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 نگرانی مشترک برای
 تکواندوی ایران و اصفهان

    سقوط آزاد رشته مدال آور در منچستر؛  
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  مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان  
مطرح کرد:

 مدارس پول نگیرند 
ولی مردم کمک کنند

رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس 
شورای اسالمی: 

فوالدمبارکه، تبلور رونق 
تولید و اقتصاد مقاومتی است 

8

7
 وقتی بانک ها، زیر ساخت ها و مردم 

آماده نیستند؛

رمز؛ به اختیار
از اجبار تا اختیار؛ یک پروژه پر 
حرف و حدیث، در گیر و دار اما و 
اگرها و به تعویق افتادن ها روی زمین مانده است. 
بانک مرکزی از سال گذشته با ابالغ بخشنامه ای به 
بانک ها خبر از اجرای طرح رمز دوم یک بار مصرف 
از خرداد ماه سال جاری داد و بانک ها را ملزم کرد 
تا زیرساخت های الزم برای اجرای کامل این طرح 
و ابطال رمزهای دوم ایستا را فراهم کنند؛ اما در 
آخرین روزهای اردیبهشت ماه امسال و در حالی 
که گفته می شد از اول خرداد این سیاست اجرایی 
خواهد شد و مشتریان بانک ها موظف به دریافت 
رمز دوم یک بار مصرف هستند؛ اما ناگهان خبر از 
تعویق این طرح به گوش رسید. »ایسنا« نوشت که 
اجرای این طرح برای مدتی بــه تعویق افتاده و 
ممکن است روش آن نیز تغییر کند. بر اساس آنچه 
بانک مرکزی در نظر داشت، قرار بود رمزهای دوم 
یک بار مصرف از طریق اپلیکیشن های بانکی در 
اختیار مردم قرار گیرد؛ اما با توجه به مشکالتی که 
برای اپلیکیشن های گوشی های اپل در ایران اتفاق 
افتاد، ممکن است مشکالتی در زمینه اجرای این 
طرح به وجود آید. به این ترتیب نظام بانکی کشور 
بــر آن شــده تــا روش جایگزینی را بــه جای 
اپلیکیشن های بانکی بیابد که به نظر می رسد در 
دســترس ترین گزینه، در حال حاضر استفاده از 
پیامک است.این در حالی اســت که حدود ۷۰ 
درصد از مشتریان نظام بانکی شماره تلفن همراه 
خود را به صورت درست در اطالعات هویتی خود 
در بانک ها ثبت نکرده اند، بنابراین به نظر می رسد 
تاخیر به وجود آمده در اجــرای این طرح برای 
ساماندهی شماره های تلفن همراه مشتریان باشد.

اما با وجود آن که »ایسنا« مشکل به وجودآمده 
برای اپلیکیشن ها در گوشــی های اپل را عامل 
اصلی این تعویق عنوان کرد، روز گذشته سایت 
»خبر فوری« نوشــت که به دلیل عدم آمادگی 
برخی از بانک ها بانک مرکزی اعالم کرد استفاده 
از رمز دوم ایســتا از امروز)روز گذشــته( برای 
تراکنش های کمتر از ۵۰۰ هزار تومان در صورت 
پذیرش مســئولیت سوءاســتفاده ها و جبران 
خسارت توسط بانک مجاز است. بر همین اساس 
بانک هایی که زیرســاخت اجرای طرح رمز  دوم 
یک بار مصــرف را ندارند می تواننــد کماکان از 
رمزهای ایستا اســتفاده کنند؛ اما در صورتی که 
مشکلی برای امنیت این تراکنش ها به وجود آید، 

بانک موظف است جبران خسارت کند.

چند ساعت در میدان امام)ره(، از اذان تا افطار
میدان امام)ره( اصفهان این روزها میزبان مردم روزه داری است که برای صرف افطار به این 

مکان خاطره انگیز می روند.

عکس خبر

گلریزان عشق
آزادی ۴۱ زندانی از زندان های اصفهان در ماه رمضان؛

  به فصل کمک های اجباری به مدارس نزدیک می شویم؛  

انکاِر اظهرمن الشمس!
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5 دستور دادستان اصفهان درخصوص منع قانونی 
و شرعی دوچرخه سواری بانوان، تصادف دختر 
و پسر پورش ســوار در خیابان کارگر که فوت 
یک جوان را به دنبال داشت و حاال هم ماجرای 
اقدام هنجارشکنانه یک زن در روستای تاریخی 
ابیانه، منجر شــد تا در هفته ای که گذشــت؛ 
اصفهان درصدر اخبار شبکه های مجازی قرار 
گیرد. داستان از یک دســتور استارت خورد؛ 
دستور دادســتان اصفهان به ناجا برای متوقف 
 کردن بانوان دوچرخه ســوار. دســتوری که

 ســرو صدای زیادی به پا کــرد و واکنش های 
مختلفی را به دنبال داشت. دادستان عمومی و 
انقالب اصفهان هفته گذشته اعالم کرد که طبق 
فتوای علما و همچنین براساس قانون، دوچرخه 
سواری بانوان در فضای عمومی فعل حرام است. 
علی اصفهانی گفته بود: »عــالوه بر این مدت 
زیادی بود که ائمه جمعــه، جماعات و خانواده 
شهدا نسبت به دوچرخه سواری بانوان در اماکن 
عمومی معترض بودنــد و همچنین تعرضات و 
مزاحمت هایی برای این بانوان ایجاد شده بود. 
به شــهرداری و ناجا راهکار داده ام دوچرخه با 
پوشــش مناســب برای بانوان طراحی شود.« 
واکنش ها به این دســتور این هفتــه نیز ادامه 
داشت تا اینکه در نهایت سخنگوی قوه قضاییه 
در نشســت خبری خود در روز سه شنبه اعالم 
کرد دوچرخه ســواری برای بانوان به موجب 

قانون منع نشده است.
ماجرای بعــدی به تصادف پورش ســوارها در 
اصفهان اختصاص داشــت. اتفــاق تلخی که 
چهارشنبه شــب گذشــته رخ داد و حواشی و 
اخبار مربوط بــه آن در این هفتــه، به یکی از 
شــبکه های  موضوعــات  پربیننده تریــن 
مجازی تبدیل شــد. فیلمی از جیغ زدن های 
دخترپورش سوار منتشر شــد که در پاسخ به 
مامورانی که به او می گویند »آدم کشــته ای«، 
می گوید »کشتم که کشتم، دیه اش را می دهم!« 
از دختر پورش ســواری که صدای او در فیلم 
شنیده می شود، هیچ خبری نبود. آخرین خبر 
طبق ادعای خودش این بود کــه »باباش داره 
میاد«. اما پسری که فرار کرده بود، بازداشت شد 
و شنیده می شود در زندان است. درباره رابطه 
دختر و پســر، مالک پورش ها، آقازاده بودن و 
نبودن دختر و پسر شایعات و ضد و نقیض های 
مختلفی در این هفته به گوش رســید. پلیس 
»آقازاده بودن« شــان را تکذیب کرده اســت. 
پورشه ای که پسر راننده آن بوده، گویا به صورت 
قسطی از فرد دیگری خریداری شده و پسر آن 
روز بدون اجازه پدرش، اتومبیل را بیرون برده 
بود که درنهایت نیز منجر به این حادثه تلخ شد. 

حادثه ای که »فرهاد« دانشجوی 21 ساله را از 
خانواده اش گرفت. گفته می شود فرهاد آن شب 
برای زدن بنزین به حوالی خیابان کارگر رفته بود 
که دیگر به خانه برنگشت و خانواده اش پس از 
24 ساعت، نام او را در لیست متوفی های یکی از 

بیمارستان های شهر پیدا کردند.
گارد گرفتن دختــری که تصــادف کرده بود 
در برابر مامــوران پلیس و بیــان این دیالوگ 
 عجیــب و غیرقابــل بــاور از ســوی او کــه 
»دیــه اش را می دهم« بــا واکنش های منفی 
بســیاری در فضــای مجــازی روبه رو شــد. 
»پورمختار« عضو کمیســیون قضایی مجلس 
در گفــت و گو با بخــش خبری شــبکه خبر 
 ضمن اینکه پورش ســوارانی از این دســت را 
»اشراف زادگان« خواند، گفت که از نظر قانونی، 
راننده پورشه کورس مرگ در اصفهان مرتکب 

قتل عمد شده است.
و اما آخرین خبر هم به واکنش ها در خصوص 
اقدام هنجارشــکنانه یک گروه گردشگری در 
روســتای تاریخی ابیانــه و تک خوانی زن در 
این منطقه اختصاص دارد. انتشــار فیلمی در 
فضای مجازی که یک زن را در حال تک خوانی 
در روســتای تاریخی ابیانه نشان می داد، یکی 
دیگر از سوژه های پربازدید روزهای گذشته در 
شبکه های مجازی بوده اســت. گفته می شود 
این زن روز جمعه 2۷ اردیبهشــت ماه در قالب 
یک تور گردشگری به ابیانه سفر کرده و اقدام 
به تک خوانی در محلــه »هرده« یا »پایین ده« 
ابیانه و انتشار فیلم آن در فضای مجازی می کند. 
اقدامی که همزمان با ماه رمضان صورت گرفته 
و گالیه مردم ابیانه را نیز به دنبال داشت. اولین 
واکنش را از ســوی مدیرکل میراث فرهنگی 
شــاهد بودیم که گفت این فرد در قالب تور به 
روســتا نرفته و ربطی به تورهای گردشــگری 

نداشته است.
امام جمعه نطنز نیز در این رابطه گفت: »کدام 
انســان باغیرت و دیندار اجازه می دهد در هر 
زمانی درباره دستورات الهی حرمت شکنی شود 
حال از طرف هر کسی که می خواهد باشد. این 
حرکت وقیحانه را محکوم می کنم و از کانال های 
الزم نیز موضوع را پیگیری کردم. مسئوالن امر 

نیز در حال پیگیری این اتفاق هستند.«
امام جمعه نطنز از مســئوالن قضایــی، اداره 
اطالعات و نیروی انتظامی خواست که به شدت 

با این حرمت شکنی ها برخورد کنند.
همچنین دادستان عمومی و انقالب اصفهان نیز 
در این رابطه گفت: پرونده تک خوانی یک زن در 
ابیانه تشکیل شده و در دادستانی نطنز پیگیری 
می شود. گفته می شــود این خانم که اصلیت 
شیرازی دارد، احضار شــده و باید پاسخگوی 

اقدام هنجارشکنانه خود باشد.

وقتی »اصفهان« صدرنشین سوژه های شبکه های مجازی می شود؛

از دستور دادستان تا احضار خانم خواننده

زینب ذاکر

بسم ا... الرحمن الرحیم 
اَلّلـُهمَّ اْهِدنی فیِه لِصالِِح االَْْعماِل َواْقِض لی فیِه الَْحوآئَِج 

ؤاِل یا عالِماً بِما فی  َواالْماَل یا َمْن ال یَْحتاُج اِلَی التَّْفسیِر َوالسُّ
د َو الِِه الّطاِهریَن ُصُدوِر الْعالَمیَن َصلِّ َعلی ُمَحمَّ

ای خدا مرا در این روز به اعمال صالحه راهنمایی کن وحاجت ها و آرزوهایم را 
برآورده ساز. ای کسی که نیازمند به شرح وسوال بندگان نیستی، ای خدایی که 

ناگفته به حاجات وبه سرائر خلق آگاهی بر محمد و آل اطهار او درود فرست.

مدیرکل ثبت احوال استان خبر داد:

 اصفهان؛ سومین استان پر جمعیت 
کشور

مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان به مناسب 
روز ملــی جمعیت اظهار داشــت: اصفهان6/4 
درصد جمعیت کشور را تشــکیل می دهد و به 
عنوان سومین اســتان پرجمعیت بعد از تهران 
و خراســان رضوی و ششمین اســتان سالمند 

7مطرح است...
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لعیا جنیدی،مشــاور حقوقی رییس جمهور اعالم 
کرد که CFT و پالرمو همچنان در دستور کار مجمع 
قرار دارد. این صحبــت در واکنش به اعتراضات در 
مورد مســکوت ماندن این دو الیحه از سوی برخی 
از سیاسیون مطرح شده بود؛ اما هم از سوی مجمع 
و هم از طرف دولت این شائبه رد شد. پس از ماه ها 
تاخیر در بررســــی دوالیحه جنجالی پالرمــو و 
CFT از ســوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، در 
روزهای اخیر برخــی از خبرها از یک پایان مبهم 
درباره پالرمــوو CFT حکایت داشــت. به تازگی 
خبری به نقل از ســیدمحمد صــدر، عضو مجمع 
تشخیص مصلحت نظام منتشر شد مبنی بر اینکه 
»لوایح CFT و پالرمو هر دو از دســتور کار مجمع 

خارج شده اند.«
 صدر گفتــه کــه دلیــل آن را از دبیرخانه مجمع 
تشخیص مصلحت نظام بپرســید! این صحبت ها 
واکنش های مختلفی از دولت تــا مجلس را در پی 
داشــت و البته در این میان دبیر مجمع تشخیص 
مصلحت نظام هیچ صحبتی در این مورد انجام نداد. 
معاون حقوقی رییس جمهور درمورد این موضوع 
گفت: دو الیحه از لوایح چهار گانه تصویب شده و دو 
الیحه الحاق به معاهده پالرمو و CFT همچنان در 
دستور کار مجمع قرار دارد. جنیدی در پاسخ به این 
سوال که یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت 

نظام گفته CFT و پالرمو 
از دستور کار مجمع خارج 
شده اســت؛ تصریح کرد: 
اوال ایــن گفتــه تلویحی 
اســت و صریح نیســت؛ 
ثانیا اصال عملی نیســت؛ 
چون موضوعــی که برای 
مجمع ارسال می شود باید 

در زمان مشــخصی به آن رسیدگی شود. وی ادامه 
داد: حداکثر تا همین پنج ماه آینده مجمع تشخیص 

مصلحت نظام باید به این 
موضوع رســیدگی کند. 
موضــوع بررســی لوایح 
پولشویی و احتمال کنار 
گذاشــتن آن به خصوص 
طــی هفته هــای اخیر و 
به دلیل ســکوت خبری 
اعضــای مجمــع در این 
مورد جدی تر شده است. در روزهای اخیر برخی از 
اعضای این نهاد به صراحت گفته اند که این لوایح در 

مجمع تایید نخواهد شد. مجتهد شبستری، یکی از 
اعضای مجمع تشخیص مصلحت به تازگی در موضع 
گیری نسبت به این اظهارات گفت: تا جایی که اطالع 
دارم بررسی دو الیحــه هنوز ازدســتورکار مجمع 
تشــــخیص مصلحت نظام خارج نشده؛ اما اکنون 
بررسی الیحه دیگری در مجمع اولویت پیدا کرده 
اســــت و فعال بررسی پالرمو و CFT دردستورکار 

مجمع نیســت.
 این عضومجمع تشــخیص مصلحت نظــام ادامه 
داد: رای اکثریت در بررســی و تصمیــم پالرمو و 
CFT اهمیــــت دارد؛ اما به هر حال، هنوزمجمع 
تصمیمی برای از دســتور کار خارج کردن این دو 
الیحه نگرفته است. وی اظهارکرد: اکثریت درمجمع 
تشخیص با تصویب دو الیحه مخالف هستند،مگر 
اینکه نظرافراد درباره دو الیحه تغییرکرده باشــد. 
مجتهد شبســتری در پایان گفت: محاسن پالرمو 
و CFT نســبت به معایبش کمتر اســت به همین 
دلیل هم رد می شود؛ چراکه با تصویب این دو الیحه 
اعضای FATF از اسرار  ایران باخبرمی شــــوند و 
راه های دورزدن تحریم ها مشــکل خواهد شد. وی 
افزود: بررســی این الیحه فعــال در مجمع صورت 

نمی گیرد.
 با توجه به ســخنان برخــی از اعضــا و البته عدم 
موضع گیری رســمی مجمع به نظر نمی رسد حتی 
در موعد مقرر تعیین شده این لوایح بررسی و نتیجه 

اعالم شود.

تاکید آمریکا بر اجرای 
تحریم های کره شمالی

در حالی که کره شمالی از توقیف کشتی خود از 
سوی آمریکا به شــدت انتقاد کرده است، وزارت 
خارجه این کشــور بر پایبندی خــود به اجرای 
تحریم های پیونگ یانگ تاکید کرد. ســخنگوی 
وزارت امور خارجه آمریکا به خبرگزاری یونهاپ 
اعالم کرد دونالد ترامپ فکر می کند کیم جونگ 
اون، رهبر کره شمالی، به تعهد خود در خصوص 
عاری سازی این کشور از ســالح هسته ای عمل 
خواهد کرد. وی افــزود: آمریکا همــواره برای 
مذاکرات دیپلماتیک با کره شــمالی به منظور 
برداشــتن گام های جدید در ایــن زمینه آماده 
است. این مسئول وزارت خارجه آمریکا ادامه داد: 
تحریم های بین المللی ضد پیونگ یانگ مطابق با 
تصمیمات شورای امنیت سازمان ملل متحد باید 
حفظ شود و همه کشورهای عضو سازمان ملل نیز 

موظف هستند آن را رعایت کنند.

اعتراض به نتیجه انتخابات در 
اندونزی ۶ کشته برجای گذاشت

اعتراضــات خیابانی مــردم اندونزی بــه نتایج 
انتخابــات ریاســت جمهوری منجر به کشــته 
شدن شــش نفر و زخمی شــدن ۲۰۰ نفر دیگر 
شــد. با اعالم نتایج انتخابات ریاست جمهوری 
اندونزی طرفــداران »پرابوو ســابیانتو« نامزد 
شکست خورده، به خیابان ها ریخته و با نیروهای 
امنیتی درگیر شــدند. معترضان اقدام به آتش 
زدن خودروهــا در جاکارتا کــرده و همین امر 
موجب شــدت یافتن درگیری ها میــان آنها و 
زیورهای امنیتی شــد که در نتیجه آن شش نفر 
 کشــته و بیش از ۲۰۰ نفر دیگر زخمی شــدند. 
بر اساس اعالم پلیس اندونزی، زیورهای امنیتی 
در جاکارتا اقدام به بازداشت ده ها نفر از معترضین 
کرده اند. کمیسیون انتخابات اندونزی اعالم کرد 
که »جوکو ویدودو« بار دیگر در انتخابات ریاست 

جمهوری این کشور به پیروزی رسیده است.

پس لرزه های زلزله سیاسی در اتریش؛
  رییس جمهور

 وزیر کشور را برکنار کرد
در پــی درخواســت صدراعظم اتریــش برای 
برکناری وزیر کشــور به عنــوان دبیرکل حزب 
افراطی آزادی اتریش و مســئول رسوایی اخیر 
این حزب، رییس جمهور اتریــش وی را برکنار 
کرد. انتشار ویدئوی رسوایی رییس حزب آزادی 
اتریش چند روز مانده به انتخابات پارلمانی اروپا 
بحران دولتی سختی را در اتریش به وجود آورده 
اســت. در پی وقوع بحران سیاســی در اتریش، 
حزب آزادی افراطی اتریش از کناره گیری همه 
وزرای خود از دولت خبر داد. ایــن حزب با این 
اقدام خود به درخواست صدراعظم اتریش برای 
کناره گیری وزیر کشــور از حزب آزادی اتریش 
واکنش نشان داد. رییس جمهور اتریش همچنین 
از درخواست صدراعظم از او برای برکناری وزیر 
کشــور و متعاقب آن درخواســت کناره گیری 
همه وزرای حزب آزادی از ائتالف دولتی سخن 
گفته و تصریــح کرد که قصــد دارد به همه این 

درخواست ها رسیدگی کند.

ادامه رکورد زنی های قیمت 
دالر در پاکستان

قیمت دالر به بیشترین ارزش خود در طول تاریخ 
بازار ارز پاکستان رسید. گزارش ها حاکی است هر 
دالر آمریکا در بازار پاکستان با 156 روپیه معاوضه 
شــد که باالترین نرخ در طول تاریخ هفتاد و یک 
ساله پاکستان است. از سوی دیگر دولت پاکستان 
همچنین در ادامه انجام تعهدات خود قوانین جدی 
را برای اخذ مالیات وضع کرده است. کاهش ارزش 
روپیه نسبت به دالر آمریکا که منجر به بروز گرانی 
بی سابقه ای در پاکســتان به ویژه در ماه رمضان 

شده، خشم احزاب اپوزیسیون را برانگیخته است.

ضد و نقیض های »پالرمو« 
در ادامه رایزنی های آسیایی؛

»ظریف« به پاکستان می رود
وزیرخارجه کشــورمان در ادامــه رایزنی های 
آســیایی خود جهت گفــت وگو بــا مقامات 
پاکستان، به اسالم آباد ســفر می کند. ظریف 
در جریان این سفر عالوه بر همتای پاکستانی 
خود با سایر مقامات ارشــد این کشور دیدار و 
در خصوص آخرین تحوالت روابط دوجانبه به 
ویژه پیگیری توافقات اخیر رؤســای دو کشور 
 و مهم ترین مســائل منطقــه ای و بین المللی

 گفت وگو و تبادل نظر خواهد کرد.

سفر قریب الوقوع رییس 
پارلمان عراق به ایران

یک پایگاه خبری عراقی از ســفر قریب الوقوع 
محمد الحلبوســی، رییس پارلمــان عراق به 
تهران خبر داد. یک منبــع مطلع در گفت وگو 
با پایگاه خبری بغداد الیوم اعالم کرد که محمد 
 الحلبوســی به زودی به ایران ســفر می کند. 
بر اساس اعالم این منبع، رییس پارلمان عراق در 
رأس هیئتی عالی رتبه سفری رسمی به تهران 
خواهد داشت تا با مقامات کشورمان رایزنی کند.

سخنگوی شورای نگهبان:
اختیارات رییس جمهور در 
دوره جدید بیشتر شده است

ســخنگوی شــورای نگهبان گفت: رؤسای 
جمهور طبق قانون اساسی دارای اختیارات 
وسیعی هســتند و در این دوره نیز اختیارات 
بیشتری به رییس جمهور متناسب با شرایط 
کشور تفویض شده است. عباسعلی کدخدایی 
در صفحه شــخصی خود در توئیتــر درباره 
اختیارات رییس جمهور طبق قانون اساسی 
نوشت: »رؤسای جمهور ادوار مختلف، طبق 
قانون اساســی اختیارات وسیعی داشته اند و 
در این دوره نیز اختیارات بیشتری متناسب با 
شرایط کشور تفویض شده است. آیا از ظرفیت 
این اختیارات گســترده برای حل مشکالت 

استفاده شده است؟«.

کنایه سخنگوی وزارت خارجه به فرانسه؛
 ایران آماده است 

فرانسه از برجام حمایت کند
ســیدعباس موســوی در پاســخ به اظهارات 
ســخنگوی وزارت امور خارجه فرانســه که از 
ایران خواست شدیدا به برجام پایبند باشد و آنها 
هم مصمم به حفظ برجام هستند، اظهار کرد: 
جمهوری اسالمی ایران آمادگی دارد دقیقا به 
همان شکلی که فرانسه و شرکای اروپایی آن در 
طول یک سال گذشته از برجام حمایت کردند، 
با تمام توان از برجام حمایت کرده و تمام تالش 
خود را-درست مانند فرانسه- برای اجرای آن 
به کار گیرد.ســخنگوی وزارت خارجه افزود: 
فکر می کنیم حتما چنین رفتــاری باید برای 
فرانســوی های مدعی حمایــت از برجام قانع 

کننده باشد.

سید حسین موسویان
دیپلمات پیشین کشورمان:

یک عضو مجمع تشــخیص مصلحــت نظام گفت: 
رسیدگی به موضوع پیوستن ایران به لوایح CFT و 

پالرمو موجه نیست.
سیدمصطفی میرسلیم در پاسخ به این پرسش که آیا 
الیحه CFT و پالرمو از دستور کار مجمع خارج شده 
یا همچنان در دستور کار قرار دارد؟ بیان کرد: اصوال 
رسیدگی به موضوع پیوستن ما به چنان میثاق هایی، 
وقتی ما را در شــرایط قهری تحریم هــای ظالمانه 
قرار داده اند، موجه نیست به ویژه که در ماه گذشته 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی را هم با بی شرمی در 

فهرست تحریم گذاشتند.
 عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظــام  ادامه داد: 
بر همگان روشن شــد که هدف آمریکا و یارانش از 
پافشاری برای پیوستن ما به چنان میثاق هایی، ایجاد 
راه های بیشتر برای افزایش اعمال محدودیت علیه 
ما از طریق FATF به نیابت از طرف آمریکا و یارانش 
است؛ بنابراین ادامه مطرح کردن آن میثاق ها نوعی 

ساده لوحی است.

 ادامه مطرح کردن CFT و 
پالرمو، ساده لوحی است

عضو مجمع تشخیص مصلحت:

کافه سیاست

عکس  روز 

توضیح نماینده خرمشهر 
 درباره انتشار عکس افطاری

 وی در فضای مجازی
نماینده خرمشهر با انتقاد نسبت به جوسازی ها 
در مورد حضور او بر ســر سفره افطاری مفصل 
گفت: آقایان به جای جوسازی در مورد سفره 
افطار مردمی، به پیگیری مشــکالت مردم در 

لحظه افطار با تلفن همراه توجه کنند.

جنگ اقتصادی برای مسئوالن قابل لمس نیست

پیشنهاد سردبیر:

 دیپلمات پیشین کشورمان در گفت وگو با 
شــبکه تلویزیونی دموکراسی آمریکا اظهار 
کرد: ترامپ اشــتباه کرد که برجــام و میز 
مذاکره را ترک کرد. او می تواند با بازگشت به 
برجام، به میز مذاکره برگردد. سید حسین 
موسویان درباره مهلت 6۰ روزه ای که ایران 
به اروپا داده است و اینکه آیا ایران بعد از این 
مهلت، غنی ســازی را شــروع خواهد کرد؟ 
گفت: طبــق برجام، آمریــکا و اروپا متعهد 
شدند که تحریم های هســته ای را بردارند 
و تحریم مشــابه دیگری تحمیــل نکنند. 
آمریکا بــا تحریم ها علیه ایــران، هم تخلف 
کرده است و هم ســایر اعضای سازمان ملل 
را به خاطر اجرای قطعنامه ســازمان ملل، 
مجازات می کنــد. دو اقدامی کــه ایران به 
تازگی تصمیم به انجام آن گرفته، نیز نقض 

برجام نیست.

 اگر ترامپ به برجام بازگردد 
می توان با او مذاکره کرد

سردار کوثری
جانشین قرارگاه ثارا... سپاه:

عضو حزب اعتماد ملی با حساس خواندن شرایط 
کشور بر ضرورت تشکیل شورای پشتیبانی جنگ 

اقتصادی تاکید کرد.
 محمد رضــا خباز، با بیان اینکــه جنگ اقتصادی 
برای مسئوالن قابل لمس نیســت، ادامه داد: این 
در حالی است که مردم با هر بار مراجعه برای خرید 
مایحتاج خــود، جنگ اقتصادی را بــا تمام وجود 
درک می کنند؛ متاســفانه جنــگ اقتصادی برای 
برخی تصمیم سازان کشــور هنوز ملموس نیست 
چراکه خودشــان حقوق های خوبی دریافت کرده 
و فرزندان شان هم تحت لوای پدر و مادر در داخل 
یا خارج از خدمات بهره مندند؛ بنابراین شــرایط 
جنگ اقتصادی را درک نمی کنند. وی با بیان اینکه 
شرایط امروز به مراتب سخت تر از دوران جنگ است 
تصریح کرد: تحریم ها در زمــان جنگ مانند امروز 
نبود، امروز تحریم ها بســیار شدیدتر است،حضور 
آمریکا در خط مقدم جنگ اقتصادی علیه ایران با 

زمان جنگ قابل مقایسه نیست.

جنگ اقتصادی برای 
مسئوالن قابل لمس نیست

عضو حزب اعتماد ملی:

جانشین قرارگاه ثارا... ســپاه گفت: با وجود 
اینکه خود آمریکایی ها بارها و بارها در نهان 
و آشکار گفته اند که درگیری نظامی با ایران 
به مصلحت آمریکا نیست؛ اما کاسبان ترس 
دائما برای حمله نظامی آمریکا به ایران زمان 
 تعیین کرده و آن شــرایط را تصویرســازی 

می کنند.
 سردار »اسماعیل کوثری« اظهار کرد: افرادی 
که طی روزهای گذشــته دائما بر طبل این 
موضوع کوبیدند که آمریکا بــه ایران حمله 
نظامی خواهد کرد »کاسبان ترس« هستند. 
وی افزود: »کاســبان ترس« یا آن مزدورانی 
هســتند که قصد بزرگ کردن دشمن دارند 
یا آن فرصت طلبانی هستند که می خواهند 
با ترســاندن مردم فضایی را ایجاد کنند که 
 از طریــق آن فضا منفعت اقتصادی کســب 

کنند. 

  »کاسبان ترس«
 باید شناسایی شوند

پیشخوان

بین الملل

 رییس دفتر رییــس جمهور اظهار کرد: تا زمانی که مســئوالن 
آمریکا به مردم ما فشار می آورند و عهد شکنی می کنند، مذاکره 
معنا ندارد. محمود واعظی در پاسخ به این پرسش که دولت برای 
افزایش شفافیت در اقتصاد کشــور چه برنامه هایی دارد، اظهار 
کرد: اراده ای که دولت دارد این اســت که با فســاد حتما مبارزه 
شود و تحت هیچ شــرایطی نباید درباره کسی که فساد کرده در 

هر جایی که باشــد و به هر جا که وصل باشد مالحظه ای صورت 
گیرد. رییس دفتر رییس جمهور گفت: این اراده ای است که دولت 
طی شش سال گذشته داشته است، هر چه شفافیت بیشتر شود 
رانت، تبعیض و فساد کمتر می شــود. پس اینکه ما اینقدر اصرار 
داریم فعالیت ها از حالت رودررو خارج شــود برای این است که 
می توان از طریق فضای مجازی هم این امور را انجام داد و در آن 

حالت دیگر کسی نمی داند چه کسی کار دارد و دو طرف معامله 
چه کسانی هستند. رییس دفتر رییس جمهور بیان داشت: این 
روزها به خصوص از 1۸ اردیبهشت، شاهد بودیم که از کشورهای 
مختلف عده ای به دنبال این هستند که هم برجام حفظ شود و هم 
درگیری در منطقه ایجاد نشود؛ اما این تالش ها به این معنا نیست 

که مذاکره ای بین ایران و آمریکا انجام شود.

 رییس دفتر رییس جمهور:
 تا زمانی که مسئوالن آمریکا عهد شکنی می کنند، مذاکره معنا ندارد

 هر چند دولت  اعالم کرده که بررسی لوایح پولشویی همچنان در دستور کار مجمع قرار دارد؛ اما اعضای این نهاد می گویند 
بررسی این لوایح فعال صورت نمی گیرد؛

اختیار ویژه 

»رضوی« متهم کالن است 

دوچرخه آزاد 

برای زبان فارسی نگرانم

 CFT محاسن پالرمو و 
 نسبت به معایبش کمتر است 

 به همین دلیل هم 
رد می شود

چهره ها

جامعه اطالعاتی آمریکا ادعای همکاری ایران و القاعده را رد کرد
منابع آگاه به »دیلی بیست« گفته اند، جامعه اطالعاتی آمریکا هیچ گونه مدرکی که ادعای همکاری ایران 
و القاعده را در رویدادهای اخیر منطقه ثابت کند؛ در اختیار ندارند. به این ترتیب، آمریکا یکی از بهانه هایی 
را که می توانست از آن برای توجیه حمله به ایران استفاده کند، از دست خواهد داد. این در حالی است که 
برآیند این ارزیابی موجب بروز اختالف در کنگره آمریکا خواهد شد. ماه میالدی گذشته، مایک پمپئو وزیر 
خارجه آمریکا بدون ارائه ادله کافی، مدعی همکاری ایران و القاعده شده بود. گفتنی است؛ با وجود ادعای 
پمپئو و همچنین جان بولتون، مشاور امنیت ملی کاخ سفید مبنی بر دخالت ایران در حادثه بندر الفجیره 
امارات و حمله به خطوط انتقال نفت عربستان سعودی، نه تنها شواهدی در این زمینه ارائه نشده؛ بلکه این 
روزها دونالد ترامپ، رییس جمهوری آمریکا تاکید می کند که قصدی برای جنگ با ایران ندارد. وی گفته 
بود: اگر ایران کاری کند با قدرت ما مواجه می شود؛ اما ما هیچ نشانه ای نداریم که آنها کاری انجام دهند. شهرداری پیربکران

آگهی مزایده
شهرداری پیربکران به استناد مصوبه شورای محترم اسالمی شهر در نظر دارد 
نسبت به فروش پنج قطعه زمین با کاربری مسکونی، از طریق مزایده عمومی و 

بر اساس قیمت کارشناسی انجام شده اقدام نماید.
لذا از کلیه متقاضیان دعوت می شود جهت کســب اطالعات بیشتر و دریافت 
اســناد مزایده  حداکثر ظرف مدت ده روز پس از انتشــار  آگهی نوبت دوم به 

دبیرخانه شهرداری مراجعه نمایند.
م الف:467683

نوبت  دوم

متراژ )مترمربع(آدرسشماره پالک

163/8تفکیکی حجتیهشماره 59

180تفکیکی حجتیهشماره 52

178تفکیکی حجتیهشماره 39

180تفکیکی حجتیهشماره 31

195فرتخون خیابان جهادشماره 4
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اجناس خارجی، بازار را اشباع کرده است
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

خـبر

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای اصفهان:
راه اندازی مادی های شهر 

امکان پذیر نیست
مدیر عامل شــرکت آب منطقه ای اصفهان، با 
اشــاره به نقش طرح های انتقال آب به حوضه 
آبریز زاینده رود در کاهش خسارات سیل های 
اخیر، گفت: سیل اخیر که در استان خوزستان 
رخ داد و متاسفانه خسارات زیادی را به بار آورد، 
در حوضه رود کرخه بوده و این در حالی است که 
مبدأ طرح های انتقال آب به حوضه زاینده رود در 

محدوده رود کارون قرار گرفته است. 
 مسعود میرمحمد صادقی در خصوص راه اندازی 
دوبــاره مادی های شــهر اصفهــان گفت: در 
حال حاضر باتوجه به حجم آبــی که در اختیار 
کشاورزان اصفهانی قرار گرفته است، راه اندازی 

مادی های شهر اصفهان امکان پذیر نیست. 
وی در ادامه با اشــاره به رصد مــداوم ورودی و 
خروجی ســد زاینده رود از ســوی شرکت آب 
منطقه ای، توضیح داد: میــزان ورودی کنونی 
ســد زاینده رود ۱۴۰۰ مترمکعب بوده و امید 
اســت با بارش هایی که در باالدســت صورت 
 گرفته، این مقدار تا ۱۶۰۰ یا ۱۷۰۰ مترمکعب

 افزایش یابد. 
میر محمــد صادقی ضمن اشــاره به مســئله 
رســوب زدایی در مدیریت ســد ها گفت: عمر 
مفید سد براساس میزان رسوبات در آن بررسی 
می شــود؛ مجموعه ای که وظیفه بررســی این 
موضوع را بر عهده دارد، آبخیزداری اســت؛ اما 
در حال حاضر برنامه ای برای رسوب زدایی سد 

زاینده رود نداریم.
 وی در خصوص انتقال آب از خلیج فارس برای 
استان یزد بیان کرد: آبی که از طریق این طرح 
به یزد منتقل می شــود، برای مصارف صنعتی 
این استان است و کاربردی برای مصارف شرب 

نخواهد داشت. 

بازار

جا عودی

 در جلسه کارگروه سازگاری استان
 با کم آبی انجام شد؛

 بررسی برنامه آبی استان
 تا سال ۱۴۰۴

برنامه آبی استان اصفهان تا سال ۱۴۰۴ برای تصویب 
در کارگروه ملی سازگاری با کم آبی کشور بررسی 
شد. استاندار در جلسه کارگروه سازگاری با کم آبی از 
تصویب برنامه ۲۴ گانه جامع برای آینده آب اصفهان 
خبرداد و گفت: این برنامه به وزارت نیرو ارائه خواهد 
شد تا در کارگروه ملی سازگاری با کم آبی هم مطرح 
 شود و در زمان های مختلف در صورت بروز کم آبی 
بتوانیم آن را مدیریت کنیم. عباس رضایی با اشاره 
به آغاز به کار بیش از یک میلیون کولر آبی در چند 
روز آینده گفت: حدود ۵۰ میلیون مترمکعب آب در 
این زمینه مصرف می شود. وی با اشاره به اینکه در 
برنامه ریزی ها نباید نگاه کوتاه مدت داشت، گفت: 
باید دنبال منابع جدید آب باشــیم که این، نیاز به 
همفکری و وحدت بر نامه ریزی دارد. استاندار، برنج 
کاری در شرق و غرب اســتان را عاملی برای ضربه 
زدن به برنامه های بلند مدت دانســت و با اشاره به 
ضرورت کاهش تنش های آبی بین اســتانی گفت: 
گروه دوستی اصفهان و خوزستان و یزد را تشکیل 

می دهیم.

تعرفه های سنگین برای 
واردکنندگان خودرو، راهکار 

ارتقای رونق تولید است
رییس انجمن خودرو نیــرو محرکه اصفهان گفت: 
مسئوالن در حمایت از تولیدکنندگان داخلی باید با 
تدابیری الزم برای رونق تولید داخل برنامه ریزی ها 
و اقدامات اساســی را پیگیری کــرده و تعرفه های 
ســنگینی را برای واردکننــدگان خودروها لحاظ 
کنند. ابراهیم احمدی در پاسخ به این سوال که آیا 
خودروهای تولید داخل از اســتانداردهای داخلی 
برخوردارند؟ افزود: خودروی اســتاندارد مربوط به 
جامعه متعادل از همه نظر اســت، کیفیت خودرو 
با استاندارد داخلی در حد آسفالت ایران نسبت به 
آسفالت خیابان های آلمان است. وی درباره کیفیت 
قطعات خودروی داخلی، افزود: کیفیت، مقوله ای 
اســت که با قیمت، رابطه مســتقیم دارد و اکنون 
قطعات مختلفی از کشورهای هند و چین در بازار 
وجود دارد که در برخی مــوارد نمونه های ایرانی به 

مراتب از خارجی ها مطلوب تر است.

تکذیب خبر افزایش سقف 
برداشت از خودپردازها

خبر افزایش سقف برداشت از خودپردازهای بانکی 
در کشــور تکذیب شــد.بانک مرکزی اعالم کرد: 
در پی انتشــار اخباری مبنی بر افزایش برداشت از 
خودپردازها تا ســقف پنج میلیون ریال، به اطالع 
عموم می رسانیم که هیچ بخشنامه ای در این مورد و 
مربوط به این زمان صادر نشده و مجوز قبلی این بانک 
صرفا برای ایام پایانی سال گذشته و بازه زمانی ۲۵ 
اسفند ۹۷ الی ۱۷ فروردین ۹۸ بوده است. همچنین 
مجددا یادآوری می شــودکه اخبار مربوط به بانک 
مرکزی تنها از طریق روابط عمومی و ســایت بانک 

مرکزی به نشانی cbi.ir منعکس می شود.

کمک کارکنان شرکت پاالیش 
نفت اصفهان به نیازمندان

کارکنان شــرکت پاالیش نفت اصفهان، همزمان 
با ســالروز والدت کریم اهل بیــت حضرت امام 
حسن مجتبي )ع( در مراسم  میالد آن امام همام، 
حضور یافتند و در طرح اکــرام به منظور کمک به 
نیازمندان، همکاري کردند. در  این روز فرخنده  و  
روز اکرام، کارشناسان  موسسه هاي خیریه  وابسته 
به سازمان بهزیستي، در مسجد این  شرکت استقرار 
یافتند تا همکاران بر اساس سنت حسنه حمایت 
از افراد نیازمند،  در این امر خیر حضور فعال داشته 
باشند. براساس این گزارش در ماه مبارک رمضان 
برنامه های فرهنگی مذهبي شــرکت پاالیش نفت 

اصفهان در واحدهاي شرکت اجرا مي شود.

 P-1 جا عودی مدل 

 18,900
تومان

 Dragon Ship جا عودی مدل 

 21,700
تومان

 جا عودی مدل فرشته 
پسر طالیی کد 6806 

 25,500
تومان

معاون فروش و بازاریابــی فوالد مبارکه اصفهان بــا تاکید بر اینکه 
بورس، محل تالقی عرضه و تقاضــا بوده و عامل گرانی قیمت کاالها 
نیســت، این بازار را جامع ترین راه برای مبادالت کاالیی دانســت. 
حمود اکبری در خصوص طرح برخی انتقادات نســبت به احتمال 
رشد قیمت یک کاال پس از عرضه در بورس گفت: این انتقاد، منطقی 
به نظر نمی رسد؛چراکه بورس، عامل گرانی نیست. وی افزود: در واقع 

بورس، شرایط تعیین قیمت و قیمت معامله را تحمیل نمی کند؛ بلکه 
شــرایط اثرگذار بر قیمت تحت تاثیر عوامل خارج از بورس اســت. 
اکبری اضافه کرد: عواملی همچون نرخ تورم، نرخ تعادلی بین ارزهای 
خارجی و ریال، بهره بانکی، میــزان نقدینگی موجود در جامعه، نوع 
نگاه بخش صنعت و واحدهای اقتصــادی به آینده صنعت و اقتصاد، 
پیش بینی نرخ تورم و شــاخص های اقتصادی از جمله نرخ رشد یا 

کاهش سرمایه گذاری و استهالک سرمایه، هزینه حمل و نقل و نیز 
هزینه مواد اولیه و انرژی و ... در تعیین قیمت یک کاال اثر دارد و این 
موارد ارتباطی به بورس کاال ندارد. باید توجه شود که بورس کاال یک 
بستر شفاف را برای معامله فراهم کرده است، اینکه قیمت یک کاالیی 
در جریان معامله افزایش یا کاهش می یابد، در بستر بورس این اتفاق 

رقم خورده؛ اما عامل این اتفاق، بورس نیست. 

معاون فروش و بازاریابی فوالد مبارکه اصفهان مطرح کرد:
بورس کاال، جامع ترین راه برای مبادالت کاالیی

تخم مرغ از جمله کاالهای پر مصرفی است که سال 
گذشته با افزایش قیمت  ناگهانی روبه رو شد. قیمت ها 
هر چند تا پایان سال مهار شــد؛ اما در روزهای اخیر 
مرغداران اعتراضات زیادی نســبت به ارزانی بی رویه 
تخم مرغ داشــته اند. فعاالن این صنف می گویند هر 
کیلو تخم مرغ بــا زیان ۴۰۰۰ تومانی از ســوی آنها 
روانه بازار می شود. در کشورمان، تولید مدرن و عرضه 
سنتی تخم مرغ، نوسانات قیمتی آن و گرانی نهاده ها 
همواره خبرساز بوده است. بر اساس جدیدترین آمار 
ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران، تورم در بخش های 
تولیدی محصوالت مرغداری صنعتی در زمســتان 
گذشته نسبت به فصل مشابه ۱۳۹۶ تا مرز ۸۰ درصد 

رسیده است.
وفور تخم مرغ و حراج قیمت ها

گزارش مرکز آمار نشان می دهد که مرغ ماشینی، تورم 
ماهانه منفی ۸/ ۲ درصد را تجربه کرده است. براساس 
آمار منتشر شده، یک کیلوگرم مرغ ماشینی به طور 
متوسط حداقل ۱۲ هزار و ۷۰۰ تومان و حداکثر ۱۶ 
هزار تومان قیمت داشته است. تخم مرغ ماشینی نیز 
در یک ماه نخست سال جاری، کاهش ۱/ ۴ درصدی 
را تجربه کرده که بیشــترین کاهش تــورم در میان 
۲۴ قلم کاالی خوراکی بوده اســت. براساس گزارش 
مرکز آمار، متوســط قیمت یــک کیلوگرم تخم مرغ 
ماشینی در فروردین ماه ۹ هزار و ۱۵۵ تومان بوده که 
به نسبت اسفندماه حدود ۴۰۰ تومان کاهش داشته 
است. به نظر می رســد مازاد تخم مرغ در بازار موجب 

شده تا قیمت این محصول روز به روز کاهش یابد؛ اما 
این کاهش اگرچه به نفع مصرف کنندگان اســت؛ اما 
موجب ضرر و زیان هنگفتی برای تولیدکنندگان شده 
است. وفور تخم مرغ در بازار به حدی است که رییس 
هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران اعالم 
کرده که برای باال رفتن قیمت، تخم مرغ های اضافی از 
بازار جمع آوری می شوند. وی تصریح کرد: در پی آغاز 
اجرای این طرح، قیمت تخم مرغ حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ 
تومان در هر کیلوگرم افزایش یافته و هم اکنون میانگین 
نرخ هرکیلوگرم از این محصول درب مرغداری ۴۵۰۰ 
تا ۴۶۰۰ تومان اســت؛ هر چند که ایــن رقم حدود 
۴۰۰۰ تومان زیر قیمت تمام شده تولید است.  اگرچه 

علیرضارفیعی پور، رییس سازمان دامپزشکی کشور 
هفته گذشته مدعی شد که مهار آنفلوآنزای پرندگان 
موجب افزایش تولید شده است؛ اما فعاالن این صنعت 
می گویند واردات بی رویه تخم مرغ از ترکیه، عامل ضرر 

تولیدکنندگان داخلی شده است.
واردات از ترکیه آزاد؛ صــادرات از ایران 

ممنوع!
عدم توانایی دولت برای مهار قیمت تخم مرغ در سال 
گذشته، موجب شد تا از ابتدای دی ماه ۹۷ صادرات 

آن متوقف شود.
 این مســئله به گفته فعاالن صنعت تولید تخم مرغ، 
موجب انباشــت تولیدات در انبارها شد؛ تا جایی که 

امروز بســیاری از مرغداران ترجیح می دهند به جای 
تولید تخم مرغ، مرغ ها را کشتار و روانه بازار کنند. 

این وضعیت در حالی اســت که همراه با ممنوعیت 
صادرات، واردات این کاال از ترکیه آغاز شد. براساس 
آمارهای منتشــر شــده در گــزارش جدیــد مرکز 
پژوهش های مجلس درباره ارز ترجیحی، بیش از ۱۴ 
میلیون دالر برای واردات تخم مرغ، ارز اختصاص یافته؛ 
این در حالی است که بســیاری از مرغداران ایرانی و 
تولید کنندگان در این صنعت، در آستانه ورشکستگی 

قرار دارند.
صادرات تخم مرغ و چشم انتظاری مرغداران
هر چنــد در هفته های اخیر اعالم شــد که صادرات 
تخم مرغ آزاد شــده اســت؛ اما به نظر می رســد در 
ممنوعیت های چند ماهه، عمال این محصول بازارهای 

جهانی خود را از دست داده است.
عراق با سهم ۹۵ درصدی، مشــتری بزرگ تخم مرغ 
ایران است. افغانســتان و بعضی از کشورهای آسیای 
میانه نیز از این جمله اند؛ اما در غیبت ایران از این بازار، 
ترک ها به راحتی جای پای خودرا در این کشــورها 
محکم کرده اند؛ به خصوص آنکه عراق و افغانستان به 
عنوان دو مقصد مهم این تولیدات، واردات از ایران را 
با محدودیت های زیادی همراه کرده اند. این در حالی 
است که در سال های گذشــته، ایران بازار تخم مرغ 
کشورهای آسیای میانه و عراق را در اختیار داشت؛ اما 
اکنون حتی نمی تواند وارد بازارهای جدید و سودآوری 
مانند روسیه شود؛ چرا که رقیب پر توان ایران در تولید 
تخم مرغ؛ یعنی ترکیه، عمال نبض بازار را به دســت 

گرفته است.

حرکت معکوس تخم مرغ
 تخم مرغ با  زیان مرغداران راهی بازار می شود؛

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی اصفهان گفت: با توجه به کمبود منابع آب و قانون محدودیت و 
ممنوعیت کشت برنج، اراضی زیر کشت این محصول در استان به کمتر از یک هزار هکتار رسیده است. اصغر محسن زاده 
کرمانی اظهار کرد: اراضی زیر کشت برنج در استان در سال ۷۵ حدود ۱۹ هزار و ۵۰۰ هکتار بود که اکنون به حدود ۶۳۰ 
هکتار کاهش یافته است. با توجه به کمبود منابع آب، قانون محدودیت و ممنوعیت کشت برنج غیر از مناطق شمالی کشور 
باید توسط وزارت جهاد کشاورزی اجرایی شود و در این پیوند برنامه هایی مانند معرفی الگوی کشت جایگزین، تخصیص 
یارانه و بسته های حمایتی در نظر گرفته شده است. وی خاطرنشان کرد: این سازمان چند طرح مطالعاتی در دست اجرا 

دارد که از جمله آنها، کشت هوازی و امکان خشکه کاری برنج است که نیاز به آب کمتری دارند.

کشت برنج در استان 
اصفهان، به کمتر از 
۱۰۰۰ هکتار رسید

زی
ور

شا
دک

ها
 ج

  عکس روز

برداشت نیشکر در صومعه سرا

رییس نمایندگی وزارت امور خارجه در اســتان اصفهــان گفت: با نگاهی جامع تــر به ظرفیت های 
خواهرخواندگی، متوجه می شویم بخش مهمی که می توان از ظرفیت خواهرخوانده ها استفاده کرد و 
مورد توجه ویژه قرار داد، مراودات اقتصادی است که بی شک مورد استقبال هر دو طرف این قرارداد 

قرار می گیرد. 
علیرضا ساالریان ادامه داد: نمونه این مهم در نشست های اخیر با عنوان »بررسی فرصت های تجاری 
و ســرمایه گذاری اصفهان و عمان«  در قالب رویداد تجاری، فرهنگی »هفته مســقط در اصفهان« 
با هدف آشــنایی تجار و صنعتگران عمانی با فرصت های ســرمایه گذاری در ایران و اصفهان برگزار 
شد. ساالریان گفت: باید توجه داشت که بســتر کار اقتصادی می تواند از مراودات مردمی و کارهای 
فرهنگی باشد؛ به طوری که این نشست از ابتدا »هفته اصفهان- مسقط« بود؛ اما موضوع کار اقتصادی 
و مشــارکت کنندگان نیز فعاالن اقتصادی، تجار و بخش خصوصی بودند. وی تاکید کرد: گردشگری 
بهترین فرصت و اولین گام برای بهره بردن از ظرفیت های روابط خواهرخواندگی اســت. موضوعات 
گردشگری و فرهنگی می تواند بستر ساز کارهای اقتصادی باشد. بی شک اگر شناختی از طرف مقابل 

نداشته باشیم، روابط اقتصادی شکل نمی گیرد. 
ساالریان گفت: صنایع دستی اصفهان می تواند بزرگ ترین فرصت برای توسعه صادرات باشد. اخیرا 
شرکت هایی در حوزه صنایع دستی به تجارت بازاریابی بین المللی پرداخته ا ند که نشانه خوبی است. وی 
افزود: اما این بازار در کشور ما و اصفهان بسیار نیازمند به روز شدن نحوه بازاریابی، پیدا کردن قابلیت 
رقابت با بازارهای جهانی، نگاه تخصصی به حوزه بسته بندی و برندسازی، ایجاد شرکت های متخصص 

در حوزه صادرات و بازاریابی و ... است.

رییس نمایندگی وزارت امور خارجه در استان اصفهان:

»خواهرخواندگی« بسترساز توسعه اقتصادی شهر است

در وامیــار متخصــص تریــن 
کارشناســان، آماده ارائه هرگونه 

مشاوره به شما هستند.
همچنین تمامی اطالعات مربوط 
به وام های بانکــی، اصطالحات 
مالی، قوانین استفاده از چک، رفع 
سوء اثرچک، مشــاوره واگذاری 
امتیاز انــواع وام هــای بانکی، 
دریافت سرمایه از سرمایه گذاران 
در سراسر کشــور و ... در برنامه 

گنجانده شده  است. 

سامانه وام و ضمانت

شن مالی
معرفی اپلیکی

مرضیه محب رسول

عباس اله یاری- شهردار  ایمانشهر

آگهی مزایده )نوبت دوم(
شهرداری ایمانشهر در نظر دارد طی تشــریفات مزایده عمومی به استناد 
بند ۹ ماده ۵۵ قانون شهرداریها مصوب ۱۳۳۴/۴/۱۱ با اصالحات و الحاقات و 
بند ۱۴ ماده ۷۱ قانون تشکیالت و وظایف و انتخابات شورای اسالمی بر اساس 
مصوبه شــورای محترم اسالمی شهر نســبت به اجاره سالن ورزشی خلیج 
فارس )محله مینادشت( با توجه به نظریه کارشناس رسمی دادگستری با 
امکانات موجود با قیمت پایه ماهیانه ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ برای مدت یکسال اقدام 

نمایند. لذا متقضایان واجد شرایط می توانند از تاریخ انتشار این آگهی تا روز 
یکشنبه مورخ ۹۸/۰۳/۱۲ به امور قراردادها مراجعه و اسناد مزایده را دریافت 
نموده و قیمت پیشنهادی خود را تا روز دوشنبه مورخ ۹۸/۰۳/۱۳ به دبیرخانه 
محرمانه )حراست( شهرداری ارائه نمایند. در ضمن اولویت با افرادی خواهد 
بود که دارای مجوز از اداره کل ورزش و جوانان می باشــند. هزینه درج آگهی 

به عهده برنده مزایده خواهد بود.
م الف: 478585

رییس اتحادیه پوشاک اصفهان:
اجناس خارجی، بازار را اشباع کرده است

رییس اتحادیه پوشاک اصفهان با اشاره به اینکه عرضه پوشاک قاچاق و بی کیفیت خارجی یکی از عوامل اصلی 
رکود بازار محسوب می شود، گفت: اشباع بازار از اجناس خارجی، سبب گوشه نشینی پوشاک داخلی شده است. 
ابراهیم خطابخش با بیان اینکه ورود اجناس قاچاق روی تولید داخلی تاثیر بسیاری گذاشته است، افزود: جنس 
پوشاک ایران مرغوب تر است؛ اما پوشاک خارجی مانند پوشاک چینی دارای کیفیت و قیمت پایین تری نسبت 
به پوشاک داخلی هستند و مردم نیز اغلب با فرهنگ خرید پوشاک خارجی، اقدام به خرید این پوشاک می کنند. 
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تحدید حدود اختصاصی
3/27 چون تحدید حدود قسمتی از امالک بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل به علت عدم 
حضور مالک، تا کنون به عمل نیامده، لذا با توجه به دستور اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق 
تقاضای مالکین ذیل، تحدید حدود اختصاصی امالک مرقوم در تاریخ های تعیین شــده 
در ساعت 8 صبح شروع و انجام خواهد شــد. و در صورت مصادف با روز تعطیل عملیات 

تحدیدی به روز بعد موکول خواهد شد.
امالک وابنیه بخش 3 آران وبیدگل

شماره فرعی  از پالک 972اصلی واقع دراماکن بخش سه آران وبیدگل
215فرعی:خانم پروین منعمی بیدگلی فرزند حســن ششــدانگ یکبابخانه بمســاحت 

104/20مترمربع 
شماره های فرعی از پالک1356 اصلی واقع دربخش سه اران وبیدگل

1 فرعی: آقای حسین هیزمی و غیره وراث عباس هیزمی و سیده خانم فخریان ارانی باقی 
مانده نیم دانگ مفروز از قسمت شمالی ششدانگ قطعه زمین بائره

شماره های فرعی از پالک1376 اصلی واقع در بخش 3اران وبیدگل
1376اصلی: آقای رحمت اله نوریان بیدگلی فرزند حسن ششدانگ یکباب بائره  

شماره های فرعی از پالک 1377 اصلی واقع بخش 3اران وبیدگل
1377اصلی: آقای رحمت اله نوریان بیدگلی فرزند حســن ششدانگ ششدانگ یکباب 

خانه خرابه 
98/3/25

شماره فرعی از پالک 2269 اصلی واقع در اماکن  بخش 3 آران وبیدگل
8 فرعی : خانم اعظم بیدائی آرانی فرزند غالمحســین ششــدانگ یکبابخانه مخروب 

)قدیمی( بمساحت 157.80 مترمربع
شماره فرعی از پالک 2454 اصلی واقع در اماکن  بخش 3اران وبیدگل

14فرعی:خانم کبری مرنجابی فرزند حسین ششدانگ یکبابخانه بمساحت 49/50مترمربع
شماره های فرعی از پالک 2637اصلی واقع بخش 3اران وبیدگل

9854فرعی:مجتبی عبدالهی آرانی فرزند احمد و زینب محبوبی فرزند علی اقا )بالمناصفه(
ششدانگ یکبابخانه بمساحت 160مترمربع 

9862فرعی:شهرداری اران وبیدگل ششدانگ قطعه زمین بمساحت 77/25مترمربع
 98/3/26

شماره های فرعی از پالک 2638اصلی واقع در احمداباد بخش سه اران وبیدگل
3282فرعی:علــی اصغر حالج ارانی فرزند ماشــااله ششــدانگ یکبابخانه بمســاحت 

175مترمربع
3283فرعی:علی وکیلی فر فرزند حسن ششدانگ یکبابخانه بمساحت 92/50متربع 

3288فرعی:دولت جمهوری اســالمی ایران بنمایندگی وزارت اموزش و پرورش اداره 
کل اموزش و پرورش اســتان اصفهان ششدانگ قســمتی از یکباب مدرسه بمساحت 

983/91مترمربع
3289فرعی:ماشــااله خلیفه ارانی فرزند رضا ششدانگ قســمتی از یکبابخانه بمساحت 

95/95مترمربع
3290فرعی:میثم خلیفه ارانی فرزند حســن ششدانگ قســمتی از  یکبابخانه بمساحت 

97/40مترمربع 
98/3/27

شماره های فرعی از پالک 2640اصلی واقع در اران دشت بخش سه اران وبیدگل
1966فرعی:عطیــه قانعــی بیدگلی فرزند ابوالفضل ششــدانگ یکبابخانه بمســاحت 

95/55مترمربع 
امالک وابنیه بخش 4 آران وبیدگل

شماره فرعی از پالک40 اصلی واقع در نوش اباد بخش 4اران وبیدگل
2921فرعی:محمد خجوی  نوش ابادی فرزند غالمعلی نســبت به پنج دانگ و بانو زهرا 

آبیار نوش ابادی فرزند حسین نسبت به یک دانگ ششدانگ یکبابخانه محقر مفروزی در 
قسمت شمالی پالک 2921اصلی

3943 فرعی: محمدرضا بهتری نوش آبادی فرزند حسین و خانم فاطمه سادات موسوی 
حسنارودی فرزند سیدمحمد )بالمناصفه( ششدانگ یکبابخانه بمساحت 183 مترمربع 

98/3/28
به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار میگردد که در روز و ســاعت مقرر 
در محل حضور یابند. اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ 

تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 )سی( روز پذیرفته خواهد شد.
تاریخ انتشار:  98/3/2   

م الف: 462172 عباس عباس زادگان رییس اداره  ثبت اسناد آران و بیدگل
  ابالغ وقت رسیدگی

3/10 بدینوسیله اعالم می دارد که آقای ســید حمزه باقری فرزند سید رحیم دادخواستی 
مبنی بر الزام به انتقال سند خودرو به طرفیت آقای ابراهیم اسدی به این شعبه تقدیم نموده 
است که به کالسه 477/97 شــعبه اول شــورای حل اختالف فریدونشهر ثبت گردیده 
است و در تاریخ 1398/4/16 وقت رســیدگی تعیین گردیده اســت لذا به آقای ابراهیم 
اسدی فرزند حیدر ابالغ می گردد که جهت رســیدگی به پرونده 477/97 در روز یکشنبه 
مورخه 98/4/16 ساعت 5 در شعبه اول شورای حل اختالف فریدونشهر حاضر شوید. این 
 آگهی بعنوان ابــالغ قانونی تلقی و در صورت عدم حضور وفق مقــررات اقدام می گردد.  
م الف:473574  شــعبه اول مجتمع شماره یک شــورای حل اختالف فریدونشهر 

)112کلمه، 1 کادر(
مزایده اموال غیرمنقول

3/13  اجرای احکام حقوقی شعبه چهارم اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ای در خصوص 
پرونده اجرایی کالســه 962293 ج/4 له 1- قدرت اله 2- نبی اله 3- عصمت 4- داراب 
 شــهرت همگی یزدانی و علیه 1- احمد 2- نرگس 3- زهــره 4- محمود 5- حمید 6- 
روح اله 7- مرتضی 8- عبداله- زینب - رضوان شهرت همگی شبکه ساز )اکبر- رسول- 
اصغر- محسن - غالمرضا- طاهره- فاطمه شهرت همگی نصوحی( و صفر فروغی مبنی 
بر تقسیم ترک مرحوم اسداله شبکه ساز شامل چهار دانگ منزل  پالک ثبتی 2750 بخش 
4 در تاریخ 98/3/27 ســاعت 10/30 صبح در محل اجرای احکام دادگستری اصفهان 
طبقه زیرزمین خ شهید نیکبخت جهت فروش 48 حبه مشاع از 72 حبه شش دانگ ملکی 
 با مشخصات مندرج در نظریه کارشناسی که ذیال درج شــده است ملکی مرحوم اسداله 
شبکه ساز و اکنون در تصرف مالکانه ورثه ) خالی از ســکنه( می باشد توسط کارشناس 
رسمی دادگســتری به شرح ذیل ارزیابی شــده نظریه وی مصون از تعرض طرفین واقع 
گردیده برگزار نماید. طالبین خرید می توانند ظرف 5 روز قبل از جلســه مزایده به نشانی 
فوق مراجعه و ازملک بازدید و با همراه داشتن 10 درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین 
شــده بانک ملی در وجه اجرای احکام حقوقی در جلسه مزایده شــرکت نمایند. پیشنهاد 
دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود تســلیم ملک مورد مزایده پس از پرداخت 
تمام بهای آن صورت خواهد گرفت. هزینه های اجرایی برعهده محکوم علیه می باشد. 
اوصاف ملک مورد مزایده اصفهان: خیابان نشاط نرسیده به کوچه )18( جعفری پالک 46 
کدپستی 8146683476 بازدید بعمل آورده و پس از استماع اظهارات ایشان و بررسی اسناد 
و مدارک ابرازی و تطبیق ملک با محل و تحقیق و تفحص پیرامون ارزش ملک با در نظر 
گرفتن جمیع عوامل موثر در پرونده نظریه کارشناسی خود را بشرح ذیل اعالم می دارم: 
1- مشخصات ثبتی ملک: شماره سریال سند- شماره ملک:2750 – شماره ثبت: 53154- 
دفتر:19- صفحه:159- بخش : 4 اصفهان– نام ملک: اسدا... شبکه ساز- میزان سهم: 48 
حبه مشاع از 72 حبه ، مشخصات فنی ملک: نوع کاربری: منزل مسکونی، قدمت: حدود 80 
سال، تعداد طبقه: 2 طبقه، دارای حیاط با کف موزاییک ، نوع سقف: تیرچوبی و توفال، نوع 
اسکلت: دیوارهای خشت و گل، جنس دربهای داخلی: چوبی، انشعابات: برق- آب و گاز، 
مساحت اعیانی: مطابق قبض عوارض، نوسازی حدود 145 مترمربع، مساحت عرصه قبل 

از رعایت عقب نشینی: 105/65، توضیحات: 1- ملک مذکور مطابق استعالم از شهرداری 
منطقه 3 اصفهان به شماره 3/97/2560 مورخ 97/3/29 از ضلع شرقی )سمت بر پیاده رو 
خیابان نشاط( و از ضلع غربی )سمت بن بست( دارای عقب نشینی می باشد که نامه مذکور 
و نقشه آن پیوست ضمیمه گزارش تقدیم می گردد 2- با توجه به قدمت بنا و فرسوده بودن 
ساختمان و اینکه قسمت هایی از ســقف و دیوارها فرو ریخته در حال حاضر از حیز انتفاع 
ساقط گردیده و می بایست جهت بهره برداری تخریب و بازسازی شود. 3- ارزیابی ملک 
مذکور: با توجه به موارد فوق الذکر و با توجه به وضعیت موجود و موقعیت محل ملک، نوع 
کاربری منزل مسکونی مســاحت ملک و در نظر گرفتن قواره ملک پس از رعایت عقب 
نشینی ها در نظر گرفتن نوع مصالح بکاررفته در بنا، قدمت بنا شرایط عرضه و تقاضا و در 
نظر گرفتن جمیع جهات ارزش تمامت ششــدانگ عرصه و اعیان ملک مذکور، جمعا به 
مبلغ 8/400/000/000 ریال هشت میلیارد و چهارصد میلیون ریال معادل هشتصد و چهل 
میلیون تومان تمام ارزیابی و اعالم می گردد ضمنا استعالمات و هیئت و بازداشت و غیره 
در صورت وجود از این مبلغ کسر می شود. م الف:468537 اجرای احکام حقوقی شعبه 

چهارم اصفهان )587 کلمه، 6 کادر(
ابالغ رای

3/15 مرجع رسیدگی: شعبه اول شورای حل اختالف فریدونشهر، شماره پرونده: 576/97 
شــماره و تاریخ دادنامه: 29-98/2/4 خواهان: آقای جمشــید اصالنی فرزند مهدیقلی 
به نشانی فریدونشهر یوسف آباد خ مفتح جنب ســازمان آب، خواندگان: 1- آقای اصغر 
بخشیانی فرزند اکبر 2- آقای حسین کریمی فرزند عباس هر دو به نشانی مجهول المکان، 
خواسته: انتقال ســند خودرو، گردشــکار: به تاریخ 98/1/29 جلسه شورای حل اختالف 
بتصدی امضا کننده ذیل تشکیل و پرونده امر تحت نظر است با عنایت به محتویات و اوراق 
پرونده و نظریه اعالمی اعضای محترم اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به 
شرح زیر مبادرت به صدور قرار می نماید. رای شورا: در خصوص دعوی جمشید اصالنی 
فرزند مهدیقلی به طرفیت 1- اصغر بخشیانی فرزند اکبر 2- حسین کریمی فرزند عباس 
به خواسته الزام به انتقال سند رسمی خودرو نیسان پاترول به شماره انتظامی 61-921 ب 
74 به انضمام مطلق خسارات وارده با عنایت به دادخواست تقدیمی، استعالم به عمل آمده 
از مرجع انتظامی در خصوص آ خرین مالک خودرو، تصویر قرارداد عادی ارائه شده از طرف 
خواهان و اینکه خواندگان در جلسه رسیدگی علیرغم دعوت از طریق انتشار آگهی حاضر 
نشده اند شورا دعوای مطروحه را وارد و ثابت تشخیص داده لذا به استناد ماده 198 قانون 
آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و مواد 10 و 219 و 220 و 221 
و 223 و 225 قانون مدنی، حکم بر محکومیت خوانــده ردیف دوم به حضور در دفترخانه 
اسناد رسمی و انتقال رسمی سند خودرو به شماره انتظامی فوق به نام خواهان و پرداخت 
هزینه دادرســی در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی بوده و ظرف 
مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف بیست روز قابل 
تجدیدنظر خواهی در دادگاه عمومی حقوقی فریدونشــهر می باشد و در خصوص خوانده 
 ردیف اول با عنایت به عــدم مالکیت وی به خودرو مربوطه قــرار رد دعوا صادر و اعالم 
می گردد. م الف:473597 شعبه اول شــورای حل اختالف فریدونشهر )320 کلمه، 

3 کادر(
تبصره یک ماده 105 اصالحی آئین نامه قانون ثبت

3/22 شماره: 139885602006001782 ، شماره: 1398/02/28 ، 1(چون آقای سیدکریم 
نوربخش فرزند سیدمرتضی مالک سه دانگ مشاع باستثنای دو ثمنیه اعیانی از ششدانگ 
پالک 415 فرعی از 122 اصلی واقع در خمینی شــهر بخش 14 ثبت اصفهان مورد ثبت 
صفحه 440 دفتر 198 و 2(چون خانم مرجان نجارپور فرزند رضا مالک ســه دانگ مشاع 
باستثنای دو ثمنیه اعیانی از ششدانگ پالک 415 فرعی از 122 اصلی واقع در خمینی شهر 
بخش 14 ثبت اصفهان مورد ثبت صفحــه 425 و 428 و 431 و 434 و 437 دفتر 198 و 
نیز دفتر 348 صفحه 275 و دفتر 346 صفحه 47 می باشند باستتناد تبصره یک ماده 105 
اصالحی آیین نام قانون ثبت درخواســت پرداخت بهای اعیانی را نموده اند طبق نظریه 

کارشناس رسمی دادگستری که به موجب نامه 01/3692/112 مورخ 21 اردیبهشت 1398 
کانون کارشناسان ارسال گردیده است هرکدام از اشخاص فوق به طور جداگانه و برای هر 
مورد ثمنیه مربوط به خود مبلغ هجده میلیون و پانصد هزار ریال و نامبردگان در مجموع 
برای کل موارد مربوطه مشترکًا هفتاد و چهار میلیون ریال ارزیابی گردیده است که توسط 
ایشــان جهت مالکین ثمنیه اعیانی خانمها عشرت شاهین عیال مرحوم رجبعلی و حاجیه 
بیگم عیال مرحوم محمد وطنخواه طی چهار فقره قبض به شــماره پیگیری 652309 و 
213728 و 213336 و 214149 مورخ 25 اردیبهشت 1398 به شماره حساب امور مالی 
و ذیحساب سازمان ثبت پرداخت گردید. و طبق اظهار متقاضیان ذینفعان فاقد نشانی می 
باشند لذا مراتب یک بار آگهی می شود تا ذینفعان چنانچه مدعی تضییع حقی می باشند 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ انتشار این آگهی به دادگاه  صالح مراجعه و گواهی طرح دعوی 
را به این اداره ارائه نماید. در صورت عدم تسلیم گواهی طرح دعوی این اداره سند مالکیت 
مالک را بدون استثناء ثمنیه اعیانی صادر خواهد شد. م الف: 471769 نبی اله یزدانی 

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر)305 کلمه، 3 کادر(
اخطار اجرایی

3/24 مشخصات محکوم علیه:نام و نام خانوادگی: یوســف صفاری فرد ، نام پدر: کریم ، 
نشانی: مجهول المکان ؛ مشخصات محکوم له: نام و نام خانوادگی: صندوق قرض الحسنه 
حضرت محمد با مدیریت آقای امراله کندری و با وکالت آقای حجت اله اهلل یاری ، نشانی: 
خمینی شهر خ شریعتی شمالی نبش کوچه 145 ، محکوم به:به موجب رای شماره 2214 
تاریخ 97/10/02 حوزه سوم شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهرکه قطعیت یافته 
است. محکوم علیه محکوم است به: پرداخت مبلغ 100/000/000 ریال بابت اصل خواسته 
و پرداخت مبلغ 2/290/000 ریال بابت خسارات دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه 
از تاریخ سر رسید چک 97/6/14 و حق الوکاله وکیل لغایت اجرای حکم در حق محکوم 
له به انضمام پرداخت نیم عشــر دولت در حق صندوق دولت رای صادره غیابی می باشد. 
ماده34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف 
است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد 
یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که 
خود قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به 
 قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحاً اعالم نماید.م الف: 472189 مصطفی

 زیبایی فر  قاضی شعبه سوم شورای حل اختالف خمینی شهر  )223 کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکیت

3/32 شماره: 98/2027007943- 1398/2/30 چون آقای امیررضا اختریان فرزند احمد  
نسبت به  ششدانگ با تسلیم 2 برگ استشــهاد محلی که هویت و امضا شهود رسما طی 
شماره 45354 مورخه 1398/02/10 گواهی شــده و به تایید دفتر 111 اصفهان رسیده 
مدعی اســت که ســند مالکیت تمامت یکدانگ مشاع از ششــدانگ قطعه زمین پالک 
15190/11871 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به شــماره چاپی 196839 که در صفحه 
136 دفتر 74 ذیل ثبت شــماره 114563 به نام نامبرده فوق سابقه  ثبت و صادر و تسلیم 
گردیده و طبق گواهی دفتر امالک معامله دیگری انجام نشــده و طی سند رهنی شماره 
39943-1397/05/17 دفترخانه اسناد رسمی شماره 111 اصفهان در رهن است و  وثیقه 
نمی باشد. به علت سهل انگاری سند مالکیت مفقود گردیده است و تقاضای صدور سند 
مالکیت المثنی نموده است طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب 
آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله ) غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده( نسبت 
به آن یا سند مالکیت مزبور نزد خود باشــد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره 
مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا 
مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی 
نرسد یا در صورت اعتراض اصل ســند ارائه نگردد المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به 
متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف: 475341 شبان رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک 

شرق اصفهان  )243 کلمه، 2 کادر(

اخطار اجرایی
3/25 شــماره: 1368/97 حل3 ، مشــخصات محکوم علیه:نام و نام خانوادگی: ابراهیم 
موگوئی ، نام پدر: نبی اله ، نشــانی: مجهول المکان ؛ مشــخصات محکوم له: نام و نام 
خانوادگی: صندوق قرض الحســنه حضرت محمد با وکالت آقــای حجت اله اهلل یاری 
، نشانی: خمینی شهر خ شــریعتی شــمالی نبش کوچه 145، محکوم به:به موجب رای 
شماره 1927 تاریخ 97/09/11 حوزه سوم شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهرکه 
قطعیت یافته اســت. محکوم علیه محکوم اســت به: پرداخت مبلغ 60/000/000 ریال 
بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ 1/750/000 ریال بابت خسارات دادرسی و پرداخت 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک 97/2/22 لغایت اجرای حکم در حق محکوم 
له به انضمام پرداخت نیم عشــر دولت در حق صندوق دولت رای صادره غیابی می باشد. 
ماده34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد محکوم علیه 
مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به 
بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی 
که خود قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود 
را به قسمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد صریحًا اعالم نماید.  م الف: 472191 
 مصطفی زیبایی فر قاضی شــعبه سوم شورای حل اختالف خمینی شــهر  )216 کلمه، 

2 کادر(
اخطار اجرایي

3/28 شماره: 435/96 به موجب راي شماره 268 مورخ  97/7/28 حوزه دوم شوراي حل 
اختالف شهرستان فریدونشهر که قطعیت یافته است محکوم علیه علیداد سرلک فرزند 
امیرقلی شغل آزاد به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ بیست میلیون 
ریال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ دویســت و پنجاه ریال بابت هزینه دادرسی و 
پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک تا زمان پرداخت بر اساس شاخص تورم 
 در حق محکوم له 1- رضا موسوی فرزند روزعلی به نشانی اصفهان خورزوق خ کشاورز
  پ 19 و 2- ســید حجت اله هاشمی  فرزند ســید آقا شغل آزاد به نشــانی فریدونشهر 
خ مطهری جنوبی پ 69 با وکالت علی زارعی و عبدالصمد دهقان و نیم عشــر دولتی در 
حق صندوق دولت. رای صادره غیابی و رعایت تبصره 2 ماده 306 ق.آ.م الزامیست. ماده 
34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف 
است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبي براي پرداخت محکوم به بدهد یا 
مالي معرفي کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتي که خود 
را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایي خود را به 
قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالي ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:473582 شعبه 

دوم شوراي حل اختالف فریدونشهر )219 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/29 شماره: 64 آقای حبیب گشول فرزند علی دادخواستی مبنی بر انتقال سند به طرفیت 
آقای علیرضا طاهر شمس فرزند محمدرضا تقدیم نموده و خوانده را مجهول المکان اعالم 
نموده است لذا شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان فریدون شهر وقت رسیدگی برای 
رسیدگی به ادعای خواهان برای مورخ 98/4/15 ساعت سه بعد از ظهر در محل شوراهای 
حل اختالف شهرستان فریدون شهر واقع در بلوار گلستان شهدا- جنب دادگستری تعیین 
و بدین نحو به آقای خوانده مجهول المکان اعالم و به منزله ابالغ قانونی تلقی می شود. 
م الف:475358 شعبه دوم مجتمع شماره یک شوراي حل اختالف فریدونشهر )96 

کلمه، 1کادر(
ابالغ رای

3/30 مرجع رسیدگی: شعبه دوم شورای حل اختالف فریدونشهر، شماره پرونده: 404/97 
شــماره و تاریخ دادنامه: 32-98/2/17 خواهان:  آقای محمد شیاسی فرزند رضاقلی به 
نشانی فریدونشهر شهرک امام خیابان اول ردیف آخر منزل شخصی، خواندگان: 1- آقای 
محمدرضا قربانی فرزند علی به نشانی فریدونشهر روستای سرداب سفلی 2- محمدرضا 
انسان فرزند نیازعلی به نشانی مجهول المکان، خواسته: انتقال سند خودرو، گردشکار: پس 
از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه 
مشورتی اعضا، قاضی شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح 
زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای شــورا: در خصوص دعوی آقای محمد شیاسی 

سرداب ســفلی  به طرفیت آقایان 1- محمدرضا قربانی 2- محمدرضا انسان  به خواسته 
الزام به انتقال سند رسمی خودرو سمند مدل 1387 به شــماره انتظامی ایران 14- 385 
ب 52 به انضمام مطلق خسارات وارده با عنایت به دادخواست تقدیمی، استعالم به عمل 
آمده از مرجع انتظامی در خصوص آخرین مالک خودرو، تصویر قرارداد عادی ارائه شــده 
از طرف خواهان و اینکه علیرغم  ابالغ قانونی و نشر آگهی خواندگان در جلسه رسیدگی 
حاضر نگردیده و الیحه دفاعیه نیــز ارائه نکرده و وکیل نیز معرفی ننموده اند لذا شــورا 
 دعوای مطروحه را وارد و ثابت تشخیص داده لذا به استناد ماده 198 قانون آیین دادرسی

 دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و مواد 10 و 219 و 220 و 221 و 223 و 225 
قانون مدنی، حکم بر محکومیت خوانده ردیف دوم به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و 
انتقال رسمی سند خودرو به شماره انتظامی فوق به نام خواهان و پرداخت مبلغ 637/500 
ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی بوده 
و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف بیست 
 روز قابل تجدیدنظرخواهی در شعبه اول دادگاه عمومی و حقوقی شهرستان فریدونشهر 
می باشد. م الف:475362 شعبه دوم شــورای حل اختالف فریدونشهر )319 کلمه، 

3 کادر(
فقدان سند مالکیت

3/31 شماره صادره: 1398/42/564194- 1398/2/18 نظر به اینکه ششدانگ پالک 
ثبتی شماره 7416 فرعی از 4999 اصلی واقع در بخش 5 اصفهان  که بصورت یک قطعه 
زمین می باشد در صفحه 83 دفتر امالک جلد 657 به نام آقای علی امین صبوری فرزند 
گودرز به موجب سند انتقال شماره 130424 مورخ 1390/10/20 دفترخانه 19 اصفهان 
ثبت و سند مالکیت کاداستری به شــماره چاپی 856502 ب 90 صادر گردیده است که 
بموجب سند رهنی شماره 130425 مورخ 1390/10/20 دفترخانه 19 اصفهان در رهن 
بانک ملی شعبه بزرگراه ذوب آهن قرار گرفته است. حال نامبرده با ارائه درخواست کتبی 
به شماره وارده به شــماره 002958 مورخ 1398/02/09 به انضمام دو برگ استشهادیه 
محلی که امضا شهود آن ذیل شماره 17295 و رمز تصدیق 833859 و شناسه یکتا شماره 
139802155358000080مــورخ 1398/02/09 به گواهــی دفترخانه 290 اصفهان 
رسیده است مدعی اســت که ســند مالکیت آن به علت جابجایی مفقود گردیده است و 
درخواست صدور المثنای سند مالکیت ملک فوق را نموده اند  لذا مراتب  به استناد تبصره 
یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شــود چنانچه 
کسی مدعی انجام معامله نســبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد 
از تاریخ انتشــار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند 
مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمائید تا مراتب صورت مجلس و اصل 
سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی 
نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند 
مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 473223 قویدل رئیس منطقه ثبت 

اسناد و امالک جنوب اصفهان )280 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

3/33 کالسه پرونده: 994/94 شماره دادنامه: 855 - 95/10/08 مرجع رسیدگی: شعبه 
اول شورای حل اختالف خمینی شــهر خواهان: فرج اله جاوید فرزند نوروزعلی با وکالت 
مجید دارابی و نبی اله سلیمانی پور ، نشانی:اصفهان خ چهارباغ خواجو خ شهدای خواجو 
نبش کوچه شهید موذنی دفتر وکالت ؛ خوانده: علی رضایی نشانی: خمینی شهر منظریه 
بلوار بهشت منازل جهاد ، خواسته: مطالبه وجه چک ، گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این 
شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاءقاضی 
شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا:
در خصوص دادخواســت فرج اله جاوید به طرفیت علی رضایی به خواسته مطالبه سیزده 
میلیون ریال وجه نقد بابت یک فقره چک به شــماره 370148-85/5/16 عهده بانک 
تجارت شعبه سجاد به انضمام خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه با توجه به محتویات 
پرونده و گواهینامه عدم پرداخت وجه چک از ناحیه بانک محال علیه و با توجه به اظهارات 
خواهان در جلسه رسیدگی مورخ 95/6/24 عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگی شورا با 
وصف ابالغ از طریق نشر آگهی و نظر به اینکه اصل سند تجاری در ید دارنده چک حکایت 
از مدیونیت صادره کننده و ظهور در اشــتغال ذمه وی دارد و نظر به اینکه از ناحیه خوانده 

دلیلی که حکایت از پرداخت وجه چک نماید ارائه نگردیده فلذا با توجه به نظریه مشورتی 
اعضا شورا به شرح صورتجلسه و با احراز اشتغال ذمه خوانده و استصحاب دین و مستنداً به 
ماده 11 قانون شوراهای حل اختالف و مواد 310 و 311 و 313 از قانون تجارت و تبصره 
الحاقی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198 
و 519 و 522 از قانون آئین دادرســی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
سیزده میلیون ریال بابت اصل خواســته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید 
چک تا زمان اجرای حکم بر اساس شاخص اعالمی از ناحیه بانک مرکزی و پرداخت صد 
و پنجاه هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد رای صادره 
غیابی و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شورا و سپس ظرف مدت 
 بیســت روز پس از آن قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی حقوقی خمینی شهر می باشد. 
م الف: 472019  سجاد شهبازی قاضی شورای حل اختالف شعبه اول حوزه قضائی 

خمینی شهر )392 کلمه، 3 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/34 شماره: 153/98 حل8 ، مرجع رسیدگی: شعبه هشتم حقوقی شورای حل اختالف 
خمینی شهر به نشانی: خمینی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  مجتمع 
شــوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رســیدگی: ســاعت 04:45 بعدازظهر روز شنبه 
مورخه 1398/04/15 ، مشــخصات خواهــان: 1-نام و نام خانوادگــی: مجتبی بختیار 
دشــتلوئی ، نام پدر: مرتضی ، نشانی: کوشک خ امید شــرقی کوچه 13 منزل شخصی ؛ 
مشــخصات خوانده: 1-نام و نام خانوادگی: مهران کیماسی ، نام پدر: نعمت اله ، خواسته 
و بهای آن: مطالبه 3 فقره چک و هزینه های دادرســی ، گردش کار: خواهان.خوانده را 
مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواســت و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر 
آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است. لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست 
و مســتندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شــورا نسخه 
 ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد.  
م الف: 472167 رئیس شعبه هشتم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر)184 

کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/35 شماره: 2781/97 حل3 ، مرجع رسیدگی: شعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف 
خمینی شهر به نشانی: خمینی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  مجتمع 
شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی: ساعت 04:40 بعدازظهر روز شنبه مورخه 
1398/04/15 ، مشــخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: رسول صفار ، نام پدر: باقر ، 
نشانی: خمینی شهر خ 17 شهریور چهارراه نبوت کوی رسالت ؛ مشخصات خوانده: 1-نام 
و نام خانوادگی: مهران رضایی ، نام پدر: رضا ، خواســته و بهای آن: مطالبه مبلغ یکصد و 
سی و پنج میلیون ریال بابت یک فقره چک به عهده بانک ملی با احتساب خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ صدور ، دالیل خواهان: رونوشــت چک و رونوشت گواهی عدم پرداخت ، 
گردش کار: خواهان.خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت 
رسیدگی به وی از طریق نشــر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 
قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است. لذا در اجرای 
قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با 
مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت 
 رسیدگی حاضر گردد.  م الف: 472599 رئیس شعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف 

خمینی شهر)210 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/36 شماره: 2950/97 حل4 ، مرجع رسیدگی: شعبه چهارم حقوقی شورای حل اختالف 
خمینی شهر به نشانی: خمینی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  مجتمع 
شــوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی: ســاعت 10:00 صبح روز چهارشنبه 
مورخه 1398/04/12 ، مشخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: امیر سلیمانی درچه ، 
نام پدر: رسول ، نشانی: اصفهان سپاهان شهر بلوار الغدیر خ ایثار خ خورشید مجتمع گلها 
بلوک سینا پ202 ؛ مشــخصات خوانده: 1-نام و نام خانوادگی: شرکت سپید نام آدینه ، 
2- نام و نام خانوادگی: عباسعلی بصیرت ، نام پدر: احمد ، خواسته و بهای آن: مطالبه مبلغ 

120/000/000 ریال بابت یک فقره چک به انضمام خســارات دادرسی و خسارت تاخیر 
تادیه ، دالیل خواهان: کپی مصدق چک و فتوکپی مصــدق عدم پرداخت ، گردش کار: 
خواهان.خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی به 
وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشــار وفق ماده 73 قانون آئین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است. لذا در اجرای قانون مذکور 
خالصه دادخواست و مســتندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به 
این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت رسیدگی 
 حاضر گــردد. م الف: 472183 رئیس شــعبه چهارم حقوقی شــورای حل اختالف 

خمینی شهر)218 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

3/37 کالسه پرونده:1524/97 ، شماره دادنامه:2607- 97/10/25 ، مرجع رسیدگی:شعبه 
12 شورای حل اختالف خمینی شهر خواهان: احسان توانایی مقدم به نشانی: خمینی شهر 
خیابان جانبازان معلم18 پ5 , وکیل: آقای احمد ســعیدپور ؛ خوانده: حسن اسالملوئیان 
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 شــرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دادخواست 
تقدیمی آقای احســان توانائی مقدم با وکالت احمد ســعیدپور به طرفیت آقای حســن 
اسالملوئیان به خواسته تقاضای مبلغ 154/640/000 ریال وجه نقد بابت یک فقره حواله 
به شماره 156235 عهده قرض الحسنه و مطالبه هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه و 
حق الوکاله وکیل با بررسی مجموع اوراق و محتویات پرونده دادخواست تقدیمی مالحظه 
رونوشت مصدق حواله و گواهینامه عدم پرداخت و عدم حضور خوانده با وصف ابالغ قانونی 
جهت ایراد هرگونه دفاعیات و استظهار از اصل اشتغال ذمه و استصحاب بقای دین و اینکه 
خوانده دلیلی در جهت پرداخت وجه حواله ارائه ننموده لذا شــورا خواسته خواهان را ثابت 
دانسته و به اســتناد به مواد 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی 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 یکصد میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت دو میلیون و 
پانصد هزار ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه از 
تاریخ تقدیم دادخواست 97/7/1 لغایت اجرای حکم که توسط دایره اجرای احکام حقوقی 
 بر اساس شــاخص نرخ تورم اعالمی بانک مرکزی جمهوری اســالمی ایران  محاسبه 
می گردد در حق خواهان محکوم می نماید. و اعــالم می دارد رای صادره غیابی و ظرف 
مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین شــعبه و سپس ظرف مدت 20 
روز قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی حقوقی خمینی شهر می باشد دادخواست خواهان 
مازاد بر مبلغ یکصد میلیون ریال رد می گــردد. م الف: 472204  محمدرضا نمازی 
 زاده قاضی شعبه دوازدهم شــورای حل اختالف شهرستان خمینی شــهر )345 کلمه، 

3 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/38 شماره: 174/98 حل4 ، مرجع رسیدگی: شعبه چهارم حقوقی شورای حل اختالف 
خمینی شهر به نشانی: خمینی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  مجتمع 
شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی: ساعت 09:30 صبح روز چهارشنبه مورخه 
1398/04/12 ، مشخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: مسعود آقامحمدی ، نام پدر: 
مرتضی ، نشانی: خمینی شهر خ امام شمالی کوی شــهید فوالدی پ103 ؛ مشخصات 
خوانده: 1-نام و نام خانوادگی: محســن صفاری ، خواســته و بهــای آن: مطالبه مبلغ 
100/000/000 ریال بابت یک فقره سفته به انضمام کلیه خسارات وارده از هزینه رسیدگی 
و خسارت تاخیر تادیه ، دالیل خواهان: کپی مصدق سفته ها، گردش کار: خواهان.خوانده 
را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر 
آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است. لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست 
و مســتندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شــورا نسخه 
 ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد.  
م الف: 472714 رئیس شعبه چهارم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر )197 

کلمه، 2 کادر(
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برخورد با ۶۰۰ خودروی مشارکت کننده در کورس شبانه

پیشنهاد سردبیر:

اخبار

با مسئوالن

استاندار اصفهان:
پیگیر بخش جراحی قلب در 

یکی از بیمارستان های غرضی 
یا شریعتی هستیم

استاندار اصفهان گفت: ساخت یک بیمارستان 
جدید و مجهز تحت پوشــش تامین اجتماعی 
نیازمند فراهم شدن زیرساخت های بسیار است؛  
اما قول می دهم پیگیــر احداث بخش جراحی 
قلب در یکی از بیمارســتان های دکتر غرضی 
یا دکتر شریعتی باشم. عباس رضایی در دیدار 
با نمایندگان تشکل های کارگری و کارفرمایی 
استان، اظهار داشت: اولین دغدغه بنده، مسائل 
کارگران است و همیشه هم از مدیران ذی ربط 
خواسته ام به دنبال ارتقای سطح مجموعه های 

کارگری و پرداخت به موقع حقوق آنها باشند.
اســتاندار اصفهان در ادامه با تاکیــد بر اینکه 
دولت حتی یــک ریــال از صنــدوق تامین 
اجتماعی برداشــت نکرده، افــزود: ۳۹ هزار 
میلیارد ریال از بدهی دولت هــای قبلی را نیز 

پرداخته است.

نماینده مردم اصفهان در مجلس:
 کادر پرستاری اصفهان به دلیل 

کمبود نیرو تحت فشار است
نماینده مــردم اصفهان در مجلس شــورای 
اسالمی با انتقاد از عدم جذب پرستار و کمک 
پرستار در بیمارستان های اصفهان گفت: کادر 
پرســتاری اصفهان به دلیل کمبود نیرو تحت 
فشار است. حیدرعلی عابدی بیان کرد: امیدوارم 
رییس جمهور هر چه سریع تر به استان اصفهان 
ســفر کند و این ســفر موجب برطرف شدن 

مشکالت زاینده رود و استان شود. 
وی افزود: آقای وزیر بهداشت! مشکالت درمانی 
اصفهان همچنین پابرجاست. هنوز در خصوص 
راه اندازی بیمارستان، کلینیک ها، دچار مشکل 
هســتیم. به دلیل عدم جذب پرســتار، کمک 
پرستار و عدم رعایت نســبت کادر پرستاری 
به تخت های بیمارســتان، فشار کاری افزایش 
پیدا کــرده که این موضوع خــود موجب بروز 

مشکالتی می شود.

 مشکل وزارت بهداشت
 با نانوایی های سنتی

کنترل مصرف »نمک« یکی از عوامل مهم در 
کنترل فشارخون است و از آنجایی که نان قوت 
غالب ایرانیان است، کاهش میزان نمک مصرفی 
در پخت نان همواره از دغدغه های جدی وزارت 
بهداشت به منظور جلوگیری از بروز فشارخون 

و بیماری های مرتبط با آن بوده است. 
دکتر علیرضا رییســی، معاون بهداشت وزارت 
بهداشــت، گفت: در حال حاضر مشکل اصلی 
ما در وزارت بهداشت برای کنترل میزان نمک 
نان، در حوزه نانوایی های ســنتی است. وی با 
اشاره به اینکه کنترل نمک نان صنعتی بسیار 
راحت تر است، افزود: در نانوایی های سنتی به 
بهانه عمل آوری بهتر نان، عالوه بر نمک موجود 
در خمیر نان، اقدام به اضافه کردن نمک بیشتر 
می  کنند که این موضوع از دیرباز دغدغه جدی 
ما بوده و همــواره تذکرات جدی بــه نانوایان 
داده ایم. رییسی ادامه داد: یکی از توصیه های 
جدی ما اهمیت به کیفیت آرد و گندم اســت. 
به همین منظور باید به سمت تهیه و تولید نان 

صنعتی گام برداریم. 
وی در پایان با بیان اینکه نســبت به دو سال 
قبل میزان نمک مصرفی نانوایی های ســنتی 
کاهش یافته است، گفت: این میزان نسبت به 
دو سال گذشــته حدود دو گرم کمتر شده؛ اما 
 همچنان نیاز به پیگیــری جدی در این زمینه

 داریم.

کارشناس مسئول پیش بینی هوای 
استان خبر داد:

 افزایش ۲ درجه ای دما 
در اصفهان

کارشــناس مســئول پیش بینی هوای استان 
اصفهان با اشــاره به ادامه ناپایداری جوی در 
اســتان اصفهان، گفت: برای شــمال و شرق 
استان بارش های رگباری پیش بینی می شود 
و با خروج ســامانه ناپایدار از اســتان، جو آرام 

خواهد شد.
 نازنین زهرا سیدان اضافه کرد: روز جمعه)فردا( 
ناپایداری های جوی ضعیفی به شکل افزایش 
ابر و بارش های خفیف در برخی مناطق غرب 
و شــمال پیش بینی می شــود.وی با اشاره به 
اینکه کمینه دمای هوا در  بیشتر مناطق تا دو 
درجه افزایش خواهد داشــت، گفت: بیشینه 
 دما در کالن شهر اصفهان در گرم ترین ساعات
  ۲۷ درجه ســانتی گراد بــاالی صفر و کمینه 
 دمــا در خنک تریــن ســاعات ۱۵ درجــه 
 ســانتی گــراد بــاالی صفــر پیش بینــی

 می شود.

فرمانده انتظامی استان خبرداد:
برخورد با ۶۰۰ خودروی 

مشارکت کننده در کورس شبانه
فرمانده انتظامی استان از برخورد با ۶۰۰ دستگاه 
خودروی سواری که در ساعات پایانی شب با دور 
دور کردن و کورس گذاشتن باعث سلب آسایش 
مردم شده بودند، در عملیات ظفر پنج خبر داد. 
سردار مهدی معصوم بیگی اظهار کرد: در راستای 
پاســخگویی به مطالبات مردمی مبنی بر مقابله 
قاطعانه با رانندگان سرمست غرور که در ساعات 
پایانی شــب اقدام به دور دور کــردن و کورس 
گذاشتن کرده و نظم و امنیت خیابان ها را برهم 
می ریزند، طرح عملیاتی »ظفر« پنج در قرارگاه 
عملیاتی اقدام و عمل فرماندهی انتظامی استان 

اصفهان طراحی و به اجرا گذاشته شد.
 فرمانده انتظامی استان اصفهان با بیان اینکه این 
طرح تا پایان تابستان عالوه بر کالن شهر اصفهان 
در تمامی شهرستان های اســتان اجرا می شود، 
اظهار داشــت: پلیس اجازه نمی دهــد عده ای 
سرمست غرور با خودروهای لوکس و گران قیمت 
خود خیابان های شهر را به صحنه مسابقه اشرافی 

گری خود تبدیل کنند.

دادستان شهرستان نطنز:
منتظر گزارش تکمیلی کیلیپ 

روستای ابیانه هستیم
دادستان شهرســتان نطنز در خصوص کیلیپ 
منتشر شده از روستای ابیانه، گفت: هنوز مشخص 
نیســت که این افراد در چه قالبی به ابیانه سفر 
کرده بودند و منتظر تکمیل شدن گزارش در این 

زمینه هستیم. 
مرتضی باصریــان، اظهار کرد: این گــروه با دو 
اتوبوس به ابیانه ســفر کرده اند که تا این لحظه 
احضار شده اند. دادســتان شهرستان نطنز ادامه 
داد: حساســیت روی این موضوع بــه این دلیل 
است که ظاهرا تصاویری از مکان های دیگر از این 
گروه وجود دارد و بررسی ها به این لحاظ در حال 
انجام است. باصریان خاطرنشــان کرد: در حال 
حاضر منتظر گزارش تکمیلی هستیم و در روند 
تحقیقات می توانیم اطالعات کامل تری در اختیار 

داشته باشیم.

رییس پلیس آگاهی استان خبر داد:
توقیف محموله میلیاردی 

ادکلن در اصفهان
رییس پلیس آگاهی اســتان اصفهان از کشــف 
یک محموله ادکلن خارجی قاچاق در بازرسی از 
یک انبار در خارج از شــهر اصفهان به ارزش یک 
میلیارد ریال خبر داد. سرهنگ سعید سلیمیان 
اظهار داشــت: کارآگاهان اداره مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز پلیس آگاهی اســتان اصفهان از دپوی 
محموله ادکلــن خارجی در یک انبــار مطلع و 

بررسی موضوع را در دستور کار قرار دادند. 
وی افزود: پــس از هماهنگی قضایــی، از انبار 
مذکور بازرســی به عمــل آمد که ســه هزار و 
۸۸۸ عدد ادکلن خارجی کشــف شد. سرهنگ 
ســلیمیان با اشــاره به اینکه مالــک، مدارک 
گمرکــی ارائه نــداد، بیــان داشــت: محموله 
کشــف شــده که توســط کارشناســان یک 
 میلیارد ریال ارزش گذاری شــده است، توقیف

 شد.

داروهای الغری در اینستاگرام 
تقلبی از آب درآمد

فردی کــه در فضای مجــازی اقدام بــه تبلیغ 
داروهای الغــری کرده و اجنــاس تقلبی برای 
شهروندان ارســال می کرد، توسط پلیس فتای 

استان شناسایی و دستگیر شد. 
ســرهنگ »ســید مصطفی مرتضوی « رییس 
پلیس فضای تولید و تبادل اطالعات فرماندهی 
انتظامی اســتان اصفهان بیان داشــت: در پی 
شــکایت یکی از شــهروندان مبنی بر اینکه با 
مشــاهده و خریــد داروهای الغــری از طریق 
فضای مجازی و مواجهــه با عوارض جانبی زیاد 
پس از مصــرف آن داروها، بررســی موضوع در 
دســتور کار این پلیس قرار گرفــت. این مقام 
انتظامی عنوان داشــت: با بررســی های انجام 
شده توسط کارشناسان مشخص شد داروهای 
خریداری شــده توسط شــاکی عالوه بر اینکه 
الغری به همــراه ندارد تقلبی بــوده و عوارض 
زیادی برای مصرف کننــدگان دارد. وی افزود: 
با انجام اقدامات تخصصی توســط کارشناسان 
پلیس فتا متهم در منزل خود که محل فروش و 
توزیع انواع داروهای تقلبی کرده بود شناسایی 

و دستگیر شد.

رییس مــدارس غیــر انتفاعی آمــوزش و پرورش 
استان اصفهان با اشاره به مدارس و آموزشگاه های 
غیر دولتی زیر نظر اداره آموزش و پرورش اســتان 
اصفهان، اظهار داشت: در حال حاضر ۲۲۰۰ پیش 
دبستانی و مدرســه غیرانتفاعی، ۱۱۰۰ آموزشگاه 
زبان، ۷۵ مدرســه آموزش از راه دور و ۱۵۰ مدرسه 
هیئت امنایی در استان اصفهان وجود دارد. محبی 
با بیان اینکه شــهریه مدارس غیــر انتفاعی با هم 
متفاوت اســت، گفت: کمتر مدرســه غیرانتفاعی 
است که شــهریه اش با مدرسه غیر انتفاعی دیگری 
مشابه باشــدغ چرا که در هر مدرســه غیر انتفاعی 
ارزیابی هایی انجام می گیــرد، کارهای علمی انجام 
می شود تا مشخص شــود هر مدرســه با توجه به 
امکانات و خدماتی که ارائه می دهد چه مقدار شهریه 
باید از خانواده ها بگیرد، الزم به ذکر است که تمامی 
شهریه های مدارس غیرانتفاعی زیر نظر اداره آموزش 
و پرورش بوده و در صورت هر گونه افزایش شهریه، 
این اداره را در جریان قرار دهید تا به مسئله رسیدگی 
شود. رییس مدارس غیر انتفاعی آموزش و پرورش 

استان اصفهان خاطرنشان کرد: شهریه تمام مدارس 
در ســایت mosharekatha.ir مشخص است 
و خانواده ها می توانند قبل از مراجعه به مدرســه از 
شهریه مصوب آن مدرسه در سایت مطلع شوند و با 
اطالع کافی برای ثبت نام در مدرسه مورد نظر اقدام 
کنند. وی ادامه داد: شهریه ها با توجه به کالس های 
درسی و غیر درسی فوق العاده، خدمات جانبی مانند 

ناهار و ... در هر مدرسه متفاوت است.

رییس مدارس غیر انتفاعی آموزش و پرورش استان اصفهان:

شهریه هر مدرسه غیر انتفاعی طبق اصول مشخص می شود
فرمانده یگان حفاظت محیط زیســت استان اصفهان 
گفت: تخریب زیســتگاه های زندگی ســیاه گوش با 
آتش سوزی، چرای بی رویه دام، حمله سگ های گله و 
تصادف با خودرو زندگی این حیوانات را تهدید می کند. 
مرتضی جمشیدیان اظهار داشت: استان اصفهان با توجه 
به تنوع آب و هوایی و محیط زیستی خود دارای انواعی 
از مناطق نیازمند حفاظت شامل پارک ملی، پناهگاه 
حیات وحش و منطقه حفاظت شده و اثر طبیعی ملی 
است. وی با بیان اینکه کم شدن حتی یک گونه از حیات 
وحش که برخی رو به انقراض هستند در چرخه طبیعت 
جبران شدنی نیست، ابراز داشت: در روزهای گذشته 
ماموران یگان حفاظت محیط زیست استان اصفهان 
با توجه به گزارشــات مردمی در ارتفاعات سفیدکوه 
فریدونشهر، الشــه یک کاراکال بالغ معروف به سیاه 
گوش )جزو هشــت گونه گربه ســان ایرانی( را کشف 
کردند که البته در اثر عوامل طبیعی از میان رفته بود. 
وی اضافه کرد: تخریب زیستگاه های زندگی سیاه گوش 
با آتش ســوزی و چرای بی رویه دام و حمله سگ های 
گله و تصادف با خــودرو زندگی این حیوانات را تهدید 

می کند؛ چراکه سیاه گوش در مواجهه با خودرو بسیار 
ترسو است و در برابر آن متوقف و بی حرکت می شود. 
جمشیدیان با بیان اینکه در برابر متخلفان شکار مردم 
و دوستداران محیط زیست هستند که همواره همیاری 
خوبی با محیط بانان در حفظ گونه های گیاهی و جانوری 
طبیعت دارند، گفت: در روزهای گذشــته دوستداران 
محیط زیست و حیات وحش یک رأس کل وحشی و 

عقاب زخمی را به ماموران تحویل دادند.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان اصفهان:

تخریب زیستگاه، زندگی »سیاه گوش« را تهدید می کند

 محیط زیستآموزش و پرورش

سال هاســت ثبت نام دانش آموزان به داستانی پر 
کشــمکش میان والدین، مدیران مــدارس و البته 
دست اندرکاران آموزش و پرورش کشورمان تبدیل 
شده اســت؛ کمک هایی که با زور و اجبار از بچه ها 
گرفته می شــود و البته این رویه به شدت از سوی 
مدیران ارشــد وزارت خانه تکذیب و برای آن خط 
و نشان کشــیده اند. هر چند مدارس در صف اول 
انتقادات قرار دارنــد؛ اما آنها به نوعــی مجبور به 
تامین بودجه خود هســتند و البته تیغ شــان تنها 
گوش خانواده ها را می برد؛ چرا که مدیران ارشــد 
در دسترس نیستند. بســیاری از مدارس دولتی با 
معضل تامین بودجه برای ســطحی ترین نیازهای 
خود از کاغذ تا پول آب و برق هستند. اگر چه اعالم 
شده که آب و برق هیچ مدرســه ای به دلیل بدهی 
قطع نشده؛ اما مدارس همواره به عنوان بزرگ ترین 
بدهکاران به شرکت های آب و برق شناخته می شوند. 
این وضعیــت در حالی اســت که گفته می شــود 
 سرانه بســیاری از مدارس کشــور هنوز پرداخت 

نشده است.
به تازگی حاجی دلیگانی،نماینده مردم شاهین شهر 
در مجلس این مسئله را مطرح و از وزیر پرسیده است 
عدم تامین و پرداخت سرانه مدارس، نظام آموزشی 
را دچار مشــکالت زیادی کرده اســت چرا سرانه 
مدارس را پرداخت نمی کنید؟ و چــرا باید تامین 

هزینه مــدارس مدیران 
و معلمــان را از وظایــف 
اصلــی و ذاتی آموزشــی 
و تربیتی خــود دور کند. 
وضعیت کمبــود بودجه 
بدون شــک مدیران را به 
سمت گرفتن کمک های 
اجبــاری از والدین پیش 

می برد؛ هر چند مدیر کل آموزش و پرورش استان 
اصفهان به سیاق هر سال اعالم کرده که مدارس حق 

دریافت وجه از والدین را 
ندارند. اعتــدادی تصریح 
کرد: با توجه به مشکالت 
درصــدد  اقتصــادی 
هســتیم بــرای ثبت نام 
ســال تحصیلی۹۸-۹۹ 
بیشترین رضایت اولیای 
دانش آموزان را به دســت 
آوریــم؛ بنابراین به مدیران مــدارس دولتی تاکید 
کردیم به هیچ عنوان هنگام ثبت نام وجهی دریافت 

نکنند. اعتــدادی ادامه داد: ســرانه و اعتبار کمی 
برای مدارس در نظر گرفته شــده، بنابراین از مردم 
می خواهیم در صورت تمایل، به مدارس کمک کنند 
ولی تاکید می کنم پرداخت وجــه کامال اختیاری 
بوده و هیچ اجباری در کار نیست، لذا والدین هنگام 
ثبت نام در صورت تمایل می توانند وجهی پرداخت 
کنند. وی با اشاره به اینکه بعضی از مدارس پرداخت 
شهریه را اجباری کرده اند، گفت: گزارش شده بعضی 
از مدارس والدین را مجبور به پرداخت کرده اند و در 
صورت عدم پرداخت هزینه، کارت ورود به جلســه 
امتحان یا کارنامه به دانش آموز ارائه نشده، در این 
راستا با مدرسه متخلف جلسه ای گذاشته شده و با 

آنها برخورد صورت گرفت.
 البته همه می دانند که این ژســت های آموزش و 
پرورش هیچ وقت رنگ واقعیت بــه خود نگرفته و 
نمی گیرد که اگر عزم جدی برای برخورد با مدیران 
متخلف وجود داشت، خبری یا نشانی از تنبیه یک 
مدرسه و متولیان متخلف آن مخابره می شد؛ اما به 
نظر می رسد چالش این روزهای آموزش و پرورش و 
البته دلواپسان فرهنگی کشور در حد آهنگ »ساسی 
مانکن« و شــیوه های شــادی کودکان در مدارس 
باشد؛ اتفاقی که موجب تعلیق مدیر و توبیخ مدارس 
شد. پول زوری که مدرسه ها از والدین می گیرند و 
وجهی که خانواده ها برای آموزش و پرورش رایگان 
می پردازند، هیچ گاه از چند ژســت خبری و خط و 

نشان های بدون عمل پیش تر نرفته است.

انکاِر اظهرمن الشمس!

سرپرســت معاونت نظارت و پایش اداره کل حفاظت محیط زیست 
استان اصفهان گفت: حفاظت از تنوع زیستی و ذخایر ژنتیکی سبب 
تامین و توزیع عادالنه منابع غذایی و فرصتی کم نظیر برای توسعه 
اکوتوریسم و اقتصاد پایدار در جامعه است.حسین اکبری ادامه داد: 
وسعت مناطق تحت مدیریت اســتان بیش از دو میلیون ۲۰۰ هزار 
هکتار است که عالوه بر این مناطق، یکی از مهم ترین عرصه های تنوع 

زیستی اصفهان تاالب بین المللی گاوخونی و رودخانه زاینده رود است 
که با توجه به اقلیم خشک و بیابانی مرکز ایران وجود این اکوسیستم 
آبی بسیار ارزشمند محسوب می شود.وی با اشاره به اینکه هشت گونه 
شاخص گربه سانان کشور، در اصفهان زیست می کنند، اظهار کرد: 
پلنگ، یوزپلنگ، گربه شنی، گربه وحشی، کاراکال، سیاه گوش، گربه 
پاالس و گربه جنگلی در عرصه های طبیعی استان اصفهان شناسایی 

و مشاهده شده است و این بیانگر وجود یک تنوع زیستی بی نظیر در 
اصفهان به وسعت یک قاره است. اکبری با بیان اینکه تغییرات اقلیمی 
نیز تهدیدی بر تنوع زیستی است، خاطرنشان کرد: استان اصفهان و 
عرصه های بیابانی آن بیش از ده سال دچار خشکسالی های پی در پی 
و بی سابقه ای بود؛ اما خوشبختانه بارش رحمت الهی امسال سبب 

شد که تنوع زیستی استان جانی دوباره بگیرد.

سرپرست معاونت نظارت و پایش اداره کل حفاظت محیط زیست استان:
باران، موجب جان گرفتن حیات وحش استان اصفهان شد

  به فصل کمک های اجباری به مدارس نزدیک می شویم؛  

سرانه و اعتبار کمی برای مدارس 
در نظر گرفته شده، بنابراین از 
مردم می خواهیم در صورت 
تمایل، به مدارس کمک کنند

دالیل استعفای رییس دانشگاه صنعتی اصفهان
مدیر روابط عمومی دانشگاه صنعتی اصفهان با اشاره به برخی فضاسازی های رسانه ای در داخل و خارج از دانشگاه 
صنعتی اصفهان پیرامون استعفای رییس این دانشگاه، اظهار کرد: رییس دانشگاه صنعتی اصفهان طی هفته های 
گذشته تصمیم خود مبنی بر استعفا از این مسئولیت را در شورای دانشگاه مطرح کرده بود که به دلیل مخالفت 
و درخواست اعضای این شورا مبنی بر انصراف ایشان از این تصمیم و احتمال تغییر نظر مدرس هاشمی در این 
خصوص، از رسانه ای شدن این استعفا خودداری شد. وی، خستگی و مشکالت جسمی را دالیل اصلی عنوان شده 
در خصوص این استعفا بیان کرد و افزود: شورایی منتخب از اعضای هیئت علمی این دانشگاه با برگزاری جلساتی، 
گزینه هایی را برای تصدی این مسئولیت به وزارت علوم پیشنهاد داده است. براتی اضافه کرد: پیش بینی می شود 
که با توجه به هماهنگی های صورت گرفته، به زودی وزارت علوم سرپرســت جدید دانشگاه صنعتی اصفهان 
را معرفی کند. گمانه زنی ها حاکی از این است که قاســم مصلحی، معاون سابق این دانشگاه و نیز سیدمهدی 
ابطحی، رییس فعلی شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان از گزینه های جدی تصدی این مسئولیت هستند.

دادستان عمومی و انقالب اصفهان گفت: در اســتان  بیش از هفت هزار خانواده زندانی تحت پوشش انجمن 
حمایت از خانواده زندانیان وجود دارد که یک هزار و ۳۰۰ خانواده در شهر اصفهان هستند. علی اصفهانی در 
جمع خبرنگاران در حاشیه مراسم اهدای سبد کاال به خانواده زندانیان استان اصفهان اظهار کرد: در استان 
اصفهان بیش از هفت هزار خانواده زندانی تحت پوشش انجمن حمایت از خانواده زندانیان وجود دارد که یک 
هزار و ۳۰۰ خانواده در شهر اصفهان هســتند. وی با بیان اینکه امروز دو هزار سبد کاال بین خانواده زندانیان 
توزیع می شود، افزود: این مواد غذایی به ارزش ۱۶۰ میلیون تومان تامین شده است. دادستان عمومی و انقالب 
اصفهان با بیان اینکه طی یک سال اخیر یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان از سوی انجمن حمایت برای تامین 
مایحتاج خانواده زندانیان هزینه شده است، اضافه کرد: همچنین یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان نیز از سوی 
این انجمن برای آزادی زندانیان تامین شده است. اصفهانی گفت: شرایط بد اقتصادی منجر به افزایش تعداد 

زندانیان جرائم مالی در سطح استان اصفهان شده است.

مدیرکل زندان های اســتان اصفهان گفت: از ابتدای مــاه مبارک رمضان 
تاکنون، ۴۱ زندانی از زندان های اســتان اصفهان رهایی یافته اند. اسدا... 
گرجی زاده با بیــان اینکه زندانیان جرائم غیرعمد اســتان اصفهان بالغ بر 
هزار و ۳۶۷ نفر اســت، اظهار کرد: از این تعداد جرائم غیرعمد هزار و ۱۱۵ 
نفر با محکومیت مالی، ۳۱۸ نفر با محکومیت به دلیل نفقه و ۴۲ نفر به دلیل 
عدم پرداخت دیون در زندان های استان به ســر می برند. وی در خصوص 

مبلغ مورد نیاز برای آزادی این تعداد زندانــی جرائم غیرعمد افزود: برای 
آزادی ایــن افراد بیش از ۲۵۰ میلیــارد تومان مورد نیاز اســت. مدیرکل 
زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی استان اصفهان با بیان اینکه از ابتدای 
ماه مبارک رمضان تاکنون ۴۱ نفر از این زندانیــان از بند رهایی یافته اند، 
 ادامه داد: اصل بدهی این زندانیان چهار میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان بوده

 است.

