرآن باید تفسیر عملیاتی شوند
حجت االســالم محســن الویری پژوهشــگر قرآنــی و عضو 
هیئت علمی دانشــگاه باقر العلوم )ع( گفــت: قرآن مضامینی 
برای ما دارد کــه دربردارنده رهنمودهایی اســت که می تواند 
زندگی این جهــان و آن جهان مان را تأمین کنــد؛ اما همین 
که این آموزه ها و مضامین زمینی شــوند، لباس فرهنگ بر تن 
می کنند و خداوند نیز قرآن را به زبــان عربی عرضه کرد که از 
آن زمان، این آموزه ها رنگ فرهنگ بــه خود گرفت؛ولی امروز 
یک مدل از مضمون یا آموزه دینی، در جامعه، دیگر پاســخگو 
نیســت و باید شــکل های متفاوتی داشته باشــد. همچنین 
 واضح است که عمل به قرآن الزاما شــکل واحدی در همه جا

 ندارد.
وی افزود: ما بــه ترجمه اکتفــا کردیم و این در حالی اســت 
که مفهــوم این مضامیــن قرآنی مهم اســت که در شــرایط 
مختلــف، متفاوت می شــود؛ بنابراین ترجمه کافی نیســت و 
 آیات قرآن باید تفســیر عملیاتی شــوند و مصداقی برای آنها 

یافت.
 تفســیر عملیاتــی برای ســنین و رده هــا و اقشــار مختلف 
 دارای منزلت هــای مختلــف اســت و ایــن، کار را مشــکل 

می کند.

دیدگاهخبرکتاب

جزیره ای به شکل 
اشک

جزیره بلــد، جزیره ای 
به شکل اشک است که 
در وسط دریاچه بلد در 
گوشه شمال غربی کشور 
اســلوونی قرار گرفته. 
ایــن جزیــره کوچک 
چند ســاختمان دارد 
که مهم تریــن آن، یک 
کلیسای قرن پانزدهمی 
با یک بــرج ۵۲ متری 
است و برای رسیدن به 
باالی آن باید۹۹ پله را 

طی کرد.

اینستاگردی

عکسی خوش حس و حال از قصه های مجید

الیکا عبدالرزاقی و دوستانش در سریال سرباز

مهدی باقر بیگی با انتشار عکسی از سریال 
قصه های مجید نوشــت: »قدیما امکانات 
کم بود و بچه ها از هر چیزی که دم دست 
بود، استفاده می کردند و سرگرم می شدند! 
مجیدهم از فاز شاعرشدن زده بود توی فاز 
ورزش و..... دسته هاون چوبی بی بی که 
دمبل مجید شــده و مجید داره قدرتش 
را به رخ بی بی میکشــه. بی بی )روحش 
شــاد( هم با یه لبخند معنــا دار نگاهش 
می کنه. قدیما عشــق بچه ها نشون دادن 
استعداداشون به خانواده و رفیقاشون بود 
و مثل حاال شبکه های مجازی نبود و غم 
تولید عکس و فیلم برای اونا. ایشــاال که 

شاد و سالمت باشید.

الیکا عبدالرزاقی با انتشار این 
عکس نوشــت: با همکاران و 
دوستان قشــنگم در سریال 

سرباز، اهواز، لشکر آباد.

در  شــریفی مقدم  المیــرا 
اینســتاگرامش نوشــت: فرهــاد 
طاهریان ، دانشــجو و ورزشــکار 
21 ســاله، قربانی عشق سرعت دو 
بچه پولدار اصفهانی شــد. تصادف 
رانندگی! ماجرا وقتی تلخ تر می شود 
که دخترک پولــدار نگران قیمت 
ماشینش است و هیچ حسی نسبت 
به کشتن یک انسان ندارد! »کشتم، 
دیــه اش رو میدم!« بــی اخالقی، 

وقاحت یا روان پریشی؟!«

وقاحتی که خون المیرا شریفی مقدم را به جوش آورد
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