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کاربافی؛ هنر دست زنان شرق اصفهان
سفره بافی یا کار بافی؛ ساده ترین نوع پارچه پنبه ای است که به وسیله دســتگاه های پاچالی بافته می شود.کار بافی از قدیم به عنوان سفره نان، 
بقچه جهاز عروس ، چادر سفید، چادر شب و کفن استفاده می شد.سکینه رمضانی از معدود زنان هنرمند شرق اصفهان است که سال هاست برای 

احیای این هنر تالش می کند.
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شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
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شرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی خرید را مطابق جدول زیر از فروشندگان 

ذیصالح انجام دهد. همچنین از طریق مزایده مورد زیر را مطابق جدول ذیل به فروش رساند.
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  رستگاری سرخ در دقیقه 121
  سپاهان 0- پرسپولیس 1 ؛ سرخپوشان فاتح دیدار جنجالی شدند

  بر اساس آمار بانک مرکزی باوجود افزایش سپرده گذاری در بانک ها، میزان ارائه تسهیالت کاهش داشته است؛  

دست خالی اصفهانی ها از تسهیالت بانکی
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اصالح و بازسازی بیش از ۳ هزار 
متراز شبکه توزیع آب شهر بوشهر

معاون بهره برداری شرکت آب وفاضالب 
استان اصفهان خبرداد:
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 صادرات 2 ماهه نخست

 ذوب آهن اصفهان محقق شد

 معاون بهره برداری
 شرکت ذوب آهن اصفهان:

3

صدا و سیما برای اولین بار یک رویه عجیب درپیش گرفت! در بخش های خبری، 
اخبار مربوط به قتل همسر دوم شهردار اسبق تهران پخش شد و عجیب تر اینکه 
خبرنگار صدا و سیما را به اداره آگاهی راه دادند تا از لحظه ورود قاتل گزارش تهیه کند و بعد هم 
دوربین چای خوردن »نجفی« را نشان بدهد و تصاویر مربوط به لبخندهای او و برخورد بعضا گرم 
ماموران با شهردار دیروز و قاتل امروز منتشر شود. فراتر از همه اینها، خبرنگار اسلحه ای که با آن 

شلیک شده بود را در دست گرفته و با آرامش خشاب آن را جدا کرده و گلوله ها را می شمرد!
صدا و سیما اما عجیب و غریب رفتار کرد. به شــهادت مرزبان و کشته شدن امام جمعه کازرون 
هم تا این حد پرداخته نشد تا این ســوال پیش بیاید که به راستی هدف اصلی رسانه ملی از این 
همه مانور دادن روی آدمی که یک انسان را به هر دلیلی کشته و به نظر می رسد در شرایط روحی 
خوبی قرار ندارد، چیست؟ و با چه مجوزی اســلحه ای که با آن شلیک شده را به دست خبرنگار 

داده اند و ده ها سوال دیگر.....

 شهردار اسبق تهران مدعی اختالفات مالی، خانوادگی و ناموسی شد

زندگی خصوصی آقا و خانم استاد!

انرژی های تجدید پذیر در مناطق 
مختلف شهری به کارگرفته می شود

  گام بلند شهرداری اصفهان
 در کاهش مصرف انرژی برق؛
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بسم ا... الرحمن الرحیم 
اللهّم إنّي أْسألَُک فیه ما یُْرضیَک وأعوُذ بَِک مّما یؤذیک وأسألَُک 

الّتوفیَق فیِه ألْن أطیَعَک وال أْعصیَک یا َجواَد الّسائلین.
خدایا! من از تو مي خواهم در آنچه تو را خشنود کند و پناه می برم 
به تو از آنچه تو را بیازارد و از تو می خواهم توفیق در آن برای اینكه 

فرمانت ببرم ونافرمانی تو ننمایم. ای بخشنده سائالن!

معاون فنی حفاظت محیط زیست استان:
مواد آالینده زاینده رود 

مشتقات نفتی بوده است
معاون فنی حفاظت محیط زیســت استان 
اصفهــان گفت: مــواد آالینــده زاینده رود 
مشــتقات نفتی بوده و مرکز پایــش اداره 
محیط زیست، آالیندگی شدید آن را تایید 
کرد. مهدی ریاحی با اشاره به وصول شکایات 

5مردمی...

سرمقاله

مشروح در صفحه 2

فرا رسیدن روز جهانی قدس گرامی باد
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صدا و سیما برای اولین بار یک رویه عجیب درپیش 
گرفت! در بخش هــای خبری، اخبــار مربوط به 
قتل همسر دوم شهردار اســبق تهران پخش شد 
و عجیب تر اینکه خبرنگار صدا و ســیما را به اداره 
آگاهی راه دادند تــا از لحظــه ورود قاتل گزارش 
تهیه کند و بعد هم دوربین چای خوردن »نجفی« 
را نشــان بدهد و تصاویر مربوط به لبخندهای او و 
برخورد بعضا گرم ماموران با شهردار دیروز و قاتل 
امروز منتشــر شــود. فراتر از همه اینها، خبرنگار 
اســلحه ای که با آن شلیک شــده بود را در دست 
گرفته و با آرامش خشاب آن را جدا کرده و گلوله ها 

را می شمرد!
صدا و ســیما اما عجیــب و غریب رفتــار کرد. به 
شهادت مرزبان و کشته شدن امام جمعه کازرون 
هم تا این حد پرداخته نشد تا این سوال پیش بیاید 
که به راستی هدف اصلی رســانه ملی از این همه 
مانور دادن روی آدمی که یک انسان را به هر دلیلی 
کشته و به نظر می رسد در شــرایط روحی خوبی 
قرار ندارد، چیست؟ و با چه مجوزی اسلحه ای که با 
آن شلیک شده را به دست خبرنگار داده اند و ده ها 

سوال دیگر.
رفتار و گفتار »محمد علی نجفــی« هم عجیب و 
غریب بود. مردی که حتی در ســال های وزارتش 
در آموزش و پرورش هم تا این حد خبرساز نشده 
بود. حاال دو روزی هســت که نام نجفی در کانون 
خبری قرار گرفته و به اسم و هشتگ اول شبکه های 
مجازی و تیتر اصلی تمام روزنامه ها و خبرگزاری ها 
تبدیل شــده اســت. افکار عمومی درباره او حرف 
می زنند در حالی که همه در بهت به ســر می برند؛ 
بهت بابت اقدام جنون آمیز مردی که در همه این 
سال ها به جز آرامش و ادب و احترام از او ندیده یا 

نشنیده بودیم.
نجفی، دیروز با دستبند به دادسرا رفت. در ساعات 
پس از قتل این انتقاد مطرح شده بود که چرا رییس 
آگاهی و ماموران با شخصی که به قتل اعتراف کرده 
تا این اندازه محترمانه رفتار کــرده و حتی برخی 
مقابل او دست به سینه گذاشته و احترام کرده اند 
و اگر متهم یک شــهروند معمولی بود هم ماموران 
چنین برخوردی داشتند؟ دیروز نجفی در دادسرا 
ادعاهای مختلفی مطرح کرد؛ از تهدیدهای ناموسی 

»میترا استاد« گرفته تا درخواست های کالن مالی 
او و راضی نشدن مقتوله به پیشنهاد جدایی نجفی. 
شــهردار اســبق تهران گفت که حتی حاضر شده 
مهریه 1362 سکه ای همسر دومش را بپردازد تا او 
را طالق بدهد؛ اما میترا قبول نکرده و مدام تهدید 
می کرده که روابطی خارج از زندگی شــخصی اش 
خواهد داشت. همســر و دختر محمدعلی نجفی 
نیز با رســانه ها مصاحبه کردند و در دفاع از نجفی 
سخن گفتند. همسر اولش تاکید کرد که از نجفی 
جدا نشده و تحت شرایط خاص حاضر به ازدواج او 
با میترا استاد شده بود. گفت که هنوز هم به نجفی 
عالقه دارد و در زندگی اش مــردی به محترمی و 
مودبی او ندیده است. وی مدعی شد میترا از نجفی 
خواسته بود با همسر و دخترش کامل قطع ارتباط 
کند و دختر نجفی هم مشابه همین حرف ها را تکرار 
کرد ضمن اینکه ادعا کرده نامه ای هشت صفحه ای 
از پدرش نزد اوســت که شــاید اگر الزم شد آن را 
منتشر می کند تا مشخص شود میترا استاد که بود 

و از کجا آمد.
البه الی تمام شنیده ها، گفته ها و ناگفته ها، فرزند 

13 ساله میترا اســتاد هم بود که رسانه ها به سراغ 
او رفتند؛ پسری که گفته می شــود جنازه غرق به 
خون مادرش را دیده اســت. گفته که نجفی دست 
بزن داشت و مادرش را کتک می زد و حتی یک بار 
دست او را شکسته اســت. دختر نجفی اما تکذیب 
کرد و گفت »مهیار« دروغ می گوید. دســت او در 
مدرسه شکســته و همه هم این را می دانند. مهیار 
مدعی شــد مادر و ناپدری اش بر سر مسائل مالی 

اختالف داشتند.
آقای شــهردار و وزیر سال های گذشــته، حاال با 
عنوان یک »قاتل« در بازداشــت به ســر می برد. 
اصالح طلبان در پی پاک کردن انگ قاتل بی رحم 
از پیشانی او هستند و تاکید می کنند که نجفی مرد 

آرامی بود و قطعا تحت فشار روانی شدید دست به 
این اقدام زده و حتی برخی ها همچون غالمحسین 
کرباســچی با نــگارش توئیت های مبهم ســعی 
کردند سرنخ ماجرا را به ســمت و سوهای دیگری 
بکشــند و ربط دهند. اصولگرایان )بعضی هایشان 
 و نه همه( هم مشغول ماهی گیری از آب گل آلود 

هستند.
استاد و مرد محترم و وزیر خوشنام و شهردار اسبق 
تهران که می خواست تهران را به شهری امن برای 
زنان و دختران تبدیل کند، حاال زن خانه اش را به 
قتل رسانده اما چرا؟ چه دلیلی باعث شده به قاتل 
زنی که می گفت عاشــقانه دوســتش دارد تبدیل 
شود؟ شاید در روزهای آینده سرنخ های بیشتری از 
این اتفاق تلخ و بهت آور به دست بیاید و مگوها بازگو 
شود. درنهایت اما باید ترسید از روزگاری که در آن 
حتی یک مرد فوق العاده باهوش و مودب و همیشه 
آرام ناگهان تبدیل به یک قاتل می شود و دست به 
اقدامی جنون آمیز می زند و بدتر اینکه آنهایی که 
نجفی را به مسلخ برده و به صالبه کشیده اند، شاید 
نمی دانند این سرنوشت می تواند در انتظار هر کدام 

 فتوای روحانیون پاکستانی 
علیه ذخیره دالر از سوی مردم

موالنا طاهر اشرفی، رییس شورای علمای پاکستان 
که شبکه ای از روحانیون اهل تسنن است، به روزنامه 
فایننشــال تایمز گفت: فتوایی صــادر کردیم که 
براســاس آن مردم نباید دالر احتکار کنند، چون 
احتکار موجب ایجاد هرج و مرج می شــود. باید از 
خرید غیر ضروری دالر خودداری کرد تا پاکستان 
از این بحران کنونی که امروز با آن مواجه هستیم، 
خارج شــود. محمد تقی عثمانــی، از روحانیون 
سرشناس پاکســتانی نیز در پیامی توئیتری اعالم 
کرد: خرید دالر به منظور احتکار و کســب سود از 
طریق افزایش بهای آن یک گناه کبیره است و در 
وضعیت اقتصادی کنونی، خیانت به کشور محسوب 
می شــود. از آنجایی که عمران خان، نخست وزیر 
پاکســتان با بحران تراز پرداخت ها روبه روســت، 
احتکار دالر آمریکا در این کشور افزایش یافته است.

توطئه ترور مقامات ارشد امنیتی 
اندونزی، ناکام ماند

پلیس اندونزی اعالم کرد، چهار تن از مقامات این 
کشــور از جمله وزیر امنیت عالی و مشــاور ارشد 
اطالعاتی رییس جمهوری، هدف یک توطئه ترور 
ناکام قرار گرفتند که احتماال با آشوب های مرگبار 
در جاکارتا ارتباط داشته است. مقامات پلیس اعالم 
کردند: گروهی شش نفره که قصد داشتند مقامات 
دولتی و یک ناظر انتخابات را با هدف کشاندن کشور 
به آشوب ترور کنند، بازداشت شدند و بازداشت آنها 

پیش از اجرای این توطئه صورت گرفت.

هزینه گلف بازی ترامپ، به ۱۰۲ 
میلیون دالر رسیده است

هافینگتن پست گزارش داد، هزینه بازی گلف دونالد 
ترامپ از ابتدای ریاست جمهوری او تاکنون بالغ بر 
1۰2 میلیون دالر می شود. این مبلغ، هزینه های سفر 
و تامین امنیت رییس جمهوری آمریکا را در مدت دو 
سال و نیم حضور او در کاخ سفید شامل می شود. این 
مبلغ تنها 12.۷ میلیون دالر کمتر از تمام هزینه های 
ســفرهای باراک اوباما و خانواده اش در تمام هشت 
سال دوران ریاســت جمهوری اوست. یکی از نکات 
قابل توجه این گزارش آنجاست که نشان می دهد 
یکی از انتقادات دونالــد ترامپ در کارزار انتخاباتی 
ســال 2۰16، انتقاد به باراک اوبامــا برای رفتن به 

بازی گلف بود.

تحصن اردنی ها در اعتراض به 
سفر»کوشنر«  به کشورشان

همزمان با افزایش تالش های آمریکا برای اجرای 
توطئه »معامله قرن« شمار زیادی از اردنی ها در 
اعتراض به سفر جارد کوشنر، مشاور ارشد و داماد 
ترامپ به این کشور در برابر ســفارت آمریکا در 
امان تحصن کردند. شماری از اردنی ها با تحصن 
مقابل سفارت آمریکا در امان پایتخت این کشور 
به سفر منطقه ای کوشنر اعتراض و طرح معامله 
قرن دونالد ترامپ را محکوم کردند. کوشنر طی 
این هفته قرار است به مراکش، اردن و همچنین 

سرزمین های اشغالی سفر کند.

آمریکا آموزش خلبانان 
ترکیه ای را به تعلیق درمی آورد

آمریکا قصد دارد آموزش خلبانان اف-3۵ ترکیه 
را به علت اختالف نظر با این کشــور در خصوص 
توافق خرید ســامانه دفاع موشکی اس-۴۰۰ به 
تعلیق دربیاورد. وزارت دفاع آمریکا و همچنین 
وزارت امور خارجه این کشــور تاکنون از اعالم 
مواضع خود در خصوص تعلیــق برنامه آموزش 
خلبانان ترکیه ای خودداری کرده اند؛ اما مقام های 
دولت آمریکا می گویند اگر ترکیه بخواهد سامانه 
اس-۴۰۰ را از روســیه دریافت کنــد آمریکا در 
چارچوب قانون مقابله با دشمنان آمریکا از طریق 
تحریم، تحریم ها ضد ترکیه را تشدید خواهد کرد.

زندگی خصوصی آقا و خانم استاد!

طی احکامی جداگانه صورت گرفت؛
انتصاب فرمانده قرارگاه 

پدافند هوایی خاتم االنبیا )ص( 
و نیروی پدافند هوایی ارتش

رهبر انقالب، امیر سرلشکر موسوی را با حفظ 
ســمت فرماندهی کل ارتش به عنوان فرمانده 
قرارگاه پدافند هوایی خاتم االنبیا)ص( منصوب 
کردند. حضرت آیت ا...خامنه ای با صدور احکامی 
جداگانه امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی 
را با حفظ سمت به عنوان فرمانده قرارگاه پدافند 
هوایی خاتم االنبیا )ص( و امیر سرتیپ علیرضا 
صباحی فرد را به سمت فرمانده نیروی پدافند 
هوایی ارتش منصوب کردند. متن احکام فرمانده 

کل قوا به این شرح است:
بسم ا... الرحمن الرحیم

امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی
نظر بــه تفکیک امــور پدافند هوایــی ارتش 
جمهوری اسالمی ایران از قرارگاه پدافند هوایی 
خاتم االنبیا )ص(، جنابعالی را با حفظ ســمت 
فرماندهی کل آجا به فرماندهــی این قرارگاه 
منصوب می کنم. بهره برداری از تمام قابلیت ها و 
ظرفیت های نیروهای مسلح و کشور در این امر 
خطیر و دفاع نفوذناپذیر از آسمان کشور و تقویت 
شبکه یکپارچه، کامل، قوی و به روز فرماندهی و 
کنترل پدافند هوایی، مورد انتظار است.توفیقات 

شما را از خداوند متعال مسألت می کنم.
سید علی خامنه ای

جزئیات جلسه شورای عالی 
انقالب فرهنگی تشریح شد

هشتصدوهفدهمین جلسه شورای عالی انقالب 
فرهنگی روز گذشته به ریاست علی الریجانی 
برگزار شد. دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی در 
تشریح مصوبات این جلسه با بیان اینکه دستور 
اصلی و محوری جلسه موضوع شعار سال یعنی 
رونق تولید بود، گفت: مقام معظم رهبری 1۰ 
سال متوالی است که در نام گذاری سال ها روی 
موضوعات اقتصادی تاکید داشته اند. سعید رضا 
عاملی، با اشاره به سیل اخیر که مناطقی از کشور 
را با آسیب مواجه کرد، گفت: شورای عالی انقالب 
فرهنگــی در این زمینه تصویــب کرد که پنج 
درصد مازاد بر ظرفیت عمومی کنکور به عنوان 
سهمیه به مناطقی که به صورت مستقیم دچار 

آسیب سیل شدند اختصاص پیدا کند.