خبر
آزادی ۴۱ زندانی از زندان های  

اصفهان در ماه رمضان؛
گلریزان عشق

پریسا  سعادت

 توزیع دو هزار سبد کاال بین خانواده زندانیان
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در رقابت های المپیک 2000 سیدنی بود که برای اولین بار، ایران 
در رشته ای غیر از کشتی و وزنه برداری، صاحب مدال شد. هادی ساعی، 
تکواندو کار 24 ساله کشورمان در آن رقابت ها موفق به کسب مدال برنز شد 
تا این رشته ورزشی هم در ردیف رشته های مدال آور ایران در رقابت های المپیک 
شناخته شود. موفقیت های تکواندو در المپیک های 2004 آتن با کسب مدال طالی 
هادی ساعی و مدال برنز یوسف کرمی، ادامه یافت. ملی پوشان تکواندوکار کشورمان 
در رقابت های المپیک 2008 پکن، 2012 لندن و 2016 ریو نیز صاحب یک مدال 
طال، یک مدال نقره و یک مدال برنز شدند تا چشم امید کاروان ورزشی کشورمان در 
مهم ترین فستیوال ورزشی جهان به این رشته تداوم یابد؛ اما اوضاع برای تکواندو در 
سال های پس از رقابت های المپیک 2016 ریو نابه سامان شد تا در حالی که کمتر 
از 450 روز به دوره بعدی رقابت های المپیک باقی مانده، امیدواری به این رشته نه 
تنها برای کسب مدال در المپیک 2020 که برای کسب سهمیه حضور در این دوره 
از بازی ها نیز وجود نداشته باشد. نتایج ملی پوشان تکواندوی کشورمان در بیست و 
چهارمین رقابت های قهرمانی تکواندوی جهان به خوبی گویای این مسئله است. در 
این رقابت ها که یکشنبه شب در منچستر به پایان رسید، تیم ملی کشورمان سقوطی 
باور نکردنی را تجربه کرد؛ به طوری که بعد از هیجده ســال نتوانست جایی در هیچ 
کدام از سکوهای جهانی داشته باشد. در این رقابت ها در بخش مردان، تکواندو کاران 
ایرانی تنها موفق به کسب یک مدال نقره و یک مدال برنزشدند و در بخش زنان هم یک 
مدال نقره به دست آمد تا تیم ملی ایران به مقامی بهتر از دوازدهمی دست نیابد. تاخیر 
در صدور روادید، تنها دلیلی بود که از سوی فدراسیون تکواندو درباره این نتیجه گیری 
ضعیف ارائه شــد، دلیلی که به هیج عنوان نتوانسته کارشناسان امر در این زمینه را 
قانع کند. تکواندو کار سابق تیم ملی که با کســب دو مدال طال و یک نقره، بهترین 
ورزشکار ایرانی در رقابت های المپیک شناخته شده است، این صحبت ها را فرافکنی 
خوانده و گفته بود که ما چنین نتیجه گیری را از قبل پیش بینی کرده بودیم؛ اما ما را 
به غرض ورزی و منفعت طلبی متهم کردند. ساعی، دلیل این نتیجه گیری ضعیف 
را وجود افرادی در فدراسیون می داند که دوست ندارند امثال او به تیم ملی تکواندو 

نزدیک شوند. مشکالت 
فنی، مهم ترین مسئله ای است 

که کارشناسان تکواندوی کشورمان آن را 
دلیل سقوط باور نکردنی تیم ملی در رقابت های 

منچســتر 
می داننــد 
و مسئله ای 
بــه  کــه 

خوبی در این 
مسابقات مشهود بود، 
عدم وجود یک مدیر 

فنی یا مشاور در کنار عسکری  بودکه 
می توانست بهترین کمک را به او داشته باشد.

این کارشناسان مدعی اند در همین رقابت های جهانی 
منچستر بسیاری از تیم های مطرح جهان از حضور مدیران 

فنی و مشاوران خبره در کنار مربیانش بهره گرفته اند، عاملی که 
هنوز مشخص نیست که چرا فدراسیون تکواندو، زیر بار آن نمی رود.

مسابقات جهانی منچستر، سکوی پرتاب مناسبی برای کسب سهمیه 
حضور در رقابت های المپیک 2020 توکیو بود که به راحتی از دست تیم 

ملی ایران خارج شد و حاال باید ملی پوشــان تکواندوی کشورمان برای 
کسب این سهمیه در انتظار مسابقات بعدی باشند ولی در مجموع اتفاقاتی 
که برای تکواندوی ایران در منچســتر رخ داد، نگرانی ها را در سال قبل از 
المپیک، هم برای کسب سهمیه و هم بابت افت این رشته بیشتر و بیشتر 
کرده است. در این رقابت ها، سجاد مردانی، تکواندو کار اصفهانی -که یکی 
از امیدهای ایران برای کسب مدال در این مسابقات و رقابت های المپیک 
بود- نیز حضور داشت که با شکست در مقابل نماینده برزیل در گام دوم 

از این دور از مسابقات کنار رفت.

دشان پیشنهاد یووه را رد کرد
گمانه زنی های زیادی درباره ســرمربی فصل 
بعد یووه وجــود دارد. 
یکی از گزینه های 
جایگزینی  اصلی 
آلگری در نیمکت 
ی هــا  نر نکو بیا
دشــان  دیدیــه 
تیــم  ســرمربی 
ملی فوتبال فرانسه اســت؛ اما دشان از قبول 
هدایت یووه ســر باز زد. او در ایــن باره گفت: 
بســیار برایم افتخار است که باشــگاه بزرگی 
همچون یوونتوس بــه دنبال من اســت؛ اما 
باید این را تاکید کنــم که فعال من به تیم ملی 
فوتبال فرانسه فکر می کنم و هدایت یووه را بر 
عهده نخواهم گرفت. دشان با تیم ملی فوتبال 
فرانسه قهرمانی در جام جهانی 2018 روسیه 
را به دست آورد و طبیعی است که به همکاری 
خود با خروس هــا پایان دهــد. از پوچتینیو، 
مورینیو و ساری و البته آنتونیو کونته به عنوان 
دیگر گزینه های جایگزینی آلگری، ســخن به 

میان می آید.

 واران در رئال مادرید
 ماندنی شد

رافائل واران مدافع مرکزی رئال مادرید عنوان 
کرد که فصل آینده نیز 
در جمع مادریدی ها 
می ماند. واران پس 
از اعــالم این خبر 
ه  ل کنند شحا خو
بــرای هــواداران 
در  رئال مادریــد، 
خصوص باخت به آژاکس و بارســلونا گفت: ما 
ســخت تالش کردیم و نمی توانیم هر چیزی 
را ســرزنش کنیم؛ اما در آن شــرایط دشوار، 
شادابی و طراوت تیمی را از دست داده بودیم. 
این مسائل دوره ای هستند. من هم در بهترین 
شرایطم نبودم؛ اما دوباره بهترین سطح واران را 
می بینیم. ما باید تکامل پیدا کنیم و بازسازی 
شویم، کاری که زیدان در نظر داردباید خیلی 
واضح انجام دهد. خیلــی چیزها را باید در این 

دوره تغییر دهیم.

تور قهرمانی زنیت روی کشتی 
رودخانه های سن پترزبورگ

تور قهرمانی تیم فوتبال زنیت در فصل 2019 
- 2018 لیــگ برتــر 
روسیه روز 26 می 
)5 خــرداد( روی 
کشــتی در مسیر 
و  رودخانه هــا 
کانال های آبی شهر 
سن پترزبورگ برگزار 
می شود. تیم زنیت ســن پترزبورگ که سردار 
آزمون، مهاجــم ایرانی را در اختیــار دارد به 
قهرمانی زودهنگام لیگ برتر روسیه در هفته 
بیست وهفتم دست یافت. اعضای این تیم هفته 
گذشــته نیز جام قهرمانی و مدال های طالی 
خــود را در حضور رییس فدراســیون فوتبال 
روســیه دریافت کردند. کشتی حامل اعضای 
تیم فوتبال زنیت سن پترزبورگ و هوادارانش 
پس از عبور از کانال های کریکووا و گریبویدوف 
به سمت اسکله شرمیتفسکو حرکت می کند؛ 
ســپس زنیتی ها از طریق اتوبوس به ورزشگاه 
پیتروفســکی می روند که محل اصلی برپایی 

جشن قهرمانی خواهد بود.

واکنش مورینیو به شایعه 
مالقاتش با رونالدو

به دنبــال انتشــار خبری در نشــریه ســان 
انگلیس مبنی بر اینکه 
کریستیانو رونالدو، 
ســتاره پرتغالی 
یوونتوس به ژوزه 
مورینیو گفته که 
به او ملحق شــود و 
هدایت بانــوی پیر را 
برعهده بگیرد، آقای خاص کــه اکنون بیکار 
اســت نیز به نوعی این موضــوع را تایید کرد، 
اگرچه او اشــاره ای مســتقیم به نام بازیکن و 
تیمش نکرد. مورینیو 56 ســاله کــه در رئال 
مادرید سه ســال با رونالدو کار کرد، با اشاره 
 beIN به بازیکن 34 ساله ســابقش به شبکه
SPORTS گفت: یکــی از بازیکنانی که من 
با او رابطه فوق العــاده ای دارم، برای یک تیم 
بازی می کند و به من گفت »فصل بعد باید به 
اینجا بیایی« و من هم به او گفتم »تیمت از من 
خوشش نمی آید«. او به من گفت »مهم نیست، 
ســه تا بازی را که ببری کم کم به تو عالقه مند 

می شوند«.

مسقط؛ گزینه جدید میزبانی ذوب آهن از النصر عربستان

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

فدراسیون فوتبال، ماجرای 
عجیب شرط بندی را رد نکرد

سرپرست دبیر کل فدراســیون فوتبال می گوید 
که نمی توان منکر حضور پررنگ شرط بندی در 
فوتبال و ورزش ایران شد. اخیرا باشگاه استقالل 
ادعا کردکه شــرط بندها نتایج بعضی بازی ها را 
رقم می زنند. وقتی از ابراهیم شکوری سرپرست 
دبیر کل فدراسیون فوتبال در این باره می پرسیم 
می گوید: »نمی توان گفــت که چنین چیزهایی 
اصال وجود ندارد؛باید واقع بین بــود. ما کمیته 
اخالق را داریم که به شدت این مسائل را پیگیری 
می کند.« او ادامه می دهد: »به هر حال بنگاه های 
شــرط بندی در ایران هم فعالیــت دارند و این 
پدیده نه تنها در فوتبال که در رشــته های دیگر 

هم وجود دارد.«

نکونام، 3 دستیار به باشگاه فوالد 
معرفی کرد

جواد نکونام روز سه شنبه به عنوان سرمربی جدید 
فوالد خوزستان معرفی شد و در نوزدهمین دوره 
لیگ برتر، کار خود را در اهواز دنبال می کند. نکونام 
برای هدایت فوالد خوزستان سه مربی مدنظر دارد. 
قرار است نکونام یک مربی بدنساز اسپانیایی را که 
قبال هم با او سابقه همکاری داشته، به اهواز ببرد. 
همچنین مهدی هاشمی نسب و حمیدرضا رجبی 
که در نساجی مازندران هم در کنار نکونام حضور 
داشتند، دیگر گزینه های این مربی برای حضور در 

نیمکت فوالد خوزستان هستند.

در حاشیه

قضاوت داور ایرانی در المپیک 
۲۰۲۰ دوچرخه سواری

مجیــد ناصــری از ســوی اتحادیــه جهانــی 
دوچرخه ســواری، برای قضــاوت در رقابت های 
بخش جاده انتخاب شــد. این اولین بار است که 
یک داور ایرانی در رشــته دوچرخه سواری برای 
قضاوت در بازی های المپیک انتخاب می شــود. 
ناصری، ضمن تایید این خبر گفت: روز سه شنبه 
اتحادیه جهانی دوچرخه سواری به من ابالغیه ای 
برای قضاوت در رقابت های دوچرخه سواری جاده 

المپیک 2020 داد.

پاداش ۲5۰۰ دالری 
صالحی امیری به حسین کیهانی

در نشستی با حضور سیدرضا صالحی امیری که 
به درخواســت و پیگیری مجید کیهانی رییس 
فدراســیون دوومیدانی در محــل کمیته ملی 
المپیــک برگزار شــد، پاداش رکوردشــکنی و 
قهرمانی حســین کیهانی به مبلــغ 2500 دالر 
اهدا شــد و رییس کمیته ملی المپیک نیز از وی 
به پاس تالش و افتخار آفرینــی، قدردانی کرد. 
صالحی امیــری ضمن یــادآوری افتخارآفرینی 
غرورانگیز حســین کیهانی در مســابقه دوی 3 
هزار متر بامانع در بازی های آســیایی جاکارتا، 
وی را به عنوان یکــی از امیدهای کاروان ورزش 
ایران در بازی های المپیک 2020 توکیو دانست. 
حسین کیهانی هم پس از دریافت پاداش گفت: 
در دیدار با صالحی امیری انرژی بسیاری گرفتم. 
او با انرژی با من صحبت کــرد که صحبت های 
دلگرم کننده اش، انگیزه مــن را در رویدادهای 
پیــش رو بــه خصــوص رقابت هــای قهرمانی 
جهان و بازی های المپیک چنــد برابر می کند. 
امیدوارم بتوانم با تمرینات جــدی که در پیش 
خواهم گرفــت، نتیجه خوبی در مســابقات آتی 

داشته باشم.

علیرضا کریمی، دوباره مدال 
خود را به مزایده گذاشت

پنجمین مراسم گلریزان ماه مبارک رمضان کرج 
برای آزادی زندانیان جرائم غیرعمد در حالی برگزار 
شــد که علیرضا کریمی، مدال خود را برای کمک 
به آزادی این زندانیان به مزایده گذاشــته بود. در 
این مراسم همان مدالی که کریمی هفته گذشته 
آن را برای کمک بــه آزادی زندانیان در فردیس به 
مزایده گذاشته بود و پس از چند بار خرید و فروش 
و جمع شدن مبلغ 200 میلیون ریال دوباره به خود 
او بازگشت، باز هم به مزایده گذاشته شد. در مراسم 
گلریزان کرج هم  بامبالغ قابل توجهی خریدوفروش 
شــد و در پایان این مراســم، بیش از 10 میلیارد 
ریال کمک بــرای آزادی زندانیان جرائم غیرعمد، 

جمع آوری شد.

منهای فوتبال

در روزهای اخیر و در محافل ورزشی، زمزمه هایی مبنی بر بازگشت 
امیر قلعه نویی به استقالل به گوش رســید. کامران منزوی، یکی از 
اعضای هیئت مدیره باشگاه استقالل نسبت به این خبر واکنش نشان 
داد. کامران منزوی  گفت: همه این صحبت ها شایعه است. یکی، دو روز 
پیش فصل کابوس وار استقالل تمام شد و برای انتخاب سرمربی هم 
سلسله مراتبی وجود دارد که اشتباهی صورت نگیرد. معاونت ورزشی 

باشگاه ابتدا باید گزینه ها را پیدا کند و با شرایط باشگاه تطبیق دهد. 
بعد از آن اسامی به کمیته فنی می رود و پس از بررسی این گزینه ها، به 
مدیرعامل معرفی می شوند؛سپس مدیرعامل با تشکیل جلسه هیئت 
مدیره، بودجه این کار را تامین می کند و عزل و نصب سرمربی هم به 
عهده مدیرعامل است. با این شرایط وقتی هنوز این مراحل به صورت 
کامل طی نشده، قطعا چیزی هم مشخص نیست. قلعه نویی در حال 

حاضر درگیر جام حذفی است و فرهاد مجیدی هم دو روز پیش کارش 
به عنوان سرمربی تمام شده است. جلسه هیئت مدیره هم هنوز در 
این مورد تشکیل نشده که اعضای هیئت مدیره بخواهند نظری روی 
گزینه خاصی داشته باشند و موافق یا مخالف کسی باشند. مشغول 
بررسی هستیم و ســعی می کنیم در کوتاه ترین مدت برای پرهیز از 

اشتباه، بهترین گزینه را با مراحلی که اشاره کردم، انتخاب کنیم.

واکنش عضو هیئت مدیره باشگاه استقالل به حضور قلعه نویی دراین تیم:
همه این صحبت ها شایعه است

 نگرانی مشترک برای
 تکواندوی ایران و 
اصفهان

   سقوط آزاد رشته مدال آور در منچستر؛  

اینستاگردی

واکنش اینستاگرامی مدیرعامل باشگاه ذوب آهن به قانون ۵۰-۵۰

آذری:چرامدامبرایاصفهانیها؟
سعید آذری مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشــی ذوب آهن نسبت به سهمیه 50 بر50 هواداران 
دربازی سپاهان- پرسپولیس واکنش نشان داد ودراینستاگرام با انتشار عکسی از خودش درروز 
مسابقه ذوب آهن و پرسپولیس نوشت:روزی که در فوالدشهر فریاد می زدم که حق شهرم و باشگاه را 
نخورید، فقط متهم شدم به آشوبگری؛ حاال می گویم قانون پنجاه. پنجاه در کشو حبس شده؛ هرگاه 

نیاز باشد از گنجه خاطرات خارج و اعمال می شود. چرا مدام برای اصفهانی ها؟ 

مسقط؛ گزینه جدید میزبانی ذوب آهن از النصر عربستان
ذوب آهن اصفهان برای نخستین بار تصمیم گرفت که شهر کربالی عراق را به عنوان میزبان برابر نماینده 
عربستان در لیگ قهرمانان آسیا انتخاب کند. این نخستین بار بود که یک تیم ایرانی، عراق را برای میزبانی 
از نماینده های عربستان انتخاب می کرد؛ اما بازی با النصر به دلیل برخی مشکالت از سوی کنفدراسیون 
آســیا، اجازه برگزاری پیدا نکرد. دیدار ذوب آهن و الزورای عراق که در کربال برگزار شد، حاشیه هایی به 
همراه داشت و قرار بود که دیدار ذوب آهن برابر النصر عربستان هم در کربال برگزار شود؛ اما کنفدراسیون 
فوتبال آسیا این دیدار را لغو کرد. سایت عربی کوره نوشــت که مسقط عمان، محتمل ترین گزینه برای 
میزبانی ذوب آهن از النصر عربستان خواهد بود و به احتمال خیلی زیاد کنفدراسیون فوتبال آسیا تصمیم 

می گیرد که آخرین دیدار را در این شهر برگزار کند.

ادامه تیمداری پارس جنوبی با سیاست جدید
مهدی تارتار سه سال پیش موفق شد تیم پارس جنوبی را به لیگ برتر بیاورد و در دو فصل گذشته نیز در لیگ 
برتر هدایت این تیم را برعهده داشت. تارتار نتایج بدی با این تیم تازه لیگ برتری شدن به دست نیاورد و در 
این فصل هم باشگاه با مشکالت مالی و اعتصاب بازیکنان مواجه شد و در نهایت این تیم در جدول لیگ برتر 
به رده دوازدهم رسید. با این حال به نظر می رســد که تارتار و پارس جنوبی فصل آینده با یکدیگر همکاری 
نداشته باشند. مسئوالن باشگاه نیز انتظار داشتند که به اندازه کافی از سوی مسئوالن استانی حمایت شوند 
که این اتفاق رخ نداد با این حال پارس جنوبی جم فصل آینده نیز در لیگ برتر حضور دارد؛ اما به احتمال فراوان 
سیاست های تیمداری این باشگاه تغییر خواهد کرد و ممکن است باشگاه پارس جنوبی در فصل آینده به دنبال 

جذب بازیکنان جوان و مستعد برود و بیشتر به دنبال بازیکن سازی در لیگ برتر باشد.

هفته هفدهم لیگ برتر فوتبال بانوان؛

ذوب آهن با 3 تعلیقی در شهرآورد فوتبال اصفهان
تیم های سپاهان و ذوب آهن در حالی از ساعت 20:40 امشب به مصاف هم می روند که لیگ برتر فوتبال 
بانوان، هنوز تحت تاثیر اتفاقات تلخ دیدار تیم های ذوب آهن و شهرداری سیرجان است. درگیری لفظی 
و فیزیکی بین برخی بازیکنان 2 تیم که منجر به آسیب دیدگی چند بازیکن ذوب آهن و حتی انتقال 
یکی از بازیکنان این تیم به بیمارستان هم شد، واکنش کمیته انضباطی را در پی داشت و این کمیته 
برای دنیا بندار، فاطمه عادلی و زهره کودایی بازیکنان تیم ذوب آهن اصفهان و ســارا ظهرابی نیا، ندا 
رضاپور )بازیکن( و مریم جهان نجاتی ســرمربی تیم شهرداری سیرجان، قرار موقت محرومیت صادر 
کرد؛ البته روز سه شــنبه فدراســیون فوتبال در نامه ای به هیئت فوتبال استان کرمان که به امضای 
ابراهیم شکوری سرپرست دبیرکلی فدراسیون رسیده است، قرار تعلیق موقت مریم جهان نجاتی را لغو 
کرد و سرمربی شهرداری سیرجان می تواند در دیدار فردا شب تیمش، روی نیمکت بنشیند. موضوعی 
که قطعا با واکنش ذوبی ها همراه خواهد بود. ســپاهان و ذوب آهن در حالی آماده برگزاری شهرآورد 
فوتبال اصفهان می شوند که هر 2 در هفته شانزدهم لیگ برتر شکست خوردند. سپاهان با نتیجه 3 بر 
یک مغلوب شهرداری بم شــد و ذوب آهن نیز در آن دیدار جنجالی با نتیجه 2 بر صفر برابر شهرداری 
سیرجان شکست خورد. هر چند 2 تیم جایگاه خود را در جدول رده بندی حفظ کردند؛ اما فاصله شان با 
شهرداری بم و شهرداری سیرجان باالنشین، زیاد شد. ذوب آهن در صورت برتری در شهرآورد فوتبال 
بانوان اصفهان می تواند جای سپاهان را در رده سوم جدول رده بندی بگیرد؛ اما تساوی در این دیدار با 
توجه به تفاضل گل باالی سپاهان، تغییری در جایگاه 2 تیم به وجود نمی آورد. تا پایان هفته شانزدهم 
لیگ برتر فوتبال بانوان، شــهرداری بم با 46 امتیاز، صدرنشین است و تیم های شهرداری سیرجان با 
39 امتیازو سپاهان اصفهان با 34 امتیاز در رده های دوم و سوم قرار دارند. ذوب آهن نیز با 33 امتیاز 

در رده چهارم جدول ایستاده است.