حمایت بغداد از طرح عدم 
تعرض پیشنهادی ایران

ســفیر عراق در روســیه گفت: کشــورش از 
پیشنهاد ایران برای امضای توافق نامه ای درباره 
عدم تعرض بین کشورهای منطقه خلیج فارس 
که باعث تقویت صلح و ثبات در منطقه خواهد 
شد، حمایت می کند. وی یادآور شد: »سیاست 
خارجی بغداد در جهت تقویت صلح در منطقه، 
ـ نظامی  عدم مشــارکت در هر بلوک سیاسیـ 
علیه سایر کشــورها و حمایت از گفت وگوهای 
سازنده برای حل وفصل مشکالت است، ضمن 
اینکه عراق و ایران دارای روابط تاریخی عمیق و 

بسیار دوستانه ای هستند«.

وزارت خارجه آمریکا:
در حال حاضر کانال 
ارتباطی با ایران نداریم

وزارت خارجــه آمریکا اعالم کــرد که در حال 
حاضر کانال ارتباطی با ایران وجود ندارد و اگر 
تهران 12 شرط مطرح شده توسط واشنگتن را 
به صورت جدی مد نظر قرار دهد، این کشــور 
آمــاده مذاکره اســت.پمپئو  اضافــه کرد که 
همچنان به تشدید فشارهای حداکثری علیه 

ایران ادامه خواهیم داد. 
پس از خروج آمریکا از برجام، »مایک پامپئو« 
در کنفرانس خبری، 12 شرط را برای مذاکره با 

ایران تعیین کرد.

علی مطهری
نماینده تهران:

نماینده مردم نجف آباد و تیران و کرون گفت: تا این 
لحظه هیچ شکایتی از هیچ مرجعی نسبت به بنده، 

ابالغ نشده است و از این موضوع اطالعی ندارم.
ابوالفضل ابوترابی ادامــه داد: البته وزارت اطالعات 
هم اصل وجود کارتخــوان را در وزارت نفت و دفتر 
وزیر تایید کرده است. وی تصریح کرد: ما هم نگفتیم 
که کارتخوان متعلق به شخص وزیر بوده، بلکه اصل 
وجود داشتن کارتخوان را اعالم کردیم که مورد تایید 

وزارت اطالعات نیز قرار گرفت.
برخی رسانه ها در پی انتشار شــایعاتی به نقل از دو 
نماینده مجلس شــورای اســالمی مبنی بر وجود 
دســتگاه کارتخوان در دفتر وزیر نفت و تالش برای 
القای ارتبــاط این موضوع به شــخص بیژن زنگنه، 
وزارت نفت از هدایت ا...  خادمی و ابوالفضل ابوترابی 
دو تن از نمایندگان مجلس شــورای اسالمی خبر 

داده بودند. 
در همین زمینه نماینده مردم نجف آباد در مجلس 
شورای اسالمی اظهار داشت: هیچ شکایتی از هیچ 

مرجعی نسبت به بنده به من ابالغ نشده است.

شکایتی از سوی وزارت 
نفت ابالغ نشده است

نماینده مردم نجف آباد:

کافه سیاست

عکس  روز 

دیدار عراقچی و معاون وزیر 
خارجه روسیه در تهران

معاون سیاســی وزیر امور خارجه صبح دیروز 
در دیدار با ســرگئی ریابکوف، آخرین تحوالت 
روابط دوجانبه، برجــام و موضوعات منطقه ای 

و بین المللی را مورد بررسی و رایزنی قرار داد.

ظرفیت دشمن برای جنگ را تخلیه کرده ایم

پیشنهاد سردبیر:

نماینده مردم تهران اظهــار کرد: آنچه که در 
انتخابات هیئت رییسه مجلس رخ داد، ریشه 
در اختالف و بلکه کینه سران فراکسیون امید 
از سران فراکسیون مستقالن مجلس و بالعکس 
دارد. این اختالف و کینه از آنجا ناشی شد که در 
ابتدای مجلس دهم برخی افراد که در فهرست 
امید بودند از فراکســیون امید جدا شــدند و 
فراکســیون دیگری به نام مستقالن تشکیل 
دادند. در اینجا سران فراکسیون امید این افراد 
را به خیانت و نفاق متهم کردند و این داستان 
تا به امروز ادامه داشته اســت. علی مطهری 
افزود: از نظر من این اقدام  ســران مستقالن 
کاری خــالف مروت و جوانمــردی بوده ولی 
نمی توان آنها را خائن و منافق دانســت. نگاه 
سران فراکســیون امید که هر نماینده ای  در 
لیست امید بوده لزوما باید در فراکسیون امید 

باشد، نگاه درستی نیست.

کینه برخی ها، باعث اتفاقات 
انتخابات هیئت رییسه شد

سرلشکر سالمی
فرمانده کل سپاه:

نایب رییس فراکسیون نمایندگان والیی مجلس گفت: 
با موافقت مقام معظم رهبری، اختیارات ویژه ای برای 
مقابله با تحریم ها به رییس جمهور داده شده که بعضا 
به جــای دور زدن تحریم ها، قوانیــن را دور می زنند. 
محمد دهقان با اشــاره به درخواست رییس                                               جمهور                                    
برای داشتن اختیارات بیشــتر گفت:  چون صاحبان 
قدرت میل به افزایش قدرت خود دارند؛ بشر در طول 
تاریخ به تجربه دریافته است که قدرت رؤسای قوای 
مجریه را با تفکیک قوا مهار کند، با این حال همیشه در 
اثر اضافه خواهی رؤسای قوای مجریه که قدرت اصلی 
را در دست خود تجمیع می کنند، بین قوا چالش هایی 
ایجاد می شــود. وی چالش های امروز رییس جمهور 
آمریکا با کنگره این کشور را  نمونه  ای از این واقعیت 
دانست. دهقان اظهار داشت: بعضی از تصمیمات غلط 
دولت در این مدت کشــور را دچــار اختالل کرد که 
ازجمله آن می توان به این نکته اشاره کرد که دولت در 
سال ۹۷ بیش از 3۰ میلیارد دالر ذخایر ارزی کشور را 
در اختیار افرادی قرار داد که هنوز هم لیست آنها را 

منتشر نمی کند.

تصمیمات غلط دولت کشور 
را دچار اختالل کرد 

عضو فراکسیون نمایندگان والیی:

فرمانده کل ســپاه پاســداران گفــت: ما از 
توطئه های دشــمنان نگران نیســتیم و در 
آخرین فراز رویارویی با دشــمن قرار داریم. 
سرلشکر سالمی ادامه داد: امروز ما یک قدرت 
بزرگ و شکســت ناپذیر هســتیم زیرا همه 
سناریوهای دشمن را تجربه و آن را شکست 
داده ایم، دشمن امروز فشــار حد اکثری در 
جنگ اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، رسانه ای 
و استفاده از گروه های تروریستی را امتحان 
کرده؛ اما مــردم ما به خوبی پیــش رفتند. 
سرلشکر سالمی در بخش دیگری از سخنان 
خود به افول قدرت دشمن در مقابله با ایران 
اشاره کرد و گفت: شما افول و سقوط سخنان 
دشــمنان را می بینید. زیرا امروز ایران دیگر 
به اندازه مرزهایش قوی نیست و یک قدرت 
مطلق منطقه است به همین دلیل از تهدیدات 

دشمن نمی ترسد.

ظرفیت دشمن برای جنگ 
را تخلیه کرده ایم

پیشخوان

بین الملل

 شهردار اسبق تهران مدعی اختالفات مالی ، خانوادگی و ناموسی شد 
تلــخ یک  سرنوشــت 

تکنوکرات

تهران در شوک

سه شنبه شوک آور

شلیک به قلب اصالحات

نامه »اوباما«  دلیل شروع مذاکرات بود
سخنگوی وزارت خارجه گفت: شاید بتوان نامه محترمانه و لحن آشتی جویانه اوباما به رهبری را یکی از 
عوامل شروع مذاکرات در دوره گذشته دانست. سید عباس موسوی در پاسخ به این سوال که آیا نشستن 
ایران پای میز مذاکرات با حضور آمریکا در زمان ریاست جمهوری اوباما به ارسال نامه رییس جمهور وقت 
آمریکا به مقامات بلند پایه جمهوری اســالمی ایران و ادبیات متفاوت اوباما ارتباط داشت یا خیر؛ گفت: 
بله، همینطور است. این نامه برای رهبری ارسال شده بود و شاید یکی از دالیلی که نظام اجازه ورود به این 
مذاکرات را داد، همین بود. وی بر همین اساس و در پاســخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه اگر ترامپ هم 
خطاب به رهبری نامه ای ارسال کند و ادبیاتش را تغییر دهد و محترمانه تر نسبت به ایران اظهار نظر کند، 
احتمال انجام مذاکرات با آمریکا وجود دارد یا خیر، گفت: تغییر لحن خوب است، اما همیشه کافی نیست. 
اگر این تغییر لحن منجر به تغییر رویکرد و تبدیل به سیاست و استراتژی نشود و به تغییر عملکرد در قبال 

جمهوری اسالمی ایران نینجامد، ما برای آن ارزشی قائل نخواهیم شد.

اقدام تازه فیسبوک و توئیتر علیه ایران
به تازگی شرکت های فیسبوک و توئیتر اعالم کردند چندین حساب کاربری مرتبط با ایران را حذف کرده اند. 
فیسبوک اعالم کرده بر اساس اطالعات به دست آمده از شرکت »فایرآی« ۵2 حساب کاربری، 36 صفحه و 
۷ گروه و سه حساب کاربری اینستاگرام را که وابســته به حکومت ایران بوده اند، حذف کرده است. به نوشته 
واشنگتن پست، از جمله موارد حذف شده دو حســاب کاربری در توئیتر بوده اند که قصد داشته اند با انتشار 
پیام های جعلی خودشان را به عنوان نامزدهای حزب جمهوری خواه در انتخابات میان دوره ای کنگره جا بزنند. 
شرکت توئیتر اعالم کرده از ابتدای ماه جاری میالدی، حدود 2۸۰۰ حســاب کاربری که مبدأ آنها در ایران 
بوده را حذف کرده است. همزمان شرکت »فایرآی« هم مدعی شده شبکه ای از حساب های کاربری جعلی در 
فضای مجازی اقدام به تقلید رفتارهای روزنامه نگاران و سیاستمداران کرده و پیام هایی را در حمایت از ایران 
منتشر کرده اند. فیسبوک و توئیتر پیش از این هم چندین هزار صفحه و حساب کاربری متعلق به ایرانیان را 

بدون ارائه مستندات الزم تعطیل کرده است.

چهره ها

زینب ذاکر

شهردار اسبق تهران که 
می خواست تهران را به شهری امن 
برای زنان و دختران تبدیل کند، حاال 
زن خانه اش را به قتل رسانده است
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30 قلم میوه و سبزی در اصفهان ارزان شد
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

بازار

کیف لپ تاپ

بافت فرسوده کشور با 
بودجه های دولتی زنده نمی شود

معاون مسکن و بازآفرینی شــهری اداره کل راه و 
شهرسازی استان اصفهان با بیان اینکه بودجه دولت 
کفاف باز آفرینی محالت هدف بافت فرسوده کشور را 
نمی دهد، گفت: مطمئنا بیش از ۸۰ درصد بازآفرینی 
شهرها باید به کمک بخش خصوصی انجام شود و 
دولت فقط نقش مشوق داشــته باشد. ایمان طاهر 
با بیان اینکــه بودجه دولت بــرای بازآفرینی همه 
محله های استان اصفهان کم است، اظهار کرد: ۵۳ 
میلیارد تومان بودجه ای که برای بازآفرینی محالت 
هدف به اســتان اصفهان تخصیص داده شد، برای 
بازآفرینی یکی از کوچه های این محله ها نیز کافی 
نیست. وی افزود: بودجه ای که دولت برای بازآفرینی 
شــهری تخصیص می دهد، محرک است و کمک 
می کند تا بخش خصوصی و مردم به این کار ورود 
پیدا کرده و در آن ســرمایه گذاری کنند به همین 
دلیل نمی تــوان برای بازآفرینی بافت فرســوده به 
بودجه دولتی اتکا داشت. معاون مسکن و بازآفرینی 
شهری اداره کل راه و شهرســازی استان اصفهان 
گفت: اگر در یــک محله برای مــردم تولید ثروت 
کنیم؛ یعنی کاری کنیم که بافت فرسوده زنده شود 
و جان بگیرد، مردم نیز به جای اینکه خانه هایشان 
را بفروشند و در محله دیگری ساکن شوند، رغبت 

زندگی کردن در آن محله را پیدا می کنند.

تهیه سند چشم انداز گردشگری 
نیاز ضروری استان اصفهان است

 مدیــرکل فرودگاه های اصفهان گفت: باید ســند 
چشم انداز گردشــگری و نقشــه راه استان هر چه 
زودتر توسط متولیان امر، تهیه و ابالغ شود. حسن 
امجدی با بیان اینکه رونق گردشگری به هم افزایی و 
مشارکت همه نهادهای اجرایی نیاز دارد، افزود: اولین 
نیاز برای توسعه گردشگری این استان، برخورداری از 
برنامه و نقشه راه است. وی بیان کرد: نکته مهم اینکه 
فرودگاه ها هم بخش مهمی از صنعت گردشــگری 
محسوب می شوند که باید برنامه مشخصی در این 
زمینه داشته و مکلف به اجرای آن باشند. امجدی 
با بیان اینکه فرودگاه اصفهان، جزو هفت فرودگاه 
بین المللی برتر کشوراست، اضافه کرد: این فرودگاه از 
نظر تجهیزات ناوبری، هوانوردی، بصری، هواشناسی 
و فرودگاهی یکی از کامل ترین فرودگاه های کشور 
است که نقش مهمی در توسعه گردشگری منطقه 
دارد. امجــدی بیان کرد: همه تجهیــزات فرودگاه 
اصفهان در سه سال گذشته به روز رسانی، بازسازی 
یا تعویض شــده اســت. وی با بیان اینکه فرودگاه 
اصفهان ۱۳ درصد بیش از ظرفیت اسمی خود در 
پایان سال ۲۰۱۷ مسافر جابه جا کرده است، تصریح 
کرد: ظرفیت اسمی جابه جایی مسافر این فرودگاه ۲ 
میلیون و ۴۰۰ هزار نفر در سال است که این ظرفیت 
در سال ۲۰۱۷ به ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار رسیده است.

رییس اتحادیه میادین میوه و تره بار 
اصفهان اعالم کرد:

30 قلم میوه و سبزی در اصفهان 
ارزان شد

رییس اتحادیــه میادین میوه و تره بــار اصفهان با 
اشاره به افت قیمت نوبرانه در بازار، گفت: در هفته 
جاری باالی ۳۰ قلم میوه، صیفی و سبزیجات در بازار 
اصفهان کاهش یافت که این تاثیر مهمی در تعادل 
بازار داشت. ناصر اطرج، در خصوص نوسانات باالی 
نرخ میوه در بازار، اظهار کرد: یکی از دالیل افزایش 
نرخ برخی میوه و ســبزیجات، صادرات است؛ البته 
با توجه به مصالح کشور در شرایط فعلی، صادرات 
برای ارزآوری، یک ضرورت است. وی با بیان اینکه در 
شرایط فعلی طی هفته گذشته قیمت حدود ۴۰ قلم 
میوه، سبزی و صیفی جات در اصفهان کاهش یافت، 
افزود: در هفته جاری نیز باالی ۳۰ قلم میوه، صیفی 
و سبزیجات دوباره کاهش یافت که این تاثیر مهمی 
در تعادل بازار داشت. رییس اتحادیه میادین میوه و 
تره بار اصفهان گفت: به دنبال گرمای هوا، عرضه بار 
در بازار بیشتر شــده که موجب کاهش نرخ میوه و 

سبزیجات شده است. 

 AG103 کیف لپ تاپ مدل

 89,000
تومان

کیف لپ تاپ آباکاس مدل 0010

 140,000
تومان

کیف لپ تاپ گابل مدل 
Meridian 407210

 407,000
تومان

 میزان سپرده های بانکی از سال گذشته تا کنون 
همواره رو به افزایش بوده است. علی رغم اینکه در 
ماه های ابتدایی سال گذشته، سرمایه ها به سمت 
بازار ارز و سکه سرازیر شد و بانک ها عمال با دستور 
دولت مبنی بر کاهش ســود سپرده شاهد خروج 
ســرمایه ها از بانک ها بودند؛ اما در نهایت دولت 
مجبور شــد برای کنترل نقدینگی بار دیگر سود 
ســپرده ها را افزایش دهد و ایــن تصمیم موجب 
شــد تا از نیمه دوم ســال گذشته، ســپرده های 
بانک ها افزایش قابــل توجهی پیدا کند. علی رغم 
این افزایش منابع و سپرده ها؛ بر اساس آمار بانک 
مرکزی بانک ها ســهم اندکی از این پول را صرف 
پرداخت تسهیالت کرده اند؛ آن هم در شرایطی که 
تولید کنندگان و کســب و کارهای خرد به شدت 

درگیر تامین نقدینگی هستند.
دو برابر شدن سپرده های بانکی در کمتر 

از 5 سال
بر اســاس آمارهای رســمی، میزان سپرده های 
بانکی طی ۵ ســال اخیر بیش از دو برابر شــده 
است. در ســال ۱۳9۲ میزان سپرده های بانک ها 
چیزی در حدود 6۰6 هزار میلیــارد تومان بوده 
اســت. این رقم در ابتدای ســال 9۷ به یک هزار 
و ۴۸۵ میلیارد تومان رســید و البتــه این روند 
افزایشــی را همچنان حفظ کرد. بر اســاس آمار 
بانک مرکزی در اسفند ماه سال گذشته این رقم 
به ۱, ۷۱9 هزار میلیارد تومان رسید؛ از این میزان 
ســپرده های مردمی، حدود ۲۰۰ هــزار میلیارد 
تومان مربوط به سپرده های دیداری و بیش از ۸۸ 
هزار میلیارد تومان سپرده های قرض الحسنه بوده 
است. در میان استان های کشور، تهران، اصفهان 
و یزد بیشترین سپرده های بانکی را دارند. میزان 
سپرده بانکی در اســتان اصفهان به ازای هر نفر، 

بیست میلیون تومان است.
5۰ درصد سپرده های بانکی اصفهان در 

دست 4 درصد!
بررسی های آماری نشان 
می دهند که سپرده های 
بانکــی به طــور قابــل 
توجهی در دست بخش 
کوچکی از سپرده گذاران 
متمرکز است؛ به طوری 
کــه در اســتان تهران 

۵۰ درصد کل ســپرده های بانکی در دســت ۲ 
درصد ســپرده گذاران اســت. عالوه بر تهران، در 
استان های خراســان رضوی، فارس، آذربایجان 
شرقی، اصفهان، البرز، بوشهر، مازندران، سمنان، 
خوزستان و قم نیز ۵۰ درصد کل سپرده های نظام 
بانکی در دســت کمتر از ۴ درصد سپرده گذاران 
است. همچنین در استان های لرستان، کردستان، 
یزد و خراســان شــمالی که باالترین میزان عدم 
تمرکز ســپرده های بانکی وجود دارد، حدود ۵۰ 
درصد سپرده های بانکی در دســت بین ۸ تا ۱۰ 

درصد از سپرده گذاران است.
دست خالی اصفهانی ها از منابع بانکی

در حالی که میزان سپرده گذاری در بانک ها طی 

یک ســال اخیر بیش از 
۲۳ درصد رشــد داشته 
اســت؛ اما میزان اعطای 
تســهیالت بــه صورت 
معناداری کاهشی بوده و 
در چند سال اخیر فاصله 
حجم سپرده های بانکی 
و تســهیالت اعطایــی 
افزایش یافته اســت؛ به طوری که از 99/۷ درصد 
در ســال 9۱ به ۸۰/۲ درصد در بهمــن ماه 9۷ 
کاهش یافته اســت؛ البته در سال های ۸۷ تا 9۱ 
بانک مرکزی خــط اعتباری برای مســکن مهر 
پرداخت کرد و به نظر می رســد این اقدام موجب 
افزایش نسبت مانده تسهیالت اعطایی شده است. 
بانک ها معموال ۲ تا ۳ درصــد از منابع بانکی را به 
عنوان ذخایر احتیاطی نزد خود نگه می دارند؛ اما 
سیر نزولی نسبت تســهیالت اعطایی به سپرده ها 
)سپرده ها پس از کسر ســپرده قانونی( و رسیدن 
آن از رقم ۱ هزار و ۳۰۵ میلیارد تومان در ســال 
9۱ به رقــم ۳۵۸ هزار و ۷۳۰ میلیــارد تومان در 
بهمن ماه 9۷، اتفاقی عجیب و قابل تامل اســت. 

این وضعیت در اصفهان به نظر شــدت بیشتری 
هم دارد؛ در حالی که مردم اصفهان پس از تهران 
بیشترین میزان سپرده گذاری در بانک ها را دارند؛ 
اما اصفهان پس از تهران، یزد و سمنان در جایگاه 
چهارم دریافت تسهیالت بانکی قرار گرفته است. 
بر اســاس آمار بانک مرکزی در بهمن ماه 9۷ از 
میزان ۱۰۵۲ میلیارد ریال سپرده های بانک ها در 
اصفهان، تقریبا نیمی از آن، معادل ۵۴۱ میلیارد 
ریال تسهیالت پرداخت شده است. این وضعیت 
در حالی اســت که عبــاس رضایی اخیــرا وعده 
افزایش ۴ برابری نقدینگی در بانک های استان را 

به منظور رونق تولید داده است.
چرا بانک ها تسهیالت نمی دهند؟

اینکه چرا یک بانک به رســالت اصلــی خود که 
پرداخت تسهیالت می شود، عمل نمی کند، امری 
چند وجهی اســت. بخش از این مسئله مربوط به 
افزایش تصدی گری و تبدیل بانک ها به بنگاه های 
اقتصادی می شود؛ اینکه این نهادهای مالی ترجیح 
می دهند پولشان را به جای مشــتری ها در بازار 
پرسود مســکن و خرید و فروش ســرمایه گذاری 
کننــد، موجب می شــود تــا با کمترین شــوک 
و تغییرات اقتصــادی، عمال ایــن منابع در خطر 
قرار بگیرد و از ســوی دیگر برخــی از بانک ها به 
شدت با مســئله کاهش منابع روبه رو هستند که 
بخشی به دلیل پر رنگ شــدن نقش »دارایی های 
موهومی« و بخش دیگر مربــوط به »دارایی های 
منجمد« بانک هاست. این مسئله در تراز نامه های 
ناهماهنگ بانک ها به خوبی به چشم می خورد؛ در 
واقع بانک ها پولی ندارنــد؛ اما وانمود می کنند که 
دارند. این مسئله بخشــی به دلیل خاصه بخشی 
بانک ها در اعطای وام و عدم باز پس گیری آنها و 
بخش دیگر به دلیل ناموفق بودن سرمایه گذاری 
آنها در بخش های مختلف اقتصادی است. برآوردها 
نشــان می دهند که میــزان »مطالبــات معوق« 
بانک ها در پایان سال ۱۳9۷، به بیش از ۱۰۰ هزار 

میلیارد تومان رسیده است.

دست خالی اصفهانی ها از تسهیالت بانکی
  بر اساس آمار بانک مرکزی با وجود افزایش سپرده گذاری در بانک ها، میزان ارائه تسهیالت کاهش داشته است؛  

دومین نمایشــگاه جهیزیه و ملزومات ازدواج از ۱۱ تا ۱6 خردادماه در اصفهان برپا می شود. در دومین نمایشگاه 
جهیزیه و ملزومات ازدواج، انواع لوازم خانگی، لوازم و ظروف آشپزخانه، لوستر و چراغ های تزئینی، فرش، تابلوفرش، 
تزئینات منزل، مبلمان، دکوراسیون، مصنوعات چوبی و کاالی خواب در بیش از 9 هزار مترمربع فضای نمایشگاهی 
در اصفهان برگزار می شود. در این نمایشگاه ۱6۰ شرکت از اســتان های اصفهان، تهران، قم، گیالن، یزد و قزوین 
به ارائه محصوالت خود می پردازند و شرایط ویژه ای را نیز برای فروش محصوالت خود در نظر گرفته اند. دردومین 
نمایشگاه جهیزیه و ملزومات ازدواج اصفهان برندهای مطرحی از جمله لوازم خانگی اسنوا، لوازم خانگی بوش و... 

حضور دارند.

نمایشگاه جهیزیه و 
ملزومات ازدواج در 

اصفهان برگزار می شود

11 تا 16 خردادماه؛

گاه
ش

مای
 ن

عباس اله یاری- شهردار  ایمانشهر

آگهی مزایده )مرحله دوم(
شهرداری ایمانشهر در نظر دارد طی تشــریفات مزایده عمومی به استناد 
بند 9 ماده ۵۵ قانون شــهرداریها مصوب ۱۳۳۴/۴/۱۱ با اصالحات و الحاقات 
و بند ۱۴ ماده ۷۱ قانون تشــکیالت و وظایف و انتخابات شــورای اسالمی بر 
اساس مصوبه شــورای محترم اسالمی شهر نســبت به اجاره سالن ورزشی 
خلیج فارس )محله مینادشــت( با توجه به نظریه کارشــناس رســمی 
دادگستری با امکانات موجود با قیمت پایه ماهیانه ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ برای مدت 

یک سال اقدام نمایند؛ لذا متقضایان واجد شرایط می توانند از تاریخ انتشار این 
آگهی تا روز یکشنبه مورخ 9۸/۰۳/۱۲ به امور قراردادها مراجعه و اسناد مزایده 
را دریافت نموده و قیمت پیشنهادی خود را تا روز دوشنبه مورخ 9۸/۰۳/۱۳ به 
دبیرخانه محرمانه )حراست( شهرداری ارائه نمایند. در ضمن اولویت با افرادی 
خواهد بود که دارای مجوز از اداره کل ورزش و جوانان می باشند. هزینه درج 

آگهی به عهده برنده مزایده خواهد بود.
م الف: 478585

دعاوی تجاری در استان اصفهان پایین تر از ۱0 استان دیگر است
رییس اتاق بازرگانی اصفهان گفت: اتاق های نسل اول با تمرکز بر البی گری تالش می کنند که مسائل و مشکالت 
اعضای خود را برطرف کنند و از این رو کمیســیون حقوقی و پارلمانی با همکاری نمایندگان مجلس شورای 
اسالمی می توانند زمینه حل مسائل اعضا را فراهم کنند. مسعودگلشــیرازی با اشاره به اینکه شاخص استان 
اصفهان در حل اختالف فعاالن اقتصادی با یکدیگر و با ارگان های دولتی و طرف های خارجی جزو ۱۰ استان اول 
کشور نیست، افزود: این کمیسیون تالش می کند با تقویت مرکز داوری و میانجی گری زمینه ارتقای شاخص 

حل دعاوی را در استان اصفهان فراهم سازد. 

 Fast TSE نرم افزار رصد بازار
به منظور ارائه اطالعات به هنگام 
بازار، در اختیــار فعاالن بازار 

سرمایه قرار گرفته است. 
هدف اصلی این اپلیکیشــن، 
نمایش اطالعــات کاربردی و 
پراهمیت نمادهای بازار سرمایه 
بوده که جهت استفاده روزانه 
کاربــران در ســاعات بازار، 

طراحی شده است.

فست تی اس ای 
سهام بورس

شن مالی
معرفی اپلیکی

مرضیه محب رسول

معــاون بهــره بــرداری شــرکت ذوب آهن 
اصفهان گفت: در دوماهه نخســت سال 9۸ 
میزان صــادرات شــرکت ذوب آهن اصفهان 
براساس برنامه محقق شده است و پیش بینی 
می شــود روند افزایش تولید چدن و صادرات 
این شرکت تا پایان ســال 9۸ نیز انجام شود.

مهردادتوالئیان با اشــاره به اینکه در سال 9۸ 
افزایش تولید چدن با دو کوره بلند را در دستور 
کار قرارداده ایم، گفت: به طور متوســط ۲۳۰ 
هزار تن چدن برای هر ماه در نظر گرفته ایم که 
این تولید تا پایان اردیبهشت محقق شده است 
و تا پایان شش ماهه نخســت امسال، میزان 
تولید طبق برنامه پیش خواهــد رفت؛ البته 
میزان هدف گذاری بــرای تولید چدن در هر 
ماه متفاوت است؛ اما در مجموع تا پایان سال ۳ 
میلیون تن چدن تولید خواهیم کرد. وی با بیان 
اینکه امسال فقط در زمینه تامین سنگ آهن 
نگرانی هایی داریم، تصریح کرد: در حال حاضر 
از طریق وزارت صنعت، تامین نیاز به مواد اولیه 

را پیگیری می کنیم تا در یک شرایط مناسب 
نیاز به سنگ آهن به صورت پیوسته تامین شود 
که اگر این بستر به وجود آید، در زمینه افزایش 

تولید، مشکل نخواهیم داشــت. او با تاکید بر 
اینکه در سال جاری افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی 
صادرات را در نظر گرفته ایم، اظهار کرد: در دو 

ماهه نخست سال 9۸ میزان صادرات شرکت 
ذوب آهن، طبق برنامه از پیش تعیین شــده، 

محقق شده است. 

توالئیان با بیان اینکــه در بخش میلگرد و تیر 
آهن که به صورت سفارشــی است، مشکلی 
در زمینه تولید و تقاضا وجــود ندارد، گفت: 

در حال حاضر میزان تولید میلگرد و تیرآهن 
شــرکت ذوب آهن به دلیل اینکه متناســب 
با ســفارش این کاالهاست، مشــکلی وجود 
ندارد، از این رو طبق برنامه ای، افزایش تولید 
در شــرکت ذوب آهن وتامین نیاز داخلی در 
دستور کار قرار دارد. براســاس این گزارش، 
تشدید تحریم های آمریکا علیه فوالد و فلزات 
ایــران، تاثیری بر میــزان تولیــد و صادرات 
شــرکت ذوب آهن نداشته اســت؛البته این 
شرکت بر مبنای برنامه ســاالنه خود افزایش 
صادرات را در دســتور کار قرار داده است. در 
حال حاضر شــرکت ذوب آهن اصفهان تنها 
شــرکتی اســت که از فرآیند کوره بلند برای 
تولید فوالد اســتفاده می کند و امروزه غیر از 
تولید مواد ساختمانی، نیمی از محصوالت این 
شرکت، صنعتی شده است؛ به طوری که تولید 
تیرآهن H سنگین به عنوان یکی از محصوالت 
 جدید به ســبد عرضه شــرکت اضافه شــده

 است.