یکی از ستاره های بی نام و نشــان در فصل هجدهم، رضا 
اسدی هافبک دفاعی ســایپا بود. او بدون مانور رسانه ای 
توانســت بازی های بســیار خــوب و درخشــانی برای 
نارنجی پوشــان رقم زده و در دســته یاران موثر لیگ قرار 
بگیرد. بــه همین علت از اواخر فروردین تا به حال، بر ســر 

جذب این بازیکن بین دو باشگاه استقالل و پرسپولیس جنگ 
پنهانی شروع شده است. همان زمان می گفتندکه استقاللی ها 
کار را تمام کرده اند و با وعده خطیر معاون باشگاه، اسدی قطعا 
استقاللی می شود. دلیل دیگر هم این بود که با جدایی فرشید 
باقری، این شانس برای اسدی وجود دارد که در ترکیب اصلی 
فصل بعد آبی ها به میدان برود؛ اما پرسپولیسی ها نیز اسدی 
را رها نمی کنند. نام این بازیکن در لیست برانکو دیده می شود 
و آنها هم مذاکرات زیادی با مدیربرنامه های این بازیکن جوان 

داشــتند. جذب اسدی به یک دعوای 
بزرگ اما بی سر و صدا و پشت 

پرده برای اســتقاللی ها و 
تبدیل  پرسپولیسی ها 

شده و قطعا این جنگ 
می تواند معادالت نقل 
و انتقــاالت را به هم 

بریزد.

 ستاره سایپا 
هدف مشترک استقالل و پرسپولیس

سمیه مصور
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 اصفهان؛ سومین استان پر جمعیت کشور
پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

ویژه

اخبار

با حکم رییس قوه قضاییه؛
رییس کل دادگستری استان 

اصفهان منصوب شد
آیت ا... سید ابراهیم رییسی، رییس قوه قضاییه 
طی حکمی، محمدرضا حبیبی رییس کل سابق 
دادگستری استان یزد را به سمت رییس شعبه 
اول دادگاه تجدیدنظر و رییس کل دادگستری 

استان اصفهان منصوب کرد. 

در حکم حبیبی آمده است: امید است با در نظر 
داشتن اهمیت امر قضا و مسئولیت های سنگین 
ناشی از آن، اجرای عدالت اسالمی و رسیدگی 
به محرومین و ستمدیدگان، حمایت از حقوق 
مشروع مردم را ســرلوحه کار خود قرار داده و 
در انجام وظایف الهی بــا رعایت دقیق موازین 
شــرعی و قانونی و همراه با سرعت الزم، موفق 

و موید باشید.

اعالم فراخوان دوره آموزش 
عمومی صوت و لحن در 

اصفهان
دوره آموزش عمومی صوت و لحن تحت نظارت 
غالمرضا شــاه میوه اصفهانی، مــدرس و داور 
بین المللی مســابقات قرآن، در موسسه مهد 
قرآن کریم و والیت اســتان اصفهــان برگزار 
می شــود. بانوان و آقایان عالقه مند با شرایط 
ســنی حداقل ۱۸ ســال و حداکثر ۴۰ سال، 
با مدرک تحصیلی حداقل دیپلم و تســلط بر 
روخوانی و روان خوانی قرآن می توانند به صورت 
حضــوری و اینترنتی در این دوره نام نویســی 
کنند. عالقه مندان تا پنجم خردادماه می توانند 
به صورت حضوری با مراجعه به موسســه مهد 
قرآن کریم واقع در اصفهان خیابان ابن ســینا، 
کوچه ســینا یا به صورت اینترنتی با مراجعه 
به پایگاه www.mehad.org در دوره فوق 

ثبت نام کنند.

درخشش کاریکاتوریست های 
اصفهانی در ترکیه

کاریکاتوریســت های اصفهانــی در نهمیــن 
جشــنواره بین المللی تورهان سلجوق ترکیه 
۲۰۱۹ خوش درخشیدند. مدیر خانه کاریکاتور 
اســتان اصفهان گفت: آیت نــادری و محمد 
راعی جایزه ویژه نهمین جشنواره بین المللی 
تورهان سلجوق ترکیه را کســب کردند. پیام 
پور فالح با بیان اینکه آثار ارسالی به این دوره از 
جشنواره با موضوع آزاد بود، افزود: در این دوره 
از مسابقه ۴۳۵ کاریکاتوریســت از ۴۸ کشور 
مختلف با هزار و ۶۸۷ اثر حضور داشتند. آیت 
نادری کســب جایزه ردمن چین، جایزه ویژه 
۲۰۱۸ ترکیه و رتبه سوم جشنواره یونان را در 
کارنامه هنری خود دارد. محمد راعی نیز کسب 
مقام دوم بیست و پنجمین جشنواره هنرهای 
تجسمی جوانان کشــور و دریافت چند جایزه 

داخلی و خارجی دیگر را در کارنامه خود دارد.

»ضیافت فرشتگان« در ماه 
میهمانی خدا

مدیر منطقه سه شهرداری اصفهان اظهارکرد: 
منطقه ســه شــهرداری اصفهان بــا برگزاری 
برنامه های متنوع آموزشی نســبت به ارتقای 
فرهنگ و ســالمت خانواده ها در مــاه مبارک 
رمضان اقدامات خوبی انجــام داده، همچنین 
در راستای ساماندهی کودکان کار به مناسبت 
میالد با سعادت امام حسن مجتبی )ع( ضیافت 
افطاری برگزار خواهد کرد.حسین کارگر با بیان 
اینکه این منطقه در نظر دارد به منظور ساماندهی 
کودکان کار با مشارکت انجمن مردم نهاد، اقدام 
به برگزاری مراسم جشنی همراه باافطاری برای 
این کودکان با عنوان »ضیافت فرشتگان« کند، 
افزود: موسســه سلوی در راســتای حمایت از 
کودکان کار فعالیت دارد که تاکنون ۱۵۰ کودک 
و نوجوان کار باز مانده از تحصیل را تحت پوشش 
خود قرار داده و عالوه بر بازگرداندن تعدادی از 
آنان به تحصیل، برای برخی از آنان نیز در محل 
انجمن، کالس های درس تشکیل داده است.مدیر 
منطقه سه شهرداری اصفهان با اشاره به نزدیک 
شدن تابستان و فراغت بیشتر خانواده ها، اظهار 
کرد: این منطقه با هدف افزایش سطح مشارکت 
اجتماعی در محالت، همچنین ارتقای ســواد 
فرهنگی و سالمت شــهروندان سطح منطقه، 

برنامه های متنوع و خاصی برگزار می کند. 

شهرداراصفهان مطرح کرد:
اصفهان؛ شهری موفق در 

مدیریت شهری
قدرت ا... نوروزی شــهردار اصفهــان در »چهل و 
سومین نشست هم اندیشــی اصفهان فردا« گفت: 
دو ســال پیش زمانی که مدیریت شهر را به دست 
گرفتیم، اکثر پروژه ها به خواب رفته و مترو ۱۷ سال 
معطل مانده بود؛ اما در این دوره با تالش بســیار و 
فعالیت سه شیفته، ظرف چهار ماه خط یک را مورد 
بهره برداری قرار دادیــم و در حال حاضر عملیات 
احداث خط دو مترو را آغاز کرده و پنج ایستگاه آن 
نیز با تکنولوژی جدید در حال ساخت است. وی ادامه 
داد: در دو سال اخیر شرایط شهرداری اصفهان در 
بین دیگر شهرداری های کشور در عرصه های مختلف 
بهتر بوده است؛ در واقع وقتی دوره جدید مدیریت 
شهری آغاز شد، شهرداری بیش از سه هزار میلیارد 
تومان بدهی داشت و با مشکالت زیادی مواجه بود، 
حتی حقوق کارکنان برخی از ســازمان ها تا شش 
ماه پرداخت نشــده بود؛ اما اکنون حقوق کارکنان 
شــهرداری و بخش عظیمــی از بدهی ها پرداخت 
شده؛ همچنین میزان بودجه نسبت به سال گذشته 
۳۷ درصد افزایش پیدا کرده است. نوروزی با تاکید 
براینکه سال گذشته ۲۰ درصد در هزینه های جاری 
شهر صرفه جویی شد، گفت: امسال در شهر اصفهان 
باید چهار هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان درآمد داشته 
باشــیم تا بتوانیم یک هــزار و ۱۰۰ میلیارد تومان 
هزینه جاری شــهرداری را تامین کنیم.شــهردار 
اصفهان افزود: تاکنون هیچ شهرداری که در رشته 
حقوق تحصیل کرده باشد، سکان مدیریت شهر را 
بر عهده نگرفته؛ چرا که گمان می شــد شهرداری 
یعنی ساخت و ساز و انجام اقدامات سخت افزاری، 
ســیمان و بتن البته تمام این موارد وجود دارد؛ اما 
تنها ۱۰ درصد از مجموعه فعالیت های شــهرداری 

را شامل می شود.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات 
ایمنی شهرداری:

شهروندان نکات ایمنی مربوط 
به کولرهای آبی را رعایت کنند

مدیرعامل سازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی 
شهرداری اصفهان گفت: با توجه به افزایش دمای هوا 
و استفاده از وسایل سرمایشی، الزم است شهروندان 
برای حفظ جان و سالمتی خود، نکات ایمنی مربوط 
به کولرهای آبی را بدانند و رعایت کنند.محســن 
گالبی اظهار کرد: در اســتفاده از کولرهای آبی به 
خاطر اســتفاده همزمان آب و برق، ریســک خطر 
برق گرفتگی باال می رود؛ از این رو نصب و راه اندازی 
کولر باید توسط سرویس کار مجاز انجام و دفترچه 
راهنمای کولر مطالعه شــود. وی با بیان اینکه باید 
مسیر انشعاب برق و سیم کشــی کولر، کنترل و از 
سالم بودن آن اطمینان حاصل شــود، تاکید کرد: 
نصب فیوز برق مناسب در مسیر برق کولر ضروری 
است؛ البته هنگام ســرویس کولر، حتما باید برق 
آن قطع شــود. مدیرعامل ســازمان آتش نشانی و 
خدمات ایمنی شهرداری اصفهان تصریح کرد: تمام 
تجهیزات سیستم های برقی از جمله فیوزها، سیم 
کشی ها و کابل ها باید دارای اســتانداردهای الزم 
باشــد تا از بروز خطرات احتمالی پیشگیری شود.
وی اظهار کرد: برای کاهش مصرف انرژی و افزایش 
ایمنی باید از وسایل سرمایشی کم مصرف استفاده 
شود؛ زیرا هرچه وسیله سرمایشی پرمصرف باشد، 
خطرات آن هم بیشتر اســت. گالبی با بیان اینکه 
کولرها باید در مکان های امن و با فاصله از دودکش ها 
نصب شود، گفت: شهروندان از ریختن آب با شیلنگ 
یا پارچ روی پوشــال ها خودداری کنند؛ زیرا خطر 
برق گرفتگی وجــود دارد. وی ادامه داد: در صورت 
تعویض پوشــال ها باید دقت کافی انجام شود که 
پوشال ها از مشبک خارج نشده باشند؛ زیرا امکان 
انتقال آب روی الکتروموتــور و خطر برق گرفتگی 
وجود دارد. مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات 
ایمنی شهرداری اصفهان با بیان اینکه سیم ارت کولر 
باید به سیم ارت ساختمان وصل شود، اظهارکرد: 
در صورت استفاده از کلید RCCB )کلید حفاظت 
جان( در مدار الکتریکی کولر، خطر برق گرفتگی تا 

حد زیادی کاهش پیدا می کند.

محمد اعتدادی مدیرکل آموزش و پرورش اســتان 
اصفهان در نشست مطبوعاتی خود با محوریت ثبت نام 
دانش آموزان و کتب درســی؛ همچنین در خصوص 
چگونگی وضعیت اخذ شهریه اظهار داشت: با توجه به 
شرایط اقتصادی جامعه و برای باالبردن سطح ارتقای 
رضایتمندی هنــگام ثبت نام به مدیــران واحدهای 
آموزشی هنگام ثبت نام تاکید شده که وجهی دریافت 
نکنند؛ اما به دلیل اینکه ســرانه ناچیزی به مدارس 
پرداخت می شــود، از مردم درخواست می کنیم که 
همراه و کمک حال مدارس باشند و به صورت اختیاری 
و بدون هیچ اجباری به مدد و مساعدت مرکز آموزشی 
فرزندانشان بشتابند. وی با اشــاره به اینکه اعتبارات 
آموزش و پرورش ملی اســت و ما در پرداخت سرانه 
دستی نداریم، تاکید کرد: ســاعت ها با آقای انصاری 
معاون رییس جمهور و اعضای سازمان برنامه و بودجه 
در خصوص مشــکالت آموزش و پــرورش اصفهان 
صحبت کردیم که آنهــا توجیه شــدند و امیدواریم 
ســهمیه آموزش و پرورش را افزایش دهند. اعتدادی 
با بیان اینکه ۵۳۰۰ مدرسه در سطح استان اصفهان 
وجود دارد، افزود: باید توجه داشــت که ســهمیه هر 
مدرسه بر اساس اعتبارات تخصیص یافته ملی تعیین 
می شود و مسئوالن اســتانی در این خصوص نقشی 
ندارنــد. وی افزود: امروز مکلف کرده ایم که روســای 
آموزش و پــرورش مناطق مختلف، از هم ســویی و 
هم صدایی برخوردار باشند تا مشــکالت ثبت نام به 
حداقل برسد. هم اکنون آموزش و پرورش نیازمند به 
کمک همه مردم است و همه باید دست به دست هم 
دهند و به آموزش و پــرورش کمک کنند. وی با بیان 
اینکه آموزش و پرورش، بزرگ ترین دستگاه اجرایی 
استان است، افزود: ضروری است که مردم با این نهاد 
همراه باشــند تا بتواند از چالش های موجود به خوبی 

عبور کند.
هزینه مواد مصرفی هنرستان ها، بر عهده 

والدین است
اعتدادی تصریح کرد: هزینه هنرستان ها به قدری زیاد 
اســت که از عهده آموزش و پرورش خارج شده و اولیا 

باید هزینه مواد مصرفی را بدهند و ما صرفا تجهیزات 
را تامین می کنیم. اگر آموزش در هنرستان ها مناسب 
نباشد، دانش آموز از کار مهارتی سرخورده می شود، با 
توجه به سه ساله شدن هنرستان ها، ۵ میلیارد تومان 
برای خرید تجهیزات متناســب با نیاز هنرســتان ها 

هزینه شد.
فرآیند ثبت نام در مدارس

یکــی از موضوعــات مهــم در حقوق شــهروندی، 
ثبت نام صحیح اســت و خانواده ها باید در این زمینه 
از حقوق خــود و فرزندانشــان آگاهی الزم داشــته 
باشــند؛ همچنین والدین می توانند بــرای اطالع از 
 شــهریه مصوب هــر مدرســه بــه آدرس اینترنتی
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مغایرتی را به این اداره گزارش کننــد. وی ادامه داد: 
ثبت نام دانش آمــوزان در دوره ابتدایــی از نیمه اول 
خرداد و در متوســطه اول و دوم از نیمــه اول تیرماه 
خواهد بود، ســن ورود به پایه اول ابتدایی شش سال 
تمام، در پایه هفتم حداکثر ۱۵ ســال و در پایه دهم 
۱۸ ســال اســت. به گفته مدیرکل آموزش و پرورش 
استان اصفهان در ثبت نام مدارس شاهد، جامعه هدف 
خانواده های ایثارگران هستند و مابقی افراد، فرهنگیان 
و خانواده هایی هستند که براساس امتیازبندی ثبت نام 

آنها صورت می گیرد و ثبت نام در این مدارس بر اساس 
سامانه»ســناد« تعیین شده و بر اســاس تاریخ های 
مشخص شده، دانش آموزان را پیش ثبت نام می کنند. 
مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان همچنین به 
پیش ثبت نام کتب درسی برای دانش آموزان اشاره کرد 
و افزود: ثبت نام در این بخش، از یک ماه گذشته آغاز 
شده است. اعتدادی در ادامه تصریح کرد: سیاستی که 
امروز آموزش و پرورش دنبال می کند، کاهش مدارس 
خاص اســت، آزمون های مدارس نمونه دولتی جمع 
شده؛ اما فرهنگ نادرستی که طی ۲۰ سال در برخی 
مدارس رخ داده را نمی توان ظرف مدت یک یا دو سال 
عوض کرد؛پس تمــام تالش ما این اســت که مردم 
کمترین آسیب را ببینندو در این موارد اگر اطالع رسانی 
درستی انجام شود؛ مردم آگاهی پیدا کرده و مشکالت 

به حداقل خواهد رسید.
کمبود 16 هزار نیرو در آموزش و پرورش

مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان در خصوص 
وضعیت نیروهای این نهاد، گفت: به علت کمبود نیرو، 
امسال از پتانسیل بازنشســته ها در آموزش و پرورش 
استفاده خواهد شد؛ چون با کمبود نیرو مواجه هستیم 
و با توجه به اینکه آموزش و پرورش بزرگ ترین دستگاه 
اجرایی استان اســت در این خصوص با وزیر آموزش 

و پرورش و اســتاندار اصفهان صحبت و مقرر شد در 
سازمان برنامه و بودجه این موضوع مورد بررسی قرار 
گیرد. اکنون با کمبود ۱۶ هزارنیروی آموزش و پرورش 
روبه رو هستیم و استفاده از ردیف استخدامی ماده ۲۸ 
و استفاده از نیروهای دانشگاه فرهنگیان باعث حفظ 
کیفیت وضعیــت آموزش و پرورش اســتان اصفهان 
می شود. اعتدادی تصریح کرد: در سال تحصیلی جدید 
حدود سه هزار نیروی بازنشسته خواهیم داشت و این 
اتفاق امسال کسری نیروی آموزش و پرورش را افزایش 
می دهد. مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان ابراز 
امیدواری کردکه  در سال آینده از نیروهای جدید در 
آموزش و پرورش استفاده شود تا بازنشستگان بیش از 

این درگیر کار نشوند.
کالس هایی که خطر آفرین هستند

اعدادی در خصوص مدارس خطر آفرین یادآور شد؛ ۸۹ 
مدرسه و ۷۰۰ کالس خطرآفرین در استان وجود دارد 
و ۹ هزار و ۴۸۶ کالس باید تخریب و بازسازی شوند، بر 
اساس آخرین گزارش اداره نوسازی مدارس ۳ درصد 
مدارس نیاز به استانداردسازی سیستم گرمایشی دارند 
و سیستم گرمایشی ۱۱ هزار و ۲۱۰ کالس ایمن سازی 
شده است، ۲ هزار و ۷۰ کالس دو نوبته در استان داریم 
که خیرین کمک می کنند تا کسری فضای آموزشی 

جبران شود.
920 هزار دانش آموز در استان اصفهان

اعتدادی عنوان کرد: در حال حاضر تعداد ۴۷۹ هزار و 
۴۹ نفر دانش آموزان در مقطع ابتدایی، ۲۰۸ هزار و ۴۴۲ 
نفر در مقطع متوســطه اول و ۱۷۸ هزار و ۲۸۵ نفر در 
متوسطه دوم در حال تحصیل هستند و با اضافه شدن 
۵ هزار و ۵۳ دانش آموز استثنایی، دانش آموزان از راه 
دور و پیش دبستانی ها این تعداد به بیش از ۹۲۰ هزار 
نفر می رسد، ۵۲ هزار و ۸۶۰ دانش آموز اتباع در ایران 
تحصیل می کنند که ۷۰ درصد آنها در مقطع ابتدایی 
هســتند. مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان 
بابیان اینکه پیش بینــی می کنیم ۶۴ هزار دانش آموز 
کالس اولی سال آینده به مدرســه بروند، بیان کرد: 
متولدین نیمه دوم ۹۱ و نیمه اول ۹۲ باید برای کالس 
اول ابتدایی ثبت نام کنند و هیچ دانش آموز مســتمع 

آزادی در پیش دبستانی ها نخواهیم داشت.

مدارس پول نگیرند  ولی مردم کمک کنند
  مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان مطرح کرد: 

معاون عمران شهری شهردار:
۳۰ میلیارد تومان اعتبار به ۳۹ طرح عمرانی اختصاص یافت

معاون عمران شهری شــهردار اصفهان گفت: با بررسی بودجه پیش بینی شده در ســال ۹۸ و اولویت بندی 
طرح های عمرانی، برنامه ریزی جهت اجرای ۳۹ طرح عمرانی با اعتبار ۳۰ میلیارد تومان در ســال جاری در 
منطقه ۱۲ شهرداری اصفهان صورت گرفته است. ایرج مظفر با بیان اینکه مهم ترین پروژه های اجرایی در این 
منطقه احداث ادامه خیابان مفتح به آزادگان با دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان اعتبار است، اظهارکرد: در این 
منطقه به پروژه های روکش و ترمیم آسفالت مبلغ چهار میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان اختصاص داده شده است.

معاون فرهنگی هنری سازمان فرهنگی، اجتماعی 
و ورزشی شــهرداری اصفهان اظهارکرد: توزیع 
عادالنه امکانات و فرصت های فرهنگی در سطح 
شهر از اهداف کالنی اســت که در نظر گرفته ایم 
تا بتوانیم امکانات ســخت افزاری و نرم افزاری در 

حوزه های مختلف را در سطح شهر به 
طور یکسان ارائه دهیم. رضا روحانی 
راه اندازی پاتوق های فرهنگی هنری در 
نقاط مختلف شهر را از دیگر برنامه های 
ســازمان فرهنگی هنری شهرداری 
اصفهان عنوان کرد و افــزود: یکی از 
استراتژی های مدیریت شهری در تمام 
حوزه ها به ویژه حوزه فرهنگی_هنری 
جلب و جذب مشارکت شهروندان به 
خصوص سمن ها و NGO ها است.وی 

تصریح کرد: بر این اساس یکی از برنامه های اصلی 
طراحی مکان هایی به صورت »خانه تشکل ها« یا 
»خانه سمن ها« است تا این مکان ها را به صورت 
یکجا یــا پراکنده در قالب فرهنگســرا در اختیار 
گروه ها و ســمن ها قرار داده تا با مشــارکت آنها 
طراحی و اجرای برنامه های شهری هر چه بیشتر، 

سریع تر و راحت تر برای شهروندان انجام شود.
روحانی افزود: مدیریت شهری اصفهان در راستای 
تحقق ســه مولفه مهــم »زیســت پذیر بودن«، 
»معناگرا بودن« و »انســان محور بودن« اهدافی 
کالن برای خود متصور اســت و برای تحقق آنها 
تالش می کنــد. روحانی دیگر اهــداف کالن را 
تقویت ســرمایه های اجتماعــی و افزایش حس 
تعلق شهروندی عنوان کرد و گفت: حس تعلقی 
که هر چه بیشتر سطح اعتماد شــهروندان را به 

عنوان سرمایه های اجتماعی در شهر توسعه دهد، 
هزینه های زندگی را کاهش خواهــد داد. وی با 
تاکید بر تبدیل ظرفیت های بالقوه اصفهان به امر 
جهانی در اصفهان، اظهار کرد: برای پتانسیل هایی 
که در سطح شهر اصفهان وجود دارد و آن طور که 

باید و شاید مورد استفاده قرار نمی گیرد، اگر برنامه 
درستی تعریف شــود نه تنها برای شهر اصفهان 
آورده فرهنگی و اقتصادی خوبی خواهد داشت، 
بلکه می تواند از مرزهای جغرافیایی اصفهان و ایران 

نیز بگذرد و به امری جهانی تبدیل شود. 
معاون فرهنگی هنری سازمان فرهنگی، اجتماعی 
و ورزشــی شــهرداری اصفهان با بیان اینکه این 
ســازمان در ســه حوزه فرهنگی، هنری با بیش 
از ۲۴۷ مرکز در سطح شــهر اصفهان در خدمت 
شــهروندان اســت، خاطرنشــان کرد: در تمام 
حوزه های سازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری 
به ویــژه معاونت فرهنگــی هنــری از ایده های 
شــهروندان اســتقبال می کنیم که در این راستا 
 راه های ارتباطی شهروندان، سایت سازمان و نظام 

پیشنهاد هاست.