معاون بهره برداری شرکت ذوب آهن اصفهان:

صادرات 2 ماهه نخست ذوب آهن اصفهان محقق شد

بر اساس آمار بانک مرکزی در بهمن 
ماه 97 از میزان 1052 میلیارد ریال 
سپرده های بانک ها در اصفهان، 

تقریبا نیمی از آن ،معادل 541 میلیارد 
ریال تسهیالت پرداخت شده است

اجرای ماده ۱۶۹ مکرر قانون 
مالیات های مستقیم، راهکاری 

موثر در جهت کاهش فرار مالیاتی
یکــی از مهم تریــن و اصلی تریــن ابزارهای 
پیشرفت و توسعه اقتصادی در نظام بین الملل، 
شفافیت اقتصادی و جلوگیری از پنهان کاری 
در معامالت اقتصادی است. بر این اساس یکی 
از عمده ترین برنامه های اقتصادی کشورهای 
صنعتــی دنیا، تالش جهت شــفاف ســازی 
اقتصادی و مبارزه جدی ایشــان بــا اقتصاد 

زیرزمینی است. 
به طور یقین شفافیت اقتصادی فارغ از اینکه 
مانعی اصلی در برابر قاچــاق کاال بوده،باعث 
رونق کسب و کار اقتصادی در سطح بازارهای 
داخلــی و زمینه ســاز کاهش نــرخ بیکاری 
می شــود، یکی از ملزومات جــدی در جهت 
بســط عدالــت اجتماعی و اقتصادی اســت؛ 
چراکه شــفافیت اقتصادی موجب می شود تا 
نظام مالیاتی بتواند براســاس شواهد و قراین 
واقعی، اقدام به اخذ مالیــات کرده و با اعمال 
عدالت مالیاتی، زمینه ساز عدالت اقتصادی و 

اجتماعی شود.
اما حال ســوال اصلــی و مهم اینجاســت که 
شــفافیت اقتصادی چگونه حاصل می شود؟ 
آیا همه بخش ها و بنگاه های اقتصادی حاضر 
به پذیرش رویکرد شفافیت در نظام اقتصادی 

هستند؟
به طور یقین پاســخ ما به این پرســش آری 
نخواهد بود؛ چراکه در همه کشــورهای دنیا 
و در تمامی نظام هــای اقتصادی، بخش هایی 
وجود دارند که منافع خود را در اقتصاد پنهان 
و زیرزمینی به دســت می آورند و شــفافیت 
اقتصاد، چالشــی جدی در برابر ســود آوری 

ایشان خواهد بود. 

     نوبت دوم 
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مفاد آراء
3/90  آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی شهرستان فریدن به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه کثیراالنتشار و محلی آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نســبت به صدور مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه  اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.
1- برابر رای شماره 139860302012000074 مورخه 1398/02/10 هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضی آقای احمد میرزائی 
چهل خانه فرزند جلیل به شماره شناسنامه 2063 صادره از فریدن در ششدانگ یک واحد 
ساختمان پرورش بوقلمون مفروز و مجزی شــده از پالک 1 فرعی از 48 اصلی واقع در 
چهلخانه حوزه ثبت فریدن جز بخش سیزده ثبت اصفهان به مساحت 9406/21 متر مربع 

خریداری از مالک رسمی آقای غالمعباس محمدی محرز گردیده است.
تاریخ چاپ نوبت اول: 1398/02/25
تاریخ چاپ نوبت دوم: 1398/03/09

م الف: 463567  موسی الرضا امامی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک فریدن
حذف بهای ثمنیه اعیانی

3/92 شــماره:98/2027008784 بر اســاس تقاضای وراث محمــد محمدی خیادانی 
فرزند صادق طبق گواهی حصر وراثت شــماره 476 مورخ 1392/02/09 شــورای دهم 
حل اختالف به اسامی طاهره، عزت، بتول، حســن، اصغر، محمود، علی محمد، حسین و 
همسر سکینه خلفی خیادانی مبنی بر حذف عبارت به استثنا بها ثمنیه اعیانی از ششدانگ 
یکباخانه پالک 7949/244 مورد ثبت و صفحه 401 دفتر 177 خوراسگان که مالک ثمنیه 
اعیانی آن مشخص نمی باشد که در اجرای تبصره یک ماده 105 اصالحی آیین نامه قانون 
ثبت کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ 29/000/000 ریال ارزیابی و به حساب سپرده 
ثبت به شماره فیش 438926 واریز گردیده اســت لذا مراتب فقط یک مرتبه در روزنامه 
کثیراالنتشار آگهی می شود تا چنانچه فرد یا افرادی ذیفنع می باشند از تاریخ انتشار این 
آگهی به مدت یکماه به مراجع صالحه قضایی مراجعه و گواهی طرح دعوی را به این اداره 
تســلیم نمایند در صورت عدم ارائه گواهی طرح عبارت به استثنا بها ثمنیه اعیانی از سند 
حذف خواهد شد. م الف:480875 شبان رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شرق اصفهان 

)169 کلمه،2 کادر(  
حصر وراثت

3/93  آقای قاسم طیبی دارای شناسنامه شــماره 1230033327 به شرح دادخواست به 
کالسه  95/98 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان امیر طیبی به شناسنامه 53 در تاریخ 98/1/17 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- قاسم طیبی، کدملی 1230033327 
نسبت با متوفی فرزند. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه 
آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ 
 نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 481705 شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان نطنز )مجتمع شماره 

یک( )117 کلمه،1 کادر(  
مزايده اموال غیرمنقول

3/78 اجراي احکام حقوقي شــعبه 13 اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اي در خصوص 
پرونده اجرایي کالسه 961033 ج /13 له خانم رباب رنجبران و علیه آقاي احمد ستاري 
مبني بر مطالبه 300 عدد ســکه بهار آزادي که در روز مزایده ارزیابي مي گردد و ســایر 
مطالبات و حق االجراي دولتــي بابت محکوم به و هزینه هــاي اجرایي و حق االجراي 

دولتي در مورخ 98/4/5 ساعت 10/30 صبح در محل اجراي احکام دادگستري اصفهان 
طبقه زیرزمین اتاق 18 جهت فروش 2/5 دانگ مشــاع از 72 حبه شش دانگ ملکي به 
پالک 14916/133 بخش 5 اصفهان به نام آقاي حســینعلي حدادي که اقرار به فروش 
به محکوم علیه نموده اســت ملکي آقاي حســینعلي حدادي و اکنون در تصرف مالکانه 
محکوم علیه مي باشد با مشخصات مندرج در نظریه کارشناسي که ذیال درج شده است 
که توسط کارشناس رسمي دادگستري به شــرح ذیل ارزیابي شده و نظریه وي مصون از 
تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید مي توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه 
مزایده به نشاني خیابان چمران نرسیده به فروردین و الله نبش کوچه 55 مراجعه و از ملک 
بازدید و با همراه داشــتن 10 درصد بها در روز مزایده به صورت نقد یا چک تضمین شده 
بانک ملي در وجه اجراي احکام حقوقي در جلســه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده 
باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. تســلیم ملک مورد مزایده پس از پرداخت تمام 
بهاي آن صورت خواهد گرفت. هزینه هاي اجرایي بر عهده محکوم علیه مي باشد و مابقي 
ثمن ظرف حداکثر یکماه پرداخت و اال ده درصد واریزي به نفع دولت ضبط خواهد شــد. 
اوصاف اموال مورد مزایده: ملک مورد ارزیابي به صورت یک باب مغازه 17 متري و محاط 
در محدوده پالک 14916/133 بخش 5 مي باشد که سند مالکیت آن با حدود مجزي شده 
از پالک 14916/125 در صفحه 320 دفتر 142 با حدود اربعه مشخصه در سند به نام آقاي 
حسینعلي حدادي سابقه ثبت و سند مالکیت داشته اســت. قسمت اعظم پالک مزبور در 
تعریض گذر شمالي واقع شده و حدود 40 متر مربع آن باقي مانده که به دو باب مغازه تبدیل 
شده است و مطابق استعالم شهرداري از سمت شمال پالک مجدد در طرح تعریضي آتي 
قرار دارد. مشخصات ملک: ملک مورد بازدید به صورت یک باب مغازه به مساحت 17 متر 
مربع و با دهنه حدود 7/30 متر و مثلثي شکل اســت که قسمتي از حد شمال آن در طرح 
تعریض آتي قرار دارد. کف مغازه سرامیک و دیوارها داراي دیوار کوب چوبي است و دیوارها 
سرامیک و مغازه داراي انشعابات برق و تلفن و درب ورودي کرکره اي برقي است. نظریه 
کارشناس: با توجه به مراتب فوق و قرار کارشناســي صادره و مدارک منضم در پرونده و 
سایر عوامل تاثیرگذار در قیمت و با توجه به تحقیقات محلي و شکل مهندسي ملک متراژ 
مغازه شرایط زماني و موقعیت مکاني عرضه و تقاضا و صرف نظر از احراز اصالت و صحت 
اســناد عادي و اثبات هرگونه مالکیت چنانچه ملک بالمعارض باشد و به صورت تخلیه، 
بهاي مغازه مزبور حدود 2/5 دانگ مشاع باقیمانده شش دانگ پالک 14916/133 بخش 
5 ثبت اصفهان به میزان 2/465/000/000 ریال معادل دویســت و پنجاه و پنج میلیون 
تومان تعیین و اعالم مي گردد.  م الف:427381 اجراي احکام حقوقي شــعبه سیزده 

اصفهان )527 کلمه،5 کادر(  
مزايده

3/94 شــماره: 973477 اجرا - تاریخ:1398/02/22 ، اجرای احکام مدنی دادگســتری 
شهرستان خمینی شــهر در پرونده کالســه 973477 له خانم عالیه بهرامیان علیه آقای 
خسرو رضایی خسروی به خواســته مطالبه اجرت المثل به مبلغ 240/000/000 ریال و 
مبلغ 58/450/000 ریال هزینه دادرســی و مبلغ 12/000/000 ریال نیم عشر دولتی در 
نظر دارد یک دستگاه خودروی ســواری پراید به رنگ نوک مدادی مدل 1388 به شماره 
انتظامی ایران 99 - 882 م 88 واقع در پارکینگ حجت خمینی شهر را از طریق مزایده به 
فروش رساند خودروی فوق دارای آثار تصادف داشته که ترمیم شده دور تا دور اطاق دارای 
آثار خش و کشیدگی می باشد موتور و گیربکس سالم چهارحلقه الستیک ها خوابیده که 
میزان کاردهی 30 درصد بوده و باطری فاقد کاردهی می باشد و کیفیت رنگ آن نیز به مرور 
زمان پایین آمده است که کارشناس رسمی دادگستری ارزش آن را با توجه به شرایط مذکور 
150/000/000 ریال ارزیابی نموده است لذا جلسه مزایده در تاریخ دوشنبه 1398/04/03 
 ساعت 9 صبح در محل اجرای احکام مدنی دادگســتری شهرستان خمینی شهر برگزار
 می گردد. و طالبین می توانند 5 روز قبل از روز مزایده به نشانی فوق مراجعه و مورد مزایده 
 را از نزدیک بازدید نماید. خریدار کسی است که باالترین قیمت راپیشنهاد نماید، خریدار 
می بایستی ده درصد قیمت پیشــنهادی را فی المجلس و مابقی را ظرف یک ماه از تاریخ 
مزایده به حساب سپرده دادگســتری واریز نماید در غیر اینصورت ده درصد اولیه پس از 

کســر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد.شــایان ذکر است اجرای احکام 
مدنی تکلیفی در تحویل مال بــه خریدار ندارد. تذکر: متقاضیان شــرکت در مزایده می 
بایست 10 درصد بهای مال را طی فیش چهار نســخه ایی به حساب سپرده دادگستری 
خمینی شهر به شماره 2171290271003 نزد بانک ملی واریز و با در دست داشتن اصل 
فیش و اصل کارت ملی نیم ساعت قبل از شــروع مزایده به اجرای احکام مدنی مراجعه 
و درخواست شــرکت در مزایده را تکمیل و به همراه کپی کارت ملی و اصل فیش سپرده 
 تحویل اجرا نمایید. م الف: 464296  دفتراجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان 

خمینی شهر)339 کلمه،3 کادر(  
مزايده

3/101 شــماره: 980182 اجرا - تاریخ:1398/02/25 ، اجرای احکام مدنی دادگستری 
شهرستان خمینی شهر در پرونده کالســه 980182 له خانم شــهال زمانی علیه حبیبه 
کریمی و عبداله نوری به خواســته مطالبه مبلغ 1/450/000/000 ریال به عنوان اصل 
خواسته به انضمام خسارت تاخیر تادیه هزینه دادرسی حق الوکاله وکیل و نیم عشر دولتی 
که در روز مزایده محاسبه می گردد در نظر دارد سه دانگ مشاع از ششدانگ پالک ثبتی 
72/26 که طی مبایعه نامه 91/07348 به محکوم علیه فروخته شده واقع در خمینی شهر 
ـ خیابان امام جنوبیـ  کوچه شترگلوـ  مقابل کوچه شهید محمد عسکری فرد به کدپستی 
8414973316 را از طریق مزایده به فروش رســاند ملک مذکور بصورت یک باب منزل 
مسکونی ســه طبقه )زیرزمینـ  همکف و اول( به مســاحت اعیانی 469/60 مترمربع و 
عرصه 248/35 مترمربع با قدمت ســاخت باالی 15 سال می باشــد هرکدام از طبقات 
بصورت یک واحد مسکونی مجزا که اسکلت ســاختمان از نوع دیوار باربر با سقف تیرچه 
بلوک و دارای انشعابات آب ، برق و گاز می باشد که کارشناس رسمی دادگستری ارزش سه 
دانگ ملک فوق را 3/150/000/000 ریال ارزیابی نموده است لذا جلسه مزایده در تاریخ 
 شنبه 1398/03/25 ســاعت 9 صبح در محل اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان 
خمینی شهر برگزار می گردد. و طالبین می توانند 5 روز قبل از روز مزایده به نشانی فوق 
مراجعه و مورد مزایده را از نزدیک بازدید نماید. خریدار کســی است که باالترین قیمت 
راپیشنهاد نماید، خریدار می بایســتی ده درصد قیمت پیشنهادی را فی المجلس و مابقی 
را ظرف یک ماه از تاریخ مزایده به حساب سپرده دادگستری واریز نماید در غیر اینصورت 
ده درصد اولیه پس از کســر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد.شایان ذکر 
است اجرای احکام مدنی تکلیفی در تحویل مال به خریدار ندارد. تذکر: متقاضیان شرکت 
در مزایده می بایست 10 درصد بهای مال را طی فیش چهار نسخه ایی به حساب سپرده 
دادگستری خمینی شهر به شماره 2171290271003 نزد بانک ملی واریز و با در دست 
داشتن اصل فیش و اصل کارت ملی نیم ساعت قبل از شروع مزایده به اجرای احکام مدنی 
مراجعه و درخواست شرکت در مزایده را تکمیل و به همراه کپی کارت ملی و اصل فیش 
ســپرده تحویل اجرا نمایید. م الف: 480993  دفتراجرای احکام مدنی دادگســتری 

شهرستان خمینی شهر)370 کلمه،4 کادر(  
ابالغ رای 

3/96 شماره دادنامه: 1509/97 ، شماره دادنامه: 330-98/2/29 ، مرجع رسیدگی: شعبه 
هشتم شــورای حل اختالف خمینی شــهر خواهان: احمد ابراهیمی فرزند رحیم نشانی: 
خمینی شهر خ امیرکبیر هرستان کوچه مسجدعلی ؛ خوانده1-امیر خلیفه سلطانی نشانی: 
اصفهانـ  شاهپور جدید نمایشــگاه الغدیر 2-رســول گلی درباغی فرزند احمد نشانی: 
مجهول المکان ، خواســته: الزام به انتقال رســمی سند یکدســتگاه کامیونت به شماره 
انتظامی 23- 169 ع 12 به انضمام کلیه ی خســارات قانونی مقوم به پنجاه میلیون ریال 
به انضمام خسارات دادرسی ، گردشــکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به 
کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاءقاضی شورا ختم رسیدگی 
را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی 
احمد ابراهیمی فرزند رحیم به طرفیت 1-امیر خلیفه ســلطانی 2-رســول گلی درباغی 
 فرزند احمد به خواسته الزام به انتقال رســمی سند یکدستگاه کامیونت به شماره انتظامی
 23- 169 ع 12 بــه انضمام کلیه ی خســارات قانونی مقوم به پنجــاه میلیون ریال به 

انضمام خسارات دادرســی  نظر به جمیع محتویات پرونده دادخواست تقدیمی خواهان 
و با توجه به اینکــه کارت اتومبیل در ید خواهان و اینکه با اســتعالم بعمل آمده از پلیس 
راهور اتومبیل موصــوف بنام خوانده ی ردیــف دوم بوده و با عنایت بــه برگ وکالت و 
معامله تنظیم یافته در دفترخانه اســناد رســمی و اینکه خواندگان علیرغم ابالغ قانونی 
هیچگونه دفاع موثری در قبال خواســته ی خواهان بعمل نیــاورده اند دعوی خواهان 
وارد تشــخیص و شــورا مســتنداً به ماده 22 قانون مدنی خوانده ردیف دوم را به حضور 
در یکی از دفاتر اســناد رســمی و انتقال اتومبیــل موصوف به نام خواهــان بابت اصل 
خواســته و پرداخت محکوم می نماید همچنین نظــر به اینکه دعــوی متوجه خوانده 
دیگر حمید ماهرانی نبوده قرار رد دعوی خواهان در این قســمت صــادر می گردد. این 
رای نســبت به خوانده ردیف دوم غیابی اســت و ظرف مهلت بیســت روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در این شــورا و ســپس ظرف مهلت بیســت روز پس از انقضای مهلت 
 واخواهی قابــل تجدیدنظرخواهــی در محاکم عمومی حقوقی خمینی شــهر اســت 
و نســبت به خوانده ردیف اول حضوری اســت و ظرف بیســت روز پــس از ابالغ قابل 
تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی خمینی شــهر است. م الف: 477137   
ایمان بختیاری  قاضی شعبه هشتم شــورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )376 

کلمه،4 کادر(  
تبصره يک ماده 105 آئین نامه قانون ثبت

3/103 شماره: 139885602006002084 ، شماره: 1398/03/05 ، بر اساس تقاضای 
زهرا آذربایجانی ورنوسفادرانی فرزند عبدالخالق مبنی بر تعیین بهاء ثمنیه اعیانی بیست و 
هفت و نیم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ که )نه حبه و یک ششم حبه مشاع به استثناء بهاء 
ربعیه اعیانی( از 72 حبه ششدانگ پالک 1604/87 واقع در خمینی شهر بخش 14 ثبت 
اصفهان مورد ثبت در دفتر 68 صفحه 366 واقع در خمینی شهر بخش 14 ثبت اصفهان که 
طبق سوابق متعلق است به خانم اشرف پراشیده ش ش 32 می باشد که در اجرای  تبصره 
یک ماده 105 اصالحی آئین نامه قانون ثبت طبق نظر کارشناسی رسمی دادگستری ملک 
فوق دارای ارزش ربعیه اعیانی به مبلغ 15000000 ارزیابی و طی فیش 5/3/98-302933 
در حساب سپرده اشخاص به نام مالک ثمنیه اعیانی تودیع گردید لذا با توجه به مفاد تبصره 
یک آئین نامه فوق الذکر مراتب فقط یک مرتبه در روزنامه آگهی می شود تا ذینفع جهت 
دریافت  بهاء تعیین شده به اداره ثبت اســناد و امالک خمینی شهر مراجعه نمایید و یا در 
صورتی که مدعی تضییع حقی باشد می تواند از تاریخ انتشار این آگهی به مدت 30 روز به 
مراجع صالحه قضائی مراجعه و گواهی طرح دعوی را به اداره مذکور تسلیم نماید. بدیهی 
است در صورت عدم ارائه گواهی طرح دعوی ســند مالکیت متقاضی بدون استثناء ربعیه 
اعیانی صادر و تسلیم خواهد شد. م الف: 481159  نبی اله یزدانی رئیس اداره ثبت اسناد 

و امالک خمینی شهر )236 کلمه،2 کادر(  
افراز پالک 107/129

3/104 شــماره: 139721702006018415 ، تاریخ: 1398/02/26 ، براساس تقاضای 
نرگس پیمانی فرزند مجید مبنی بر افراز مالکیت خود از پالک 107/129 واقع در خمینی 
شهر بخش چهارده ثبت اصفهان چون متقاضی مزبور اعالم داشته قادر به اعالم نشانی 
مالکین ششدانگ نمی باشد لذا بدینوســیله به کلیه مالکین یا وارث احتمالیشان به شرح 
ذیل 1-یداله آقایی فرزند محمد 2-محمدابراهیم آقایی فرزند یداله 3-مهدی آقایی فرزند 
حیدرعلی 4-نرگس پیمانی فرزند مجید 5-الهه آقایی فرزند محمدتقی 6-یداله جعفری 
پور سدهی فرزند ماشااله 7-مجتبی جعفری پور سدهی فرزند ماشااله 8- مهدی حاجیان 
فرزند محمد 9-غالمرضا حاجیان فرزند احمد 10- زهره آقایــی فرزند یداله 11-احمد 
جعفری پور سدهی فرزند ماشااله 12-ماشااله جعفری پور سدهی فرزند علی و هرکسی که 
به نحوی قائل به وجود حقی در پالک مذکور می باشد ابالغ می گردد مورخ 1398/04/16 
ساعت 10 صبح نماینده ثبت و نقشــه بردار ثبت در محل وقوع ملک حاضر بوده و عدم 
حضور شما مانع رسیدگی نخواهد بود لذا مراتب فقط یک مرتبه در روزنامه آگهی می شود تا 
ذینفع جهت پیگیری های مربوطه اقدام نماید. م الف: 483339 نبی اله یزدانی رئیس 

اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر )184 کلمه،2 کادر(  

مفاد آراء
3/89 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

واراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آراء صادره هیأت موضوع تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وســاختمانهای فاقد 
سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی آران وبیدگل تصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضیان 
محرز گردیده است لذامشــخصات متقاضیان وامالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور 
اطالع عموم در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشخاص نسبت 
 به صدور ســند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشــته باشــند می توانند از تاریخ انتشار

 اولین/ آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد وامالک محل تسلیم وپس 
از اخذ رسید ، ظرف /مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع 

قضایی تقدیم نمایند
1- رأی شماره 324 و 325 مورخ 98/02/15 هیأت : آقای محسن ساوجی بیدگلی فرزند 
علی شماره شناســنامه 1250009881 و خانم محبوبه رحیمی بیدگلی فرزند ابوالفضل 
شماره شناســنامه 1250040302 )بالمناصفه( ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 94.50 
مترمربع شماره پالک 3148 فرعی از 852 فرعی از پالک 3 اصلی واقع در معین آباد بیدگل 
بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل  . ابتیاعی از مالک رسمی سید سورنا حسینی بیدگلی و 

سید قائم حسینی بیدگلی
2- رأی شــماره 126 و 127 مــورخ 98/01/28 هیــأت : آقای جــواد خارکن بیدگلی 
فرزند حســن شــماره شناســنامه 461 و خانم زهــرا عابدیــن زاده بیدگلــی فرزند 
حســین شــماره شناســنامه 1898 )بالمناصفه( ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 160 
مترمربع شــماره پــالک 973 فرعی از 102 فرعــی از پالک 6 اصلی واقع در حســین 
 آباد بیدگل بخش 3 حــوزه ثبتی آران و بیدگل  . ابتیاعی از مالک رســمی شــهرداری

 آران و بیدگل 
3- رأی شــماره 128 مورخ 98/01/28 هیأت : آقای عبدالصمد قاضیان بیدگلی فرزند 
قاسم شــماره شناسنامه 90 ششــدانگ یکبابخانه بمســاحت 103.80 مترمربع شماره 
 پالک 8 فرعی از پالک 36 اصلی واقــع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتــی آران و بیدگل  . 

 مالک رسمی
4- رأی شماره 122 مورخ 98/01/27 هیأت : آقای ســیدمحمد حسینی فرزند سید امیر 
شماره شناسنامه 1791 ششدانگ یکبابخانه بمساحت 54 مترمربع شماره پالک 1 فرعی 
از پالک 92 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل  . ابتیاعی از وراث مالک 

رسمی حسین زندی بیدگلی
5- رأی شماره 123 مورخ 98/01/27 هیأت : آقای ســیدمحمد حسینی فرزند سید امیر 
شماره شناسنامه 1791 ششدانگ یکبابخانه بمساحت 574 مترمربع شماره پالک 2 فرعی 
از پالک 92 اصلی و 2 و 3 فرعی از 42 اصلی واقع در اماکــن بخش 3 حوزه ثبتی آران و 

بیدگل  . ابتیاعی از وراث مالک رسمی حسین زندی بیدگلی
6- رأی شــماره 129 مورخ 98/01/28 هیأت : خانم عذرا خانــم حقوقی بیدگلی فرزند 
اسمعیل شماره شناسنامه 431 ششدانگ یکباب مغازه بمساحت 39.30 مترمربع شماره 
 پالک 33 فرعی از پالک 244 اصلی واقع در اماکــن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل  . 

مالک رسمی
7- رأی شــماره 125 مورخ 98/01/28 هیأت : خانم پروین منعمی بیدگلی فرزند حسن 
شماره شناسنامه 9814 ششدانگ یکبابخانه بمساحت 104.20 مترمربع شماره پالک 215 
فرعی از 9 فرعی از پالک 972 اصلی واقــع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل  . 

ابتیاعی از مالک رسمی حسن منعمی
8- رأی شماره 123 مورخ 98/01/27 هیأت : آقای احمدرضا جعفری فرد بیدگلی فرزند 
حسن شماره شناسنامه 252 ششدانگ یکبابخانه بمساحت 268.70 مترمربع شماره پالک 
1 فرعی از 1041 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل  . ابتیاعی از مالک 

رسمی غالمحسین شاهمیرزایی و عذرا صباغیان
9- رأی شماره 321 مورخ 98/02/15 هیأت : خانم اعظم بیدائی آرانی فرزند غالمحسین 
شماره شناسنامه 512 ششدانگ یکبابخانه مخروب )قدیمی( بمساحت 157.80 مترمربع 
شماره پالک 8 فرعی از 1 و 5 و قسمتی از مشــاعات پالک 2269 اصلی واقع در اماکن 

بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل  . مالک رسمی
10- رأی شماره 124 مورخ 98/01/28 هیأت : خانم کبری مرنجابی فرزند حسین شماره 

شناسنامه 39 ششدانگ یکبابخانه بمساحت 49.50 مترمربع شماره پالک 14 فرعی از 11 
و قسمتی از مشاعات پالک 2454 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل  

. ابتیاعی از وراث مالک رسمی امان اله طالبی
11- رأی شــماره 113 مورخ 98/01/27 هیأت : خانم جنت اصغری فرزند محمدحسین 
شماره شناسنامه 43 ششدانگ یکبابخانه بمساحت 233.55 مترمربع شماره پالک 9853 
فرعی از 1052 فرعی از پالک 2637 اصلی واقع در مسعودآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و 

بیدگل  . ابتیاعی از مالک رسمی حبیب اله گل پیرا
12- رأی شماره 116 و 117 مورخ 98/01/27 هیأت : آقای  مجتبی عبدالهی آرانی فرزند 
احمد شماره شناسنامه 193 و خانم زینب محبوبی فرزند علی آقا شماره شناسنامه 2769 
)بالمناصفه( ششدانگ یکبابخانه بمساحت 160 مترمربع شماره پالک 9854 فرعی از 66 
فرعی از پالک 2637 اصلی واقع در مسعود آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل  . ابتیاعی 

از مالک رسمی شهرداری آران و بیدگل
13- رأی شماره 258 و 260 مورخ 98/02/05 هیأت : آقای  حمید سبحانیان فرزند رضا 
شماره شناسنامه 664 و خانم طیبه زارعی فرزند امراله شماره شناسنامه 8512 )بالمناصفه( 
ششدانگ یکبابخانه بمساحت 114 مترمربع شماره پالک 9855 فرعی از 1051 فرعی از 
پالک 2637 اصلی واقع در مسعودآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل  . ابتیاعی از مالکین 

رسمی رضا خوشه چرخ و زهرا خلیق
14- رأی شــماره 263 مورخ 98/02/05 هیأت : آقای ماشــااله خلیفه آرانی فرزند رضا 
شماره شناســنامه 425 ششــدانگ یکبابخانه بمســاحت 175 مترمربع شماره پالک 
3274 فرعی مجزی شــده از 103 فرعی از 2638 اصلی و 3289 فرعی مجزی شــده 
از باقیمانــده 2638 اصلی واقع در احمدآبــاد آران بخش 3 حوزه ثبتــی آران و بیدگل  . 
 ابتیاعی از مالک رســمی شــهرداری آران و بیدگل و علی محمد و نعمت اله و حســن 

همگی بذرافشان
15- رأی شــماره 263 مورخ 98/02/05 هیأت : آقای میثم خلیفه آرانی فرزند حســن 
شماره شناســنامه 267 ششــدانگ یکبابخانه بمســاحت 175 مترمربع شماره پالک 
3280 فرعی مجزی شــده از 103 فرعی از 2638 اصلی و 3290 فرعی مجزی شــده از 
باقیمانده پــالک 2638 اصلی واقع در احمدآباد آران بخش 3 حــوزه ثبتی آران و بیدگل  
 . ابتیاعی از مالک رســمی شــهرداری آران و بیدگل و علی محمد و نعمت اله و حســن

 همگی بذرافشان
16- رأی شــماره 135 و 136 مــورخ 98/01/28 هیأت : آقای  ایــوب حقیقت صفت 
فرزند علی محمد شــماره شناســنامه 266 و خانم اکــرم خدام حضرتــی آرانی فرزند 
نعمت اله شماره شناســنامه 42 )بالمناصفه( ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 144.66 
مترمربع شــماره پالک 3281 فرعــی از 2497 فرعی از پــالک 2638 اصلی واقع در 
 احمدآباد آران بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل  . ابتیاعی از مالک رســمی شــهرداری

 آران و بیدگل
17- رأی شماره 134 مورخ 98/01/28 هیأت : آقای علی اصغر حالج آرانی فرزند ماشااله 
شماره شناسنامه 1250081629 ششدانگ یکبابخانه بمســاحت 175 مترمربع شماره 
پالک 3282 فرعی از پالک 2638 اصلی واقع در احمدآباد بخــش 3 حوزه ثبتی آران و 

بیدگل  . ابتیاعی از مالک رسمی علی اکرمیان
18- رأی شماره 133 مورخ 98/01/28 هیأت : آقای علی وکیلی فر فرزند حسن شماره 
شناسنامه 6190059031 ششدانگ یکبابخانه بمساحت 92.50 مترمربع شماره پالک 
3283 فرعی از پالک 2638 اصلی واقع در احمدآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل  . 

ابتیاعی از مالک رسمی علی اصغر مطمئن
19- رأی شــماره 132 مورخ 98/01/28 هیــأت : دولت جمهوری اســالمی ایران به 
نمایندگی وزارت آموزش و پرورش، اداره کل آموزش و پرورش اســتان اصفهان شناسه 
ملی 14001922668 ششدانگ قســمتی از یکباب مدرسه  بمساحت 983.91 مترمربع 
شماره پالک 3288 فرعی از پالک 2638 اصلی واقع در احمدآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران 

و بیدگل  . ابتیاعی از مالک رسمی عباس بصره 
20- رأی شماره 110 مورخ 98/01/27 هیأت : خانم عطیه قانعی بیدگلی فرزند ابوالفضل 
شماره شناسنامه 1250060370 ششدانگ یکبابخانه بمساحت 95.55 مترمربع شماره 
پالک 1966 فرعی از 235 فرعی از پالک 2640 اصلی واقع در آران دشت بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل  . ابتیاعی از مالک رسمی محمد عمو صادقی 

21- رأی شــماره 118 مورخ 98/01/27 هیــأت : خانم فاطمه ســادات عنایتی آرانی 
فرزند سیدعلی شماره شناســنامه 6190042953 ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت 
135 مترمربع شــماره پــالک 382 فرعــی از 252 فرعی از پــالک 2704 اصلی واقع 
 در دســتجرد و غیاثیه بخش 3 حــوزه ثبتی آران و بیــدگل  . ابتیاعی از مالک رســمی

 شهرداری آران و بیدگل
22- رأی شماره 119 و 120 مورخ 98/01/27 هیأت : آقای  ایرج قندی فرزند محمدعلی 
شماره شناســنامه 1250159520 و خانم الهام ســادات قهاری فرزند سیدعلی شماره 
شناسنامه 1250263603 )بالمناصفه( ششدانگ یکبابخانه بمساحت 306.50 مترمربع 
شــماره پالک 4163 فرعی از 290و361 فرعی از پالک 2715 اصلی واقع در ابوزیدآباد 
بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل  . ابتیاعی از مالک رســمی عباس قاسم پور و خواتون 

قاسم پور و عباس قندی
23- رأی شــماره 326 مورخ 98/02/15 هیأت : آقای روح اله آزادی فرزند امراله شماره 
شناسنامه 3122 ششدانگ یکبابخانه بمســاحت 217.65 مترمربع شماره پالک 4164 
فرعی از 1145 فرعی از پالک 2715 اصلی واقع در ابوزیدآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و 