معاون فرهنگی هنری سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری خبر داد:

توزیع عادالنه امکانات و فرصت های فرهنگی در شهر
مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان به مناسبت 
روز ملی جمعیت اظهار داشــت: اصفهان ۶.۴ 
درصد جمعیت کشــور را تشکیل می دهد و به 
عنوان سومین اســتان پرجمعیت بعد از تهران 
و خراسان رضوی و ششمین اســتان سالمند 

مطرح اســت. به گزارش روابــط عمومی ثبت 
احوال استان اصفهان، حسین غفرانی با اظهار به 
اینکه از سال ۱۳۶۵ تا به امروز جمعیت سالمند 
ایران دو برابر شده است، گفت: ادامه این روند 
تهدید جدی محسوب می شود که در خصوص 
این امر مهم و حیاتی  باید چاره ای اندیشــید. 
وی ادامه داد: جمعیت زیر ۱۵ سال استان یک 
میلیون و ۱۰۳ هزار نفر  است که از سال ۱۳۶۵ 
تا االن به نصف کاهش پیدا کرده. به گفته وی 
جمعیت ۱۵ تا ۲۹ ســال اصفهان یک میلیون 
و ۲۰۷ هــزار نفر و جمعیت میانســال از ۲۹ تا 
۶۴ ســال ۲ میلیون و ۴۴۸ هزار نفر و جمعیت 
سالمند باالی ۶۵ سال دست کم ۳۶۱ هزار نفر 
هســتند. غفرانی تصریح کرد: بنابراین در سال 
۱۴۳۰ نزدیک به ۳۰ درصد جمعیت اســتان 

را سالمند تشــکیل خواهد داد؛ همچنین وی 
به چالش جدید زنانه شدن جمعیت سالمند در 
استان اشاره کرد و ابراز داشت: در مجموع باید 
برای رفع این مشکل تدابیری اتخاذ شود و اگر 
به پیگیری سیاست های جمعیت توجه نکنیم 
در صــورت پیری جمعیت کشــور 
ناچار به اســتفاده از مهاجران برای 
تامین نیازهای کشور می شویم که 
مشکالتی را به همراه خواهدداشت. 
وی دربــاره آمــار امید بــه زندگی 
یادآور شــد: امید به زندگی که در 
دهه چهل شمســی ۴۶ ســال بود 
و در ســال ۹۵ به ۷۴ ســال رسید؛ 
همچنین امید به زندگی برای مردان 
استان ۷۳ ســال و برای زنان استان 
۷۷ سال اســت. مدیرکل ثبت احوال اصفهان 
جمعیت اســتان را پنج میلیــون و ۱۲۰ هزار 
و ۸۵۰ نفر اعالم کــرد و افــزود: از این تعداد 
۲ میلیون و ۵۹۹ هزار نفر مــرد و ۲ میلیون و 
۵۰۷ هزار نفر زن و در مجمــوع چهار میلیون 
 و ۵۰۷ هزار شــهری و ۶۱۳ هزار نفر روستایی

 هستند.
وی در پایان اذعان داشت: ۱۲ درصد جمعیت 
استان را روستانشینان و ۸۷ درصد را جمعیت 
شــهری تشــکیل می دهد که نرم جهانی آن 
۷۷ درصد است و این نشــان دهنده این است 
که مهاجرت از روستا به شــهر در استان زیاد 

شده است. 
افزون بــر پنج میلیــون نفر جمعیت اســتان 

اصفهان در ۲۴ شهرستان سکونت دارند.

مدیرکل ثبت احوال استان خبرداد:

 اصفهان؛ سومین استان پر جمعیت کشور

سید علی مرتضوی -  شهردار منظریه

آگهی مناقصه عمومی مرحله اول
شهرداری منظریه در نظر دارد به استناد مصوبه شماره ۲ صورتجلسه ۸۳ 
مورخ ۹۸/۲/۹ شورای اسالمی شهر منظریه جمع آوری، حمل و دفن زباله های 
شهری را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید لذا از 
کلیه متقاضیان دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد و شرایط مناقصه تا 

تاریخ ۹۸/۳/۱۹ به واحد مالی شهرداری منظریه مراجعه نمایند.
آخرین مهلت دریافت و تحویل اسناد روز یکشنبه ۹۸/۳/۱۹

محل تحویل اسناد مناقصه دبیرخانه محرمانه شهرداری منظریه 
تاریخ بازگشایی اسناد: ۹۸/۳/۱۹ ساعت ۱۸

م الف:477473

نوبت اول

حدیث زاهدی
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 امام رضا علیه السالم:
 هر كه به هر مقدارى كه در توانش مى باشد، 

بايد براى اهل منزل خود انفاق و خرج كند.
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جانشین مديرمسئول: بهمن زين الدين  صاحب امتیاز: شركت توسعه رسانه برتر زاينده رود   مديرمسئول: محمدرضا شواخى زواره

یادداشت

مهم ترین دروازه ورود سبک زندگی غیراصیل و غربی، رسانه 
اســت. البته این را باید گفت که پرچمداری این کار بر عهده 
رسانه های غربی است که در قالب زبان فارسی و با قالب های 
فیلم و مســتند و مانند اینها روند اســتحاله نــوع زندگی را 
ترویج می دهند، از این رهگذر فضای ســایبری نیز بســیار 
اثرگذار است.متاســفانه ذائقه مخاطب داخل توسط رسانه ها 
و رپرتاژآگهی رســانه های غربی در ماهواره و فضای سایبری 
تغییر یافته و رســانه های داخلــی اعــم از تلویزیون، فضای 
 مجازی ، سینما و مانند اینها نیز به طور ناخواسته در این بازی 
وارد شــده اند.  شــمایل آگهی هــای تلویزیونــی و فضــای 
مجازی،تبلیغات محیطی شــهری و حتی ادبیات گفتاری و 
نوشــتاری بین مردم در محیط رســانه مجازی، این حالت را 

تشدید کرده است. 
رهبرمعظم انقالب اسالمی در این باره فرموده اند:» دشمنانی 
که نه امروز بلکه از چند دهه پیش، هویت و شخصیت و باور و 
رفتار و سبک زندگی اسالمی-ایرانی مردم به خصوص جوانان 
را هدف قرار داده و با شیوه ها و ابزارهای متکی به فناوری های 
ارتباطی و رســانه ای اعم از هنر و سینما و فضای مجازی و ...، 
درصدد تهی کردن انقالب از عقبه دینی و ایمانی و مردمی آن 
است«. سبک زندگی که غرب در ترویج آن خود را به آب و آتش 
می زند زاییده تفکر فردگرایی است. غرب، معنای خاصی برای 
زندگی خانوادگی و خانواده در نظــر ندارد و بنیان خانواده در 

آنجا بسیار متزلزل شده است. 
آمارهای تاسف برانگیز رابطه های جنسی بیرون از چهارچوب 
رســمی خانواده و تزریق این نوع نگاه به بیــرون از آمریکا و 
غرب، هدف اصلی تخریب این جایگاه پراســتحکام در سبک 
 زندگی اســت.یکی از زمینه های مهم تشکیل تمدن اسالمی

  و ظهــور حضرت حجــت علیه الســالم، ترویــج و عمل به 
ســبک زندگی اصیل اسالمی اســت که باید اول از خودمان 

شروع کنیم.

در سبک زندگی، عمل کردن حرف اول را می زند

محمدمهدی مرادی

عکس روز

دوخط کتاب

جســم و روح و هــوا، در 
آینــه، در خــواب، در نفس 
بــه  نــگار  ا کشــیدن ها 
ریــه مــی رود و آدم مدام 
احساس می کند که دارد 

بزرگ می شود.

»سمفونی مردگان«
عباس معروفی

عشــق اســت کــه 
اکســیژن را به ریه 

می آورد
عشــق را بایــد بــا تمــام 
گســتردگی اش پذیرفت، 
تنهــا در جســم نمی توان 
پیدایــش کــرد، بلکــه در 

گربه ای که با اخمش به ستاره ای در فضای مجازی تبدیل شده بود، درگذشت. 
انتشار تصاویر »گربه اخمو« در اینترنت عالوه بر شهرت برای او درآمدزا هم بود. 
محصوالتی تجاری مانند لباس، تقویم و اسباب بازی با تصاویر او تولید می شدند. 
گربه اخمو که از معروف ترین حیوانات خانگی در فضای مجازی بود، فالوورهای 
بسیاری در اینستاگرام داشت که چند روز پیش بر اثر عفونت مجاری ادراری 
درگذشت. صاحب این گربه ماده که درهنگام مرگ هفت ساله بود، در پستی در 
شبکه های مجازی نوشت: »این گربه با ویژگی های اخالقی خاصش، لبخند را 

بر لب میلیون ها انسان در سراسر دنیا نشانده بود.«

درگذشت گربه مولتی میلیونر اینستاگرام!

»جف کونز« پیش از این برای ســاخت مجموعه مجســمه های بادکنکی 
حیوانات و گل به شهرت جهانی رســیده بود. جدیدترین اثر او »خرگوش 
فوالدی« به تازگی در حراجی »کریستیز« به قیمت ۹۱ میلیون دالر فروخته 
شد و بار دیگر نام او را سر زبان ها انداخت. »سگ بادکنکی« )قرمز( که یکی از 
معروف ترین آثار هنری وی محسوب می شود تنها یکی از چندین اثر هنری 
»جف کونز« در دسته آثار هنری بادکنکی است. سگ بادکنکی قرمز در سال 
۲۰۱۴ به قیمت ۵۸ میلیون دالر فروخته شد و در آن زمان یک رکورد برای 

فروش آثار هنری رقم زد.

گران ترین هنرمند زنده دنیا

یک هنرمند، با الهام از اشکال بیولوژیکی اکوسیستم های در حال تغییر، آویزه های 
مجسمه ای بزرگی را ساخته که تاثیر پذیرفته از تغییرات محیطی هستند.جان 
گرید، در آخرین کاری که با عنوان مخزن انجــام داده، الگوهای ریزش باران در 
جنگل را با یک سازه شبکه ای بزرگ به تصویر کشیده که در بین درختان آویزان 
شده است. این کار خیره کننده و لوستری شکل، در پارک مجسمه ای آرت سال 
در ایتالیا قرار دارد. این لوستر متشــکل از ۵هزار اجزای پالستیکی براق و چراغ 

مانند است که هریک از آنها وظیفه جمع آوری آب باران را در داخل خود دارند.

لوستر عجیبی که در جنگل نصب شده است!

مراسم سنتی گرگشو 
در روستاهای 

هرمزگان
در مراسم سنتی گرگشو 
در شب نیمه ماه مبارک 
رمضان در روســتاهای 
پارسیان  شهرســتان 
استان هرمزگان، کودکان 
بعد از اذان مغرب و صرف 
افطار با کیسه هایی که 
از قبل آمــاده کرده اند 
و پوشش ســنتی همه 
خانه های روســتا را سر 
می زننــد و از صاحب 
دریافت  شیرینی  خانه 

می کنند.

 نشســت شــورای پژوهش شــرکت گاز اســتان اصفهان، با حضور دکتر
 قاضی عسگر معاون هماهنگی امور اقتصادی و توســعه منابع استانداری 
اصفهان ، مدیرعامل شرکت گاز استان و اعضای شورای پژوهش برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان اصفهان، در نشستی که  اعضای 
شــورای پژوهش این شــرکت در حوزه  مدیریت کربن برگزار کردند،سید 
مصطفی علوی، مدیرعامل شــرکت، ضمن ارائه گزارشــی از فعالیت های 
شــرکت گاز اســتان اصفهان، به نقش گاز طبیعی به عنوان یک ســوخت 
پاک در کاهش انتشــار کربن و همچنین کاهش مصرف سایر سوخت های 
فسیلی که درصد تولید  آلودگی باالیی دارند اشــاره کرد و گفت: هر گونه  
 فعالیت در این زمینه برای ایجاد و حفظ  محیط زیست سالم الزم و ضروری 

است.
وی، افزود: شرکت گاز اســتان اصفهان، با تکیه بر کارکنان متعهد و تامین 
کنندگان توانمند خود، در زمینه ارائه خدمات مســتمر و ایمن توزیع گاز 
طبیعي از طریــق برنامه ریزی، طراحــي، اجرا، بهره بــرداري و نگهداري 
شبکه ها و تاسیسات گازرســاني، جهت رفع نیاز و رفاه مشترکین خانگی، 
 صنعتی و عمومی در سطح اســتان، با رعایت اســتانداردها و ضوابط فني 

فعالیت مي کند.
مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان، بیان داشت: این شرکت به عنوان یکی 
از بزرگ ترین شرکت های توزیع کننده گاز طبیعی ساالنه حدود ۲۱ میلیارد 
متر مکعب گاز طبیعی در سطح استان اصفهان توزیع می کند و هم اکنون 
۹۹/۵درصد جمعیت استان اصفهان، معادل بیش از یک میلیون و هشتصد 

هزار مشترک از نعمت گاز برخوردار هستند.
مهندس علوی، گفت: شرکت گاز استان اصفهان، توانسته تاکنون نسبت به 

طراحی و اجرای ۱۱۱۱کیلومتر خط انتقال ۲6هزار کیلومتر شبکه گذاری، 
بهره مندسازی ۱۰۴ شــهر از مجموع ۱۰7 شهر اســتان، ۱33۹ روستا از 
مجموع ۱۴۴۵ روستای مشمول، گازرسانی به ۵3 شهرک صنعتی شامل ۸ 
هزار و 6۰۰ واحد صنعتی، ۱۵6 جایگاه C.N.G و راه اندازی ۹33 ایستگاه 

تقلیل فشار و حفاظت از زنگ اقدام کند.
مهندس علوی، خاطر نشان کرد: از زمان انقالب صنعتی و چشمگیر شدن 
مصرف سوخت های فسیلی توسط انســان تا به امروز، انسان نقشی کلیدی 
در روند تغییرات آب و هوایی و گرمایش جهانی به واســطه انتشار گازهای 
گلخانه ای ایفا کرده و امــروزه، تقریبا هر چیزی که تولیــد کرده، مصرف 

می کنیم یا دور می اندازیم به معنای انتشار گازهای گلخانه ای است. 
مدیرعامل شرکت گاز اســتان اصفهان گفت: این شــرکت ضمن بررسی 
وضعیت موجود و میزان انتشار گازهای گلخانه ای نظیر متان و دی اکسید 
کربن از تاسیسات شرکت، توسعه مدیریت کربن را در دستور کار قرار داده 

و در قالب پروژه های تعریف شده  در حال اجراست.
دکتر قاضی عسگر، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری 
اصفهان، در ادامه بر انجام هر گونه فعالیت در جهت کاهش انتشار کربن و نیز 
پروژه های منجر به جمع آوری و تبدیل  آن به محصوالت مفید و ثروت ساز 
برای کشور تاکید کرد و گفت: استانداری اصفهان در جهت تحصیل و تسریع 

امور آماده هر گونه همکاری خواهد بود.
در ادامه، رؤسای واحد پژوهش و HSE  مطالبی را در خصوص پژوهش های 
انجام شــده در زمینه مدیریت کربن را بیان کردند و مقرر شد شرکت گاز 
اســتان اصفهان از پایانامه های دانشجویان کارشناســی ارشد و دکتری با 

موضوع مدیریت کربن حمایت و بهره برداری کند.

 نشست پژوهشی »مدیریت کربن«
 در شرکت گاز استان اصفهان

 کسب 11 عنوان توسط شهرداري اصفهان
 در چهاردهمين جشنواره روابط عمومي هاي استان 

 شــهرداري اصفهان در چهاردهمین جشنواره 
روابط عمومي هاي اســتان، موفق به کســب ۴ 
دیپلم افتخار و رتبه شــاخص، ۲ رتبــه برتر، ۲ 
گواهي تقدیــر، ۲ رتبه ســرآمد و یک تندیس 
در بخش رتبه هــاي برگزیده شــد. به گزارش 
اداره ارتباطات رسانه اي شهرداري اصفهان، در 
اختتامیه این جشنواره که با حضور دبیر شوراي 
عالي فضاي مجازي کشور، اســتاندار و شهردار 
اصفهان و دیگر مســئوالن برگزار شد، اداره کل 
ارتباطات و امور بین الملل شهرداري اصفهان در 
بخش نوآوري و فعالیت هاي پیشــرو، ارتباطات 
رســانه اي، برنامه ریزي و ارزیابــي، تحقیق و 
پژوهش، اطالع رســاني و افکارســنجي، روابط 
عمومي دیجیتال، محتواســازي، رویدادپردازي 
و مســئولیت اجتماعي و ســازمان قطار شهري 
اصفهان و حومه در بخش برنامه ریزي و ارزیابي، 
اطالع رســاني و افکارســنجي، روابط عمومي 

دیجیتال، محتواســازي و رویدادپردازي موفق 
به کسب رتبه سرآمد روابط عمومي هاي استان 
شــدند. در بخش نوآوري، فعالیت هاي پیشرو و 
محتواسازي، تحقیق و پژوهش، رویدادپردازي، 

دیپلــم افتخار جشــنواره به ســازمان مدیریت 
حمل و نقل بار شــهرداري اصفهان، شهرداري 
منطقه ســه، شــهرداري منطقه 6 و شهرداري 
منطقه ۱۰ اصفهان تعلق گرفــت. گواهي تقدیر 

از حضور فعال در این دوره به ســازمان مدیریت 
و نظارت بر تاکســیراني شــهرداري اصفهان و 
سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي 

کشاورزي شهرداري اصفهان اهدا شد.   
همچنین سازمان مدیریت پســماند شهرداري 
اصفهان در بخــش روابط عمومــي دیجیتال و 
مســئولیت اجتماعي و معاونت حمــل و نقل و 
ترافیــک شــهرداري اصفهان در بخــش روابط 
عمومي دیجیتال، محتواسازي و رویدادپردازي 
موفق به کســب تندیس، لوح سپاس و رتبه برتر 

این جشنواره شدند.  
سازمان فرهنگي، اجتماعي و ورزشي شهرداري 
اصفهان نیــز در بخش نــوآوري و فعالیت هاي 
پیشرو، اطالع رساني و افکارسنجي، روابط عمومي 
دیجیتال، ارتباطات رســانه اي، محتواسازي و 
رویدادپردازي، موفق به دریافــت تندیس، لوح 

سپاس و رتبه برگزیده جشنواره شد.

رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی: 
 فوالدمبارکه، تبلور رونق تولید و 

اقتصاد مقاومتی است 
رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شــورای اسالمی با اشاره به 
اینکه اگر بخواهیم از پس مشکالت اقتصادی برآییم باید اشتغال زایی 
را اولویت قرار دهیم، اظهار داشــت: با وجود این رویکرد از سوی فوالد 
مبارکه و اراده مسئوالن شهرستان مبارکه مبنی بر حمایت از صنعت، 
مطمئنا به نتایج بهتری در خصوص تعامل مستحکم تر منطقه و صنعت 

خواهیم رسید.
عزیز اکبریان افزود: صنعت فوالد، شاهرگ حیاتی اقتصاد کشور به شمار 
می رود و یکی از نیروهای محرکه برای اشــتغال زایی و رفتن به سمت 
تولید ملی و رونق تولید اســت .این نماینده مردم در مجلس شورای 
اسالمی اضافه کرد: صنعت فوالد فرصتی برای خوداتکایی و رسیدن به 
رشد و تعالی در شرایط حاضر اســت و باید از این صنعت مادر حمایت 
شود. وی افزود: تجهیزات تولیدکنندگان در خصوص صنایع، نیازمند 
به روزرسانی اســت و با توجه به پویایی صنایع بزرگ در کشور باید با 

دیدگاهی درست به این مقوله توجه ویژه شود.
اکبریان، در پایان از خودباوری و همت کارکنان و تولیدکنندگان فوالد 
کشور تقدیر کرد و گفت: اگر تولیدات صنایع فوالد را در داخل نداشتیم، 
به کشورهای دیگر محتاج بودیم و بسیاری از نیازهایمان را باید از خارج 

تامین می کردیم.

آغاز عملیات نصب تجهیزات سنگین تکمیل 
پروژه فوالدسازی شرکت فوالد سفیددشت 

چهارمحال و بختیاری 
همزمان بــا آغاز ماه پــر خیروبرکت رمضــان، عملیات نصــب تجهیزات 
سنگین تکمیل پروژه فوالدسازی شــرکت فوالد سفیددشت چهارمحال و 
بختیــــــــاری، یکــــی از طـــــــرح های هفت گانه فوالدی کشور، 
آغاز شد. محمود ارباب زاده، مدیرعامل شرکت فوالد سفیددشت چهارمحال 
و بختیاری ضمن اعالم این خبر گفت: با حمایت های شرکت فوالد مبارکه و 
تالش پیمانکاران، نصب تجهیزات پروژه فوالدسازی این کارخانه مطابق برنامه 
زمان بندی آغاز شده است.در همین خصوص، رامین لطفی مدیر تکنولوژی 
و توسعه شرکت فوالد سفیددشــت نیز افزود: با توجه به برنامه زمان بندی 
پروژه و ورود جرثقیل ۴۰۰ تن به سایت پروژه فوالدسازی، ترانس کوره و سایر 
متعلقات آن با موفقیت نصب شد. وی، حمایت های شرکت فوالد مبارکه و 
مدیرعامل شرکت را یکی از نقاط قوت روند پیشرفت این پروژه دانست و اضافه 
کرد: در حال حاضر عملیات نصب تجهیزات پروژه فوالدسازی با 7۵ درصد 
پیشرفت فیزیکی، در بیشتر قسمت ها فعال است و همه ارکان پروژه مصمم  
هستند که پروژه تا پایان ســال به بهره برداری برسد و راه اندازی شود. مدیر 
تکنولوژی و توسعه شرکت فوالد سفیددشت در بخش پایانی سخنان خود با 
بیان اینکه  پروژه فوالدسازی این شرکت از آذرماه ۹۵ فعالیت اجرایی خود را 
آغاز کرده است، گفت: این پروژه شامل یک کوره قوس با ظرفیت ۱۴۰ تن و 

تولید ۸۰۰ هزار تن اسلب در سال است.


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