بیدگل. مالک رسمی
24- رأی شــماره 130 مورخ 98/01/28 هیأت : آقای محسن حیدری نصرآبادی فرزند 
علی شماره شناسنامه 71 ششدانگ یکبابخانه بمساحت 265.50 مترمربع شماره پالک 
1389 فرعی از پالک 21 اصلی واقع در نصرآباد بخش 4 حوزه ثبتی آران و بیدگل  . ابتیاعی 

از مالک رسمی محمد کاظم زاده
25- رأی شــماره 322 و 323 مورخ 98/02/15 هیأت : آقــای محمدرضا بهتری نوش 
آبادی فرزند حسین شماره شناســنامه 20 و خانم فاطمه ســادات موسوی حسنارودی 
فرزند سیدمحمد شماره شناســنامه 502 )بالمناصفه( ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 
183 مترمربع شــماره پالک 3943 فرعی از 2594 فرعی از پــالک 40 اصلی واقع در 
 نوش آباد بخش 4 حوزه ثبتی آران و بیدگل  . ابتیاعی از مالک رســمی حســین بهتری 

نوش آبادی
26- رأی شماره 131 مورخ 98/01/28 هیأت : آقای ابوالفضل گرامی نوش آبادی فرزند 
اسداله شماره شناسنامه 183 ششدانگ یکبابخانه بمساحت 166 مترمربع شماره پالک 
606 فرعی از پالک 43 اصلی واقع در غیاث آباد نوش آباد بخش 4 حوزه ثبتی آران و بیدگل  

. ابتیاعی از مالک رسمی اسداله گرامی
بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض، طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/02/25 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/03/09 

م الف: 462177  عباس عباس زادگان ر ییس اداره ثبت اسناد و امالک  آران و بیدگل
مزايده اموال غیرمنقول

3/91 اجرای احکام حقوقی شعبه سوم اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ای در خصوص 
پرونده اجرایی کالســه 970195 ج/3 له خانم اکرم حاجی وند و علیه آقای ناصر خیری 
حبیب آبادی و خانم فاطمه بخشــیان مبنی بر مطالبه مبلغ 1/921/019/915 ریال بابت 
محکوم به و هزینه های اجرایی و حق االجرای دولتی در تاریخ 98/4/5 ساعت 12 صبح 
در محل اجرای احکام دادگستری اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 18 جهت فروش 36/398 
حبه از 72 حبه شش دانگ ملکی به پالک ثبتی شماره 2 فرعی از 2027/2 اصلی بخش 
4 اصفهان با مشخصات مندرج در نظریه کارشناسی که ذیال درج شده است ملکی آقای 
ناصر خیری حبیب آبادی و اکنون در تصرف مالکانه / استیجاری مستاجر می باشد توسط 
کارشناس رسمی دادگستری به شــرح ذیل ارزیابی شــده نظریه وی مصون از تعرض 
طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید می توانند ظرف 5 روز قبل ازجلسه مزایده 
به نشــانی فوق مراجعه و از ملک بازدید و در روز مزایده با همراه داشتن 10 درصد بها به 
صورت نقد یا چک تضمین شده بانک ملی در وجه اجرای احکام حقوقی در جلسه مزایده 
شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود هزینه های اجرایی 
برعهده محکوم علیه می باشــد. مابقی ثمن معامله ظرف حداکثر یکماه پرداخت و اال ده 
درصد واریزی به نفع دولت ضبط خواهد شد. اوصاف ملک مورد مزایده: اصفهان، خیابان 
شریف واقفی کوی حسن آباد، پالک 12 ســاختمان آراد، بازدید بعمل آمد که بعلت عدم 
حضور مالک در محل امکان بازدید فراهم نشــد و طی تماس تلفنی با وی اعالم داشت 

برای مداوای پزشکی در تهران به سر می برد و مقرر شــد بازدید  به بعد از مراجعت وی 
موکول شود که مجدداً در تاریخ 97/10/1 در معیت خوانده از ملک بازدید شد ولی درب 
های داخلی قفل بود و برای بار ســوم در معیت نامبرده در تاریخ 97/10/3 بازدید شد که 
گزارش آن به استحضار می رسد: ملک مورد نظر دارای یک جلد سند با شماره 176898 و 
شماره ملک 2027/2 ثبت شده در دفتر شماره 25 عبارت است از یک باب منزل یا عرصه 
تقریبی 65 متر مربع که هنگام ساخت حدود 8 متر مربع آن در تعریض گذر قرار گرفته و 
بصورت دو طبقه روی پارکینگ بهمراه زیرزمین، با درب فلزی و نمای سنگ بادبر و آجر، 
پنجره آلومینیم و پله ها ســنگ و نرده فلزی، دیوارهای داخلی قســمتی رنگ و قسمتی 
پتینه و بدون آشپزخانه، دارای یک اتاق و سالن و سرویس با قدمت حدود 20 سال دارای 
انشعاب برق و آب و گاز می باشد. با عنایت به موقعیت محلی، قدمت بنا و ساز و کار حاکم 
بر بازار ملک و مسکن و سائر جهات کارشناسی و با در نظر گرفتن کلیه امکانات و احداثات 
و انشعابات، ارزش شش دانگ ملک یاد شــده برابر با سه میلیارد و هشتصد میلیون ریال 
معادل سیصد و هشتاد میلیون تومان ارزیابی می گردد. همچنین دستمزد کارشناسی مبلغ 
800000 ریال است که دستور تودیع مابه التفاوت آن مورد استدعاست. در نتیجه ارزش 
36/398 حبه مشــاع آن به مبلغ 1/921/019/915 ارزیابی که مقدار 1/622 حبه مشاع 
آن به مبلغ 85/616/377 ریال بابت حق االجرای دولتی و مقدار 2/332 حبه مشاع آن به 
مبلغ 123/075/990 ریال مطالبات مقدم اجرای اسناد رسمی اصفهان و مقدار 22/444 
حبه مشاع آن به مبلغ 1/712/325/548 ریال بابت مطالبات محکوم له ارزیابی می گردد. 
ضمنًا چون توقیف اجرای اسناد رسمی اصفهان مقدم می باشد ابتدا مطالبات آن اجرا باید 
 وصول شود. م الف:468427 اجرای احکام حقوقی شعبه سوم اصفهان )566 کلمه،

2 کادر(  
ابالغ وقت رسیدگی

3/100 شماره: 159/98 حل11 ، مرجع رسیدگی: شعبه یازدهم حقوقی شورای حل اختالف 
خمینی شهر به نشانی: خمینی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  مجتمع 
شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی: ســاعت 08:30 صبح روز شنبه مورخه 
1398/04/15 ، مشخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: سید عبدالنبی نوربخش ، نام 
پدر: سیدرضا ، نشانی: خمینی شهر خیابان انقالب اسالمی گاز اول کربالی 3 ؛ مشخصات 
خوانده: 1-نام و نام خانوادگی: احســان دیناری ، نام پدر: دینارعلی ، خواسته و بهای آن: 
مطالبه مبلغ 200/000/000 ریال به انضمام کلیه خســارات دادرسی و تاخیر تادیه و حق 
الوکاله وکیل ، گــردش کار: خواهان.خوانده را مجهول المکان اعــالم و تقاضای ابالغ 
دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار 
وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است. 
لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده 
می تواند با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت نموده و در وقت 
مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 479614  رئیس شعبه یازدهم حقوقی شورای 

حل اختالف خمینی شهر)192 کلمه،2 کادر(  
ابالغ وقت رسیدگی

3/102 شماره: 1616/97 حل1 ، مرجع رسیدگی: شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف 
خمینی شهر به نشانی: خمینی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  مجتمع 
شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی: ساعت 04:30 بعدازظهر روز شنبه مورخه 
1398/04/15 ، مشخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: بهروز مهران خواه ، نام پدر: 
حسین ، نشانی: خمینی شهر خ پاسداران کوی آزادگان کوی4 پالک4 ؛ مشخصات خوانده: 
1-نام و نام خانوادگی: محمد عبدالهی لیواری ، نام پدر: عباس ، خواسته و بهای آن: مطالبه 
وجه 2 فقره چک عهده بانک ملی به شماره های 666306 مورخ 96/9/30 و 666305 
مورخ 96/8/30 ، دالیل خواهان:  کپی مصدق چک و ظهر آن کپی مصدق 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: 481139 رئیس شعبه اول حقوقی شورای 

حل اختالف خمینی شهر)208 کلمه،2 کادر(  
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بانوان؛ بیشترین مبتالیان به پرفشاری خون

پیشنهاد سردبیر:

اخبار

محیط زیست

نماینده مردم گلپایگان:
سوءمدیریت در انتقال آب 
موجب خشکی گاوخونی شد

نماینده مردم گلپایگان و خوانســار در مجلس 
شورای اسالمی گفت: بهره برداری و انتقال آب 
از محل ســدها به درستی عمل نشــده است تا 
امروزه بتوانیم آب ســدها را به تاالب گاوخونی 
اصفهان انتقال دهیم. علی بختیار گفت: مناقشه 
آب به صورت منطقه ای، مشکل در تصمیم گیری 
کالن کشور ایجاد می کند زیرا یکی از دالیل نبود 
مدیریت در حوزه بحران سیل در سال جاری که 
منجر به خسارات فراوان شــد ناشی از تصمیم 
گیری محلی یا رقابت های بین استان ها در حوزه 
آب است. نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در 
مجلس شورای اسالمی با اشاره به اهمیت ساخت 
ســدهای بزرگ در حوزه کارون گفــت: اگر در 
گذشته ســدهای بزرگ در حوزه کارون احداث 
نمی شد امسال شاهد صدبرابری خسارات ناشی 
از سیل بودیم. وی افزود: بهره برداری و انتقال آب 
از محل سدهای بزرگ کشــور به درستی عمل 
نشده است تا امروزه بتوانیم آب سدها را به تاالب 
گاوخونی اصفهان انتقال دهیم و شــاهد احیای 
این تاالب مثل تاالب شــور گلپایگان و یا سایر 

تاالب های کشور باشیم.

معاون فنی حفاظت محیط زیست استان:
مواد آالینده زاینده رود 
مشتقات نفتی بوده است

معاون فنی حفاظت محیط زیســت اســتان 
اصفهان گفت: مواد آالینده زاینده رود مشتقات 
نفتی بوده و مرکز پایش اداره محیط زیســت، 
آالیندگی شدید آن را تایید کرد. مهدی ریاحی 
با اشــاره به وصول شکایات مردمی در خصوص 
انتشــار بوی آزار دهنده نفت در برخی از نقاط 
اصفهان، اظهار کرد: درساعت ۲ بامداد روز جمعه 
مورخ ۳ خرداد ماه ۹۸ بعد از وصول این گزارشات 
مردمی، کارشناسان اداره کل حفاظت از محیط 
زیست اســتان اصفهان با هماهنگی مدیریت 
بحران استانداری ضمن بررسی، بازدید منطقه ای 
و تفحص مناطق مجاور رودخانه زاینده رود در 
محدوده شهرســتان های فالورجان و خمینی 
شهر در نهایت موفق به شناســایی محل های 
تخلیه مواد آالینده شدند. وی ادامه داد: براساس 
گزارش کارشناســان این اداره ضایعات تخلیه 
شده متاسفانه مشــتقات آالینده نفتی بوده که 
پس از نمونه بــرداری از محل و انــدازه گیری 
تعدادی از پارامترهای شیمیایی موجود در مواد 
نفتی توســط مرکز پایش اداره کل حفاظت از 
محیط زیست استان اصفهان، آالیندگی شدید 
آن به تایید رسید. معاون فنی حفاظت محیط 
زیست استان اصفهان افزود: همچنین به موازات 
آن منشــأ اصلی آلودگی و متولی ایجاد آن که 
شخص حقیقی بود، توسط اداره محیط زیست 
شهرستان خمینی شــهر شناسایی و به مراجع 

قضایی معرفی شد.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست 
استان اصفهان مطرح کرد:

 شکار بی رویه سنجاب ها 
در فصل بهار

فرمانده یگان حفاظت محیط زیســت اســتان 
اصفهان گفــت: بهار مصادف با فصــل زاد و ولد 
سنجاب هاست که در این فصل متاسفانه تعداد 
زیادی از این جوندگان به شکل زنده و به منظور 
فروش شــکار می شــوند. مرتضی جمشیدیان، 
اظهار داشــت: با توجه به تنوع آب و هوایی در 
کشــور ایران، انواعی از حیات وحش در مناطق 
حفاظت شده این اســتان زندگی می کنند که 
از جمله آنها سنجاب ایرانی اســت. وی با بیان 
اینکه همانند بســیاری از دیگــر حیات وحش 
تخریب زیســتگاه ها و از میــان رفتن درختان 
بلوط زندگی ســنجاب ایرانی را تهدید می کند، 
بیان داشت: شــکار این حیوان بیشتر به منظور 
قاچاق و فروش آنهــا انجام می شــود و یکی از 
عوامل تهدیدآمیز برای حیــات این گونه مهم و 
زیبای طبیعت خداوندی است. وی اضافه کرد: 
سنجاب ها در این فصل به شکل زنده شکار و به 
روش های غیرانســانی مانند نگهداری در داخل 
کیســه گونی یا قفس های فلزی به نقاط دیگر 
برای فروش منتقل می شوند. جمشیدیان با بیان 
اینکه نگهداری در مکان نامناسب یا به شیوه های 
غلط تا زمان فروش در بسیاری از مواقع موجب 
از میان رفتن این جوندگان می شود، گفت: شکار 
این حیوانات همچنین موجب برهم خوردن نظم 
طبیعت و چرخه حیاتی زیستگاه های آنها خواهد 
شد. وی با اشاره به رها سازی یک سنجاب ایرانی 
در زیستگاه های نجف آباد طی روزهای گذشته 
ابراز داشــت: این سنجاب توســط دوستداران 
حیات وحش و محیط زیســت خریداری شده 
و به اداره حفاظت محیط زیست این شهرستان 

تحویل شده بود.

کالهبرداران دست به کار شدند؛
از وعده فروش سواالت امتحان 
نهایی تا ثبت نام مدارس شاهد

این روزها کالهبــرداران در فضای مجــازی با به 
کارگیری تمهیداتی برای بازار گرمی، در حوزه های 
متنوعی از دانش آموزان کالهبــرداری می کنند؛ 
از وعده فروش ســواالت امتحان نهایی تا ثبت نام 
در مدارس شــاهد. خســرو ســاکی، رییس مرکز 
سنجش و پایش کیفیت آموزشی با تاکید بر اینکه 
در راســتای ارتقا، امنیت و صحت هر چه بیشــتر 
برگزاری امتحانات نهایی فرآیند ارسال سواالت به 
صورت الکترونیکی انجام می گیرد و رمز بازگشایی 
فایل سواالت مســتقیما از طریق مرکز سنجش و 
پایش کیفیت آموزشــی آموزش و پــرورش برای 
مدیران حوزه های اجرایی امتحانات سراسر کشور 
زمانی ارسال می شود که دانش آموزان در سالن های 
امتحان مستقر و درب ســالن ها بسته شده است و 
امکان دسترسی به سواالت قبل از برگزاری امتحانات 
وجود ندارد، تاکید کرد: در حال حاضر تنها مشکل، 
دانش آموزان و اولیایی هستند که فریب افراد سودجو 
و کالهبردار را می خورند. ما به آنها اطمینان می دهیم 
تحت هیچ شــرایطی امکان لو رفتن سواالت وجود 
ندارد و هر چه تحت این عنوان در شبکه های مجازی 
ذکر می شود، اخاذی اســت. از اولیا و دانش آموزان 
می خواهیم چنین مواردی که ادعای فروش سواالت 
را دارند و در فضای مجازی تبلیغ می کنند را به پلیس 
فتا و مسئوالن آموزش و پرورش محل ارائه دهند. در 
زمینه کالهبرداری هــای اینترنتی از دانش آموزان 
این روزها معضل دیگری هم به چشم می خورد و آن 
هم در مورد ثبت نام برخی مدارس خاص از جمله 
مدارس شاهد اســت. در حالی که بارها اعالم شده 
است متقاضیان ورود به مدارس شاهد، الزاما باید به 
سایت سجا مراجعه و بر اساس کد ملی و اطالعات 
دریافتی، مرحلــه اول ثبت نام را انجــام دهند؛ اما 
شاهد هستیم برخی با ادعای ثبت نام قطعی فرزند 
شما در مدارس شاهد مشغول به فعالیت هستند و 
حتی در ازای دریافت وجه به اولیا یک کد دسترسی 
نیز می دهند و اولیا با مراجعه به مدرسه تازه متوجه 

می شوند که این کد دسترسی تقلبی است.

توقیف کامیون حامل 24 هزار 
لیتر سوخت قاچاق در اصفهان

فرمانده انتظامی شهرســتان اصفهــان از توقیف 
یک دســتگاه کامیون تانکردار حامل ۲4 هزار لیتر 
سوخت قاچاق و دســتگیری یک نفر در این رابطه 
خبر داد. محمدرضا خدادوســت اظهار داشت: در 
راســتای مبارزه با قاچاق فرآورده های سوختی و 
به منظور افزایش امنیــت جامعه ماموران کالنتری 
محمدآباد فرماندهی انتظامی شهرســتان اصفهان 
در پی کسب خبری مبنی بر تخلیه سوخت قاچاق 
در یکی از محله های این شهر بالفاصله جهت بررسی 
موضوع وارد عمل شدند. فرمانده انتظامی شهرستان 
اصفهان افزود: ماموران پــس از اطمینان از صحت 
موضوع بــا هماهنگی قضایی، خــودروی کامیون 
مورد نظــر را که در حال تخلیه ســوخت قاچاق به 
وســیله پمپ برقی به داخل تانکرهای مســتقر در 
محل بودند، توقیف و راننده آن را دستگیر کردند. 
وی با اشاره به اینکه در بازرسی از این خودرو مقدار 
۲4 هزار لیتر ســوخت قاچاق کشف شد، ادامه داد: 
در این راستا پرونده تشکیل و متهم دستگیر شده 

جهت اقدامات قانونی تحویل مرجع قضایی شد.

هشدار رییس پلیس فتا:
تبلیغات در شبکه های اجتماعی 

قابل اعتماد نیست
رییس پلیس فضای تولید و تبادل اطالعات استان 
اصفهان نســبت به تبلیغات اینترنتی هشدار داد 
و گفت: تبلیغــات در شــبکه های اجتماعی قابل 
اعتماد نیستند. سرهنگ سید مصطفی مرتضوی 
با اشــاره به پرونده های کالهبرداری اینترنتی در 
پلیس فتا اظهارداشت: کالهبرداری های مالی در 
فضای مجازی با شــیوه و ترفندهای خاصی انجام 
می شود که نیاز به هوشــیاری مردم است. رییس 
پلیس فضای تولید و تبادل اطالعات استان اصفهان 
افزود: تبلیغات در شبکه های اجتماعی قابل اعتماد 
نیســتند و برخی ها با هدف پرداخــت وام اقدام 
مجرمانه و کالهبرداری انجام داده اند. وی با بیان 
اینکه تســهیالت بانکی تنها در بانک های عامل با 
انجام فرآیند قانونی صورت می پذیرد، خاطرنشان 
کرد: ارائه چنین تسهیالتی از طریق فضای مجازی 
امکان پذیر نیست. سرهنگ مرتضوی، جمع آوری 
اطالعات شهروندان را از دیگر برنامه های مجرمان 
برای انجام این اقدامات بیان کــرد و گفت: مردم 
نباید اطالعات فــردی خود را در معــرض دید و 

بهره برداری دیگران قرار دهند.

مدیرعامــل ســازمان آتــش نشــانی و خدمات 
ایمنی شــهرداری اصفهان گفت: بیشــترین موارد 
غرق شدگی سال گذشــته در کشــور در ماه های 
تیر، مرداد و شــهریور گزارش شــده است. محسن 
گالبی اظهار کرد: فصل تابســتان به دلیل افزایش 
حجم سفر و تمایل افراد به شــنا در دریا و رودخانه 
همواره شــمار تلفات غرق شدگی نســبت به دیگر 
 فصل های سال بیشتر است. گالبی، با اشاره به اینکه 
بر اساس آمارها شمار زیادی از موارد غرق شدگی در 
رودخانه ها و آب های کم عمق اتفاق می افتد، گفت: 
اطالع از وضعیت عمق آب قبل از تصمیم به شیرجه 
زدن و حتی قبل از ورود به آب ضروری اســت زیرا 
شیرجه در آب های کم عمق خطر ضربه به سر و نیز 
شکستگی گردن را به دنبال دارد در حالی که ورود به 
آب های عمیق برای مبتدیان، خطر غرق شدگی را 
افزایش می دهد. مدیرعامل ســازمان آتش نشانی و 
خدمات ایمنی شهرداری اصفهان گفت: شهروندان 
نباید توانایی خود را در شنا کردن بیش از حد در نظر 
بگیرند زیرا آمارها نشان می دهد یک سوم قربانی های 

غرق شدگی با فن شنا به طور کامل آشنا بوده اند. وی 
با بیان اینکه بیشترین غرق شدگی در رودخانه های 
کشور اتفاق افتاده است، افزود: بسیاری از رودخانه ها با 
وجود ظاهری آرام بسیار خطرناک و عمیق هستند به 
طوری که فرد بعد از چند قدم جلو رفتن در رودخانه 
متوجه عمق زیــاد آن و گرفتار گردآب می شــود، 
بنابراین توصیه می کنیم شهروندان بدون اطالع از 

وضعیت رودخانه هرگز برای شنا در آن اقدام نکنند.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری:

بیشترین غرق شدگی در رودخانه های کشور اتفاق افتاده است
معاون آموزش ابتدایــی اداره کل آموزش و پرورش 
اصفهان گفت: انســداد مبادی بی ســوادی نیازمند 
شناســایی دانش آموزان تارک و بازمانده از تحصیل 
در شهرها و روستاهای استان اســت. شهین جوانی 
افزود: بر این اساس تاکنون با همکاری اداره کل ثبت 
احوال و بهزیستی اســتان، بیش از چهار هزار دانش 
آموز بازمانده از تحصیل شناسایی شده اند. وی اظهار 
داشــت: از این تعداد ۲ هزار و ۷۲4 نفر فاقد ســابقه 
تحصیل در سیستم سناد آموزش و پرورش و یک هزار 
و ۸۹۷ نفر هم دارای سابقه تحصیل هستند که تاکنون 
فقط ۱۸۲ نفر برای ســال تحصیلی ۹۸-۹۹ ثبت نام 
کرده اند. معاون آموزش ابتدایــی اداره کل آموزش و 
پرورش اصفهان ادامه داد: برخی از این دانش آموزان 
بازمانده و تارک از تحصیل شناســایی شــده، بیمار 
صعب العالج و یا از اتباع بیگانه هســتند که احتمال 
می رود تعدادی از آنها از کشور خارج و یا برخی دیگر 
فوت شده و مشخصات آنها در ثبت احوال ثبت نشده 
باشد. وی با اشاره به اهمیت جذب کودکان بازمانده از 
تحصیل در مدارس اصفهان بیان کرد: بازماندگان از 

تحصیل شامل ۲ گروه هستند یک عده، نو آموزانی که 
باید وارد پایه اول ابتدایی شوند و این اتفاق نیفتاده و 
گروه دیگر دانش آموزان خواهان تحصیل هستند و در 
سیستم ثبت نام آنها انجام شده؛ اما به دالیلی موفق 
به ادامه تحصیل نشدند. وی بیان داشت: برای جذب 
و ایجاد شــرایط تحصیل برای این کودکان اکنون در 
برخی از دورترین روستاهای استان، یک معلم در حال 

خدمت رسانی و آموزش تنها یک دانش آموز است. 

معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش اصفهان خبر داد:

 شناسایی بیش از چهار هزار دانش آموز بازمانده از تحصیل

 آموزش و پرورشآتش نشانی

زندانیان دیه، یکی از مورد مناقشه ترین مجرمانی 
هســتند که هم اکنون در زندان های کشور به سر 

می برند.
 طی ماه های اخیر، افزایش ایــن افراد نگرانی های 
جدی را در جامعه به وجود آورده است به خصوص 
آنکه با باال رفتن قسمت طال و ســکه عمال آزادی 
این افراد به نوعی ســخت و حتی غیر ممکن شده 
است. هم مسئوالن سیاسی و هم علمای دینی بارها 
نسبت به روند افزایشی این مدل از زندانیان هشدار 
داده و حتی برخی از علما آن را مخالف با دستورات 
صریح اسالم و قانون قضایی کشور دانسته اند. حاال 
به نظر می رسد این اعتراضات باالخره موثر واقع شد 
و افرادی که به هر دلیــل توانایی پرداخت مهریه را 
ندارند از این به بعد زندانی نخواهند شد. این مسئله 
البته اعتراضاتی را هم در پی داشته؛ اما قوه قضاییه 
امیدوار اســت با اجرای این طــرح بخش زیادی از 
دو هزار و ۸5۲ نفری که بــه خاطر مهریه در زندان 

هستند، آزاد شوند.
اصفهان؛ درصدر زندانیان مهریه

سال گذشــته بیش از 4500 نفر به دالیل مربوط 
به مهریه در زندان های کشور بودند. بخشی از این 
زندانیان پس از عفو گسترده رهبری آزاد شدند اما 
همچنان تعداد محکومان مهریه در شش ماه اخیر 
افزایش ۲0 درصدی داشته و امســال به دو هزار و 
۸5۲ نفر رسیده است. این تعداد به نسبت چند سال 
گذشته ۷۱ درصد رشد داشته و  از این تعداد سهم 

استان اصفهان بیشتر از سایر نقاط کشور است.
 جوالیی، مدیرعامل ســتاد دیه گفته است: استان 
اصفهان با ۳۲۶ زندانی بیشــترین آمــار زندانیان 
مهریه را داراست، بعد از این استان نیز استان تهران 
با ۲۲۷ زندانی و اســتان گیالن با ۲۲4 زندانی در 

رتبه های بعدی قرار دارند.
پرداخت مهریه در صورت داشتن تمکن مالی 
ســال گذشــته و با افزایش ناگهانی قیمت سکه، 
آملی الریجانی رییس وقت دســتگاه قضا دستور 
داد تا قضات خارج از نوبت نســبت به درخواســت 
تعدیل مهریه رســیدگی کنند تا جلــوی افزایش 
زندانیان گرفته شود. امســال اما رییس جدید قوه 
قضاییه به توصیــه علما و البته با توجه به چشــم 
اندازهای اقتصادی دســتور آزادی زندانیان مهریه 
را صادر کرد. آنگونه که ســخنگوی قــوه قضاییه 

گفته اســت درخصوص پرونده های مهریه، قانون 
مقرر کــرده تنهــا در صورتی که زوج تــوان مالی 
پرداخت مهریه را داشته باشــد؛ اما از پرداخت آن 
امتناع ورزد، بازداشــت خواهد شد. در برخی موارد 
گزارش شده که این الزام رعایت نشده و اجرا نکردن 
صحیح قانون موجب ازدیاد زندانیان مهریه شــده 
اســت. اســماعیلی تاکید کرد: رییس قوه قضاییه 
نیز با تاکید بر اجرای صحیح قانــون، مقرر کردند 
هرکجا که ثابت شــد زوج توان پرداخت مهریه را 
ندارد، باید از زندان آزاد شــود امــا اگر زوج تمکن 
 مالی بــرای پرداخت این وجه را داشــته باشــد و
  از آن امتنــاع ورزد، بایــد طبق قانون بازداشــت 

شود.
آیا حق زنان نادیده گرفته می شود؟

دســتور اخیر رییس قوه قضاییه اگر چه با استقبال 
مسئوالن اجرایی کشور روبه رو شده؛ اما نگرانی هایی 
را در میان زنان ایرانی به وجود آورده اســت؛ اینکه 
مهریه بــه عنوان تنهــا حربه احقــاق حقوق زنان 
کارکردهای خود را از دست بدهد و یا ضمانت های 

اجرایی دریافت آن کمرنگ شود. هر چند سخنگوی 
قوه قضاییه در مورد قانون تازه معتقد اســت اتفاق 
جدیدی در قانون مهریه نیافتاده و کماکان کسانی 
که توانایی پرداخت مهریه را داشــته باشند؛ اما از 
پرداخت امتناع کنند زندانی خواهند شد. با وجود 
این اظهارات فضای مجازی پر شــده از اعتراضات 
نســبت به قانون جدید و اینکه عمال در دادگاه های 

ایران زنان تنها حربه خود را از دست داده اند. 
فاطمه ذوالقــدر، یکی از اعضای فراکســیون زنان 
مجلس گفته: اینکــه تعداد زندانیــان مهریه زیاد 
اســت، اینکه قیمت طال روز به روز تغییر می کند 
قابل اعتناست؛ اما اینکه مردی مهریه زیادی برای 

زن حین عقد قید کند و بعد استطاعت مالی نداشته 
باشد و هیچ مجازاتی هم برای او لحاظ نشود، ابهام 

در حق و حقوق زنان ایجاد می کند.
 فرهنگ سازی اولیه گزینه ای است که باز هم مطرح 
می شــود ؛کلید واژه ای که اغلب در بن بست های 
فرهنگی ایران از آن استفاده می شود؛ اما آنچه باید 
در وجه فرهنگ سازی مهریه پر رنگ شود نه حذف 
مهریه های سنگین از دیدگاه دختران و خانواده های 
آنهاست بلکه حس مسئولیت پذیری در میان مردان 
و آگاهی در زمینه حق پرداخت مهریه است. برخی 
از فعاالن حقوق زنان معتقدند مســئوالن سیاسی 
و عالمان دینی اگر نســبت به مهریه نگرانی دارند 
بهتر اســت به جای کمرنگ کــردن ضمانت های 
اجرایی به فرهنگ ســازی جایگزین کردن شروط 
ضمن عقد بــه جای مهریه بپردازند؛ شــروطی که 
به راحتــی می تواند ضمانت ها و حقــوق الزم را به 
زنان بدهــد و دیگر حربه مهریه بــه عنوان یکی از 
 اهرم های  فشــار بر مردان کارکرد خود را از دست 

خواهد داد.

آزادی مهریه از بند سکه
 با دستور رییس دستگاه قضا، زندانیانی که توانایی پرداخت مهریه را ندارند به زودی آزاد می شوند

اگر زوج تمکن مالی برای پرداخت 
 این وجه را داشته باشد و

 از آن امتناع ورزد، باید طبق 
قانون بازداشت شود

آغاز سنجش سالمت نوآموزان بعد از ماه رمضان
رییس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشــور با بیان اینکه با توجه به شرایط اقلیمی مناطق مختلف به 
استان ها اجازه دادیم طرح سنجش را بعد از ماه رمضان و حداکثر یک هفته تا ۱0 روز بعد از ماه مبارک آغاز کنند، 
گفت: البته کار ثبت نام اولیه اکنون در حال انجام است و همزمان با شروع ثبت نام کالس اولی ها در مدارس از 
ابتدای این هفته انجام و نوبت گیری صورت می گیرد و خانواده ها در زمان مقرر به پایگاه ها مراجعه می کنند. 
مجید قدمی با بیان اینکه واکسیناسیون ۲۲ درصد بچه ها ناقص انجام شده بود که تکلیف کردیم تکمیل شود، 
اظهار کرد: نزدیک به 5.۹ درصد چپ دســت بودند که اطالعات آنها به سازمان نوسازی مدارس برای ساخت 
صندلی های تک نفره و مناسب داده شده است. وی هزینه سنجش سالمت را ۳0 هزار تومان اعالم کرد و گفت: 
به مسئوالن مراکز سنجش اجازه دادیم 5 درصد موارد را رایگان و 5 درصد افراد که تشخیص دهند نیازمند 

هستند را نیم بها مورد سنجش قرار دهند. 

بانوان؛ بیشترین مبتالیان به پرفشاری خون
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: بانوان بیشــترین مبتالیان به پرفشاری خون باال هستند. 
کمال حیدری با بیان اینکه این آمار با توجه به مراجعه بیشتر بانوان مبتال به فشارخون باال در مقایسه با آقایان به 
مراکز بهداشت است، گفت: فقط 40 درصد مبتالیان به پرفشاری خون مراقبت های درمانی را دریافت می کنند. 
وی  با اشاره به اینکه شاخص این بیماری در استان اصفهان در بانوان ۲۶ درصد و در آقایان ۲۳ درصد است افزود: 
پیش بینی می شود که ۹۲۲ هزار نفر در اســتان اصفهان مبتال به این بیماری باشند که بیش از ۶0 درصد آنها از 
بیماری خود مطلع اند. وی ادامه داد: از هر چهار نفر یک نفر مبتال به فشارخون باالست و در استان اصفهان حدود 
۲5 درصد افراد بیش از ۳0 ساله فشارخون دارند. افراد ۳0 ساله و بیشتر در صورت داشتن فشارخون ۱۲0 روی 
 ۸0 میلی متر جیوه و ۱40 روی ۹0 به عنوان افراد پیش فشــارخون و پرفشــارخون و در معرض فشارخون باال 

هستند.

با آالینده های هوا، آب و محصوالت غذایی در استان اصفهان باید حساس تر 
مقابله شود. معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداراصفهان در حاشیه 
کارگروه سالمت و امنیت غذایی استان گفت: برای این منظور در کوتاه ترین 
زمان با اعضای اصلی کارگروه بازدیدی از محل های تامین آب آشامیدنی 
صورت می گیرد و نتایج در جلسات بعدی ارائه می شود. حیدرقاسمی بااشاره 

به مباحث مربوط به ســالمت فردی و در پی آن سالمت اجتماعی افزود: 
تامین سالمت فرد و جامعه، هدف برنامه های این کارگروه است و در این 
خصوص با توجه به اینکه ۲5 درصد جمعیت بزرگسال استان دچارپرفشاری 
خون هستند، باید همه متولیان با حساسیت بیشــتری برای کنترل این 

بیماری اهتمام ویژه ای داشته باشند.

خبر
برخورد ویژه با  

آالینده های هوا، آب و 
 محصوالت غذایی
 در استان اصفهان

پریسا سعادت
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یکی از حساس ترین دیدارهای فصل جاری فوتبال 
ایران در حالی در ورزشگاه نقش جهان برگزار می شد 
که حواشــی زیادی پیش از بازی پیرامون این بازی وجود داشت و تا 
حدود زیادی این حواشی بر جو بازی تاثیر گذاشته بود. بازی با برتری 
پرسپولیس در تصاحب توپ آغاز شد و ســپاهان هوشمندانه عقب 
کشید تا حمالت دقایق نخست پرسپولیس راه به جایی نبرد. پس از 
گذشت ۱۵ دقیقه نخست، بازی کم کم جان گرفت و دو تیم در فاصله 
۱۰ دقیقه چند موقعیت خطرناک روی دروازه یکدیگر ایجاد کردند که 
درخشــش دروازه بان های دو تیم مانع گل شد. یک ربع پایانی نیمه 
نخست باز هم با برتری پرسپولیس در تصاحب توپ و طراحی حمالت 
پیگیری شد اما چیزی که بیشتر نمود داشت درگیری بازیکنان دو تیم 

و کارت هایی بود که داور به بازیکنان دو تیم نشان داد.
نیمه دوم این جدال نفســگیر باز هم با برتری پرسپولیس آغاز شد و 
شاگردان برانکو با وجود اینکه سپاهان با تغییر در میانه میدان و اضافه 
کردن هافبک قصد تقویت میانه میدان را برای خود داشت اما مانند 
نیمه اول در تصاحب توپ برتر بود و شاید بیش از نیمه نخست توانست 
روی دروازه ســپاهان خطر ایجاد کند و به نوعی تیم برتر میدان بود. 
ســپاهان که به نظر در ۲۰ دقیقه پایانی بازی با افت بدنی دچار شده 
بود البته چند حمله جســته گریخته روی فرارهای مهرداد محمدی 
از سمت راست داشــت اما نتوانســت آنچنان دروازه مهمان خود را 

تهدید کند.

بازی در وقت قانونی با نتیجه ۰-۰ مســاوی تمام شد تا دو تیم دوئل 
نفسگیر خود را در وقت اضافه ادامه بدهند. 

بازی در وقت های اضافه نیز تحــت تاثیر تنش های بین بازیکنان دو 
تیم ادامه پیدا کرد. ایران پوریان در دقیقه 99 بخاطر اعتراض به کرنر 
اعالم شده برای پرسپولیس کارت قرمز مســتقیم گرفت و از زمین 
اخراج شــد. قلعه نویی پس از اخراج ایران پوریان اعتراض زیادی به 
او داشت که چرا به داوری معترض شده است. اما این پایان شب تلخ 

سپاهان نبود چرا که در پایان وقت اضاه اول هم استنلی کی روش به 
خاطر برخورد شدیدی که با سروش رفیعی داشت، از زمین بازی اخراج 
شد. اخراج استنلی بازهم موجب درگیرشدن بازیکنان و اعضای فنی 

دو تیم شد. 
در دقیقه ۱۱۲؛ ضربه ایســتگاهی مهدی کیانی از سمت چپ زمین 
را بیرانوند مهــار کرد، اما در همین حین برخــوردی که ربیع خواه با 
یزدانی داشت، از نگاه وحید کاظمی کمک داور پشت دروازه پنالتی 
تشخیص داده شد تا سپاهان فرصت خوبی برای گلزنی داشته باشد. 
اما مهدی کیانی فرصت استثنایی گلزنی سپاهان را هدر داد و شوت 

او به آسمان رفت.
و رســتگاری در آخرین دقیقه وقت اضافه دوم برای پرسپولیس رقم 
خورد؛ وقتی شوت نورالهی را سیاوش یزدانی بازیکن سپاهان تبدیل به 
گل به خودی کرد. سیاوش یزدانی همان بازیکنی است که چندی قبل 
به خاطر تهدیدات عجیب و غریبش علیه پرسپولیسی ها و هواداران 

این تیم، با واکنش های منفی بسیاری مواجه شده بود. 
پرسپولیس با این کل به فینال جام حذفی رفت تا حریف داماش گیالن 
شود و کلکسیون ناکامی های قلعه نویی و طالیی پوشان با این باخت 
تکمیل شد آن هم در شــبی که هیجان فوتبال باعث شد برای ۱۲۱ 
دقیقه ، گرانی و دالر و سکه و مسکن و میترا استاد و تهدیدات ترامپ 
و همه چیــز را فراموش کنیم و فقط از لذت ناب تماشــای یک بازی 

پرتنش و زیبا لذت ببریم. 

لوکا مودریچ:
 جام جهانی 2022
 بهترین خواهد شد

لوکا مودریچ، ســتاره سرشــناس کروات رئال 
مادرید برای شرکت در جام »رمضان« در کشور 
کویت به ســر می برد. 
مودریــچ بــه جام 
 ۲۰۲۲ جهانــی 
قطر اشــاره کرد و 
گفت: بی صبرانه در 
انتظار آغاز این رقابت 
مهیج در قطر هستیم. 
جالب است که برای نخستین بار جام جهانی در 
این منطقه برگزار می شــود و اطمینان دارم که 
جام جهانی قطر بهترین نسخه تاریخ جام های 
جهانی خواهد شد. این ستاره ۳۲ ساله تیم ملی 
فوتبال کرواسی در طول رقابت های جام جهانی 
۲۰۱۸ عملکرد فوق العاده ای از خود ارائه داد و 
نقشی اساسی در رسیدن تیم ملی کشورش به 
فینال جام جهانی و کســب بزرگ ترین افتخار 
فوتبال این کشور ایفا کرد. هر چند که در نهایت 
کرواسی هم بازی فینال را به فرانسه واگذار کرد.

ادعای »سان«:
  توافق رئال و چلسی

 برای انتقال »هازارد«
روزنامه انگلیسی ســان مدعی شد مذاکرات 
دو باشــگاه رئال مادرید و چلسی برای بررسی 
شرایط انتقال ادن هازارد، ستاره بلژیکی چلسی 
به رئال که در دو هفته 
گذشــته بیــن دو 
جریان  باشــگاه 
داشت ســرانجام 
با توافــق به پایان 
رســیده و هازارد با 
پرداخت ۱۳۰ میلیون 
یورو از سوی رئال به چلسی، به پایتخت اسپانیا 
خواهد رفــت و پیراهن رئــال مادرید را به تن 
می کند. به تازگی خبرهایــی از صحبت های 
فلورنتینو پرز، رییس باشــگاه رئــال مادرید 
منتشر شد که آنها را در گفت وگو با یک رادیوی 
اسپانیایی مطرح کرده و به تعریف و تمجید از 
هازارد پرداخته بود. رییس رئال مادرید در این 
گفت وگو از اینکه انتقال هازارد به رئال مادرید 
 سال هاســت رویای او بوده به صورت تلویحی 
 به این اشــاره کرده بــود که اطمینــان دارد 
هازارد از فصل آینده برای رئال توپ  خواهد زد.

»مالدینی« به دنبال پذیرش 
پست جدید در میالن

باشــگاه آث میالن طی چند روز اخیر روزهای 
مهمی را پشت سر گذاشته؛ چرا که هم لئوناردو، 
مدیر ورزشی و هم گنارو 
گتــوزو، ســرمربی 
میــالن رســما از 
این باشــگاه جدا 
شــده اند. درحالی 
که با ایــن اتفاق ها 
می رفــت  انتظــار 
مالدینی هم باشگاه را ترک کند ولی او بعد از دو 
جلسه طوالنی با ایوان گازیدیس، مدیر اجرایی 
میالن، هنوز درباره آینــده خود صحبت نکرده 
است. اسکای اسپورت ایتالیا می گوید گازیدیس 
به مالدینی نقش جدیدی در باشــگاه پیشنهاد 
کرده که با مســئولیت بیشــتری همراه است و 
بخشــی از وظایف ســابق لئوناردو را هم شامل 
می شــود. این نقش جدید در واقع بیشتر شبیه 
پســت مدیر فنی خواهد بود و بیشتر به مسائل 

فوتبالی معطوف است. 

 ژاوی:
 هیجان و انگیزه بسیار زیادی 

دارم
ژاوی هرنانــدز، هافبک سرشــناس و صاحب 
ســبک فوتبال اروپا که آخرین بــازی خود را 
هفته گذشــته در برابر 
در  پرســپولیس 
ورزشــگاه آزادی 
انجــام داد، روز 
سه شنبه به طور 
رســمی بــه عنوان 
سرمربی فصل آینده 
تیم فوتبال السد معرفی شد. او که پیش از این 
بارها از عالقه خود به ورود به این عرصه صحبت 
کرده بود حاال توانایی هایش را در امر مربی گری 
با باشگاه السد محک می زند. وی بعد از انتشار 
این خبر در همین خصوص اظهار داشت: »به 
خاطر ورود به عرصه مربی گری بسیار هیجان 
زده ام و در عین حال به خاطــر اینکه بعد از 4 
سال حضور در السد به عنوان یک بازیکن حاال 
فرصت هدایت این تیم را پیدا کرده ام، بســیار 

خوشحالم.«

اصفهان،مدیرورزشیدلسوزمیخواهد

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

 نام 2 بازیکن مورد نظر
 فرهاد مجیدی لو رفت

 فرهاد مجیدی به تازگی بــه فتحی اعالم کرده 
بود اگر سرمربی باشد، اســتقالل را می بندد. او 
تاکید داشــت هم تیم قدرتمندی می بندد و هم 
هزینه های کمتری روی دست باشگاه می گذارد. 
فرهاد، در این بین نام دو بازیکن را هم به باشگاه 
داده تا آنها را جذب کنند. ایــن دو بهنام برزای 
و امین قاســمی نژاد، دو بازیکن پدیده هستند. 
برزای قبال در استقالل توپ می زد ولی منصوریان 
او را نخواست و رفت. در دوران شفر این بازیکن 
به استقالل بازگشت ولی نتوانست موفق باشد و 
دوباره جدا شد. قاســمی نژاد هم در فصل تمام 

شده لیگ برتر جزو بهترین بازیکنان بود.

اقدام ستاره حاشیه ساز 
پرسپولیس علیه تراکتور!

امید عالیشاه، ستاره تیم پرسپولیس پس از گذراندن 
دوره خدمت خود در تیم تراکتور، در ابتدای فصل به 
جمع سرخ پوشان اضافه شد. البته جدایی او از جمع 
پرشورها چندان بی حاشــیه نبود. به همین دلیل 
هافبک سرخ پوشــان تهرانی در دیدارهای فصل 
جاری تیمش مقابل تیم های تبریزی با هواداران 
تراکتور و ماشین سازی درگیری هایی داشت. گفته 
می شود عالیشاه به تازگی به دلیل طلب ۱۵ میلیارد 
ریالی خود از باشــگاه تراکتور شکایت کرده است؛ 
اتفاقی که احتماال حاشیه های جدیدی برای این 

بازیکن درپی خواهد داشت!

مهای فوتبال

آغاز دور جدید اردوی تیم ملی 
هندبال

دور جدید تمرینات تیم ملی هندبال حدود ۱۰ تا 
۱4 روز دیگر و پس از پایان ماه رمضان در تهران 
آغاز می شود. با توجه به اتمام لیگ های اروپایی، 
در این مرحلــه از اردو همه بازیکنــان از جمله 
لژیونرها حضور دارند. مرحله اول اردوی تیم ملی 
هندبال بعد از حدود یک ســال تعطیلی با حضور 
بازیکنان داخلــی برگزار شــد. علیرضا حبیبی، 
 هدایت تیم ملی هندبال کشورمان را بر عهده دارد. 
ملی پوشــان کشــورمان خود را برای حضور در 
مسابقات انتخابی المپیک که اواخر مهر ماه برگزار 

می شود، آماده می کنند.

 نامه دردسرساز جدید
 برای فدراسیون کشتی

در حالی کــه نامزدهــای حضــور در انتخابات 
ریاست فدراسیون کشــتی در تالش هستند تا 
رایزنی های الزم برای گرفتن رای از اعضای مجمع 
را انجام دهند، هر روز خبر تازه ای از وضعیت این 
فدراســیون به بیرون درز پیدا می کند که برخی 
از آنها ناامیدکننده و البته دردسرســاز هستند. 
تازه ترین اتفاق در مورد فدراسیون کشتی مربوط 
به فردی است که از سال ۱۳9۲ با این فدراسیون 
قرارداد همکاری برای »تصویربرداری، نورپردازی 
و انواع جلوه های تصویری در مسابقات کشتی« 
داشته اما هنوز مطالباتش را دریافت نکرده است. 
این فرد با در اختیار گرفتن وکیل از فدراســیون 
کشتی خواسته که نسبت به پرداخت بدهی اش 
به مبلغ یک میلیارد و دویســت و هشتاد و شش 
میلیون و ســیصد و نود هزار تومان اقدام کند در 
غیر این صورت علیه این فدراســیون به مراجع 
قضایی اقامه دعوا خواهد کرد. نعمتی که به تازگی 
به عنوان سرپرست جدید فدراســیون انتخاب 
شده حاال باید دغدغه پاسخ دادن به بدهی های 

مدیریت قبل را هم داشته باشد.

در حاشیه

مارک ویلموتس که بامداد روز سه شــنبه 7 خردادماه وارد ایران 
شد،پس از مراسم معارفه اش با حضور رییس فدراسیون فوتبال 
قرارداد ۳ ساله اش را به عنوان سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان 
امضا کرد. قرارداد ویلموتس بلژیکی تا پایان جام جهانی ۲۰۲۲ 

قطر اعتبار دارد.
مارک ویلموتس، سرمربی بلژیکی تیم ملی فوتبال ایران، وحید 

هاشمیان را به عنوان دســتیار خودش در تیم ملی انتخاب کرد. 
وحید هاشمیان، بازیکن پیشــین تیم ملی فوتبال ایران، فوتبال 

خود را در پرسپولیس به پایان رساند.
 او مدت زیادی از دوران فوتبال خود را در بوندسلیگای آلمان طی 
کرد و ســابقه بازی در تیم های هامبورگ، بوخوم و بایرن مونیخ 
آلمان را در کارنامه دارد. مربی جدید تیم ملی، ۵۰ بار لباس تیم 

ملی را پوشیده که در این بازی ها ۱۵ گل نیز به ثمر رسانده است. 
هاشــمیان بعد از اتمام دوران بازیگری اش به سراغ کالس های 
مربی گری رفت و در این زمینه کار خود را در کشــور آلمان آغاز 
کرد. او طی دوره هــای مربی گری خود مدتی هــم در تمرینات 
 بایرن مونیخ و در زمــان مربی گری» گواردیــوال « در این تیم، 

شرکت کرد. 

امضای قرارداد رسمی »ویلموتس« با فدراسیون فوتبال؛
 هلی کوپتر، دستیار مرد بلژیکی شد

رییس هیئت ووشوی اســتان اصفهان از برگزاری 
طرح آمایش اســتعدادیابی تالو و ســاندای ویژه 
پسران سنین 6 تا ۱4 سال خبر داد. محسن روناسی 
در گفت وگو با زاینده رود بــا اعالم این خبر گفت: 
این طرح روز جمعه ۲4 خرداد ساعت هشت و ۳۰ 
دقیقه صبح در خانه ووشــوی استان اصفهان آغاز 
می شود. وی با بیان اینکه نفرات منتخب به اردوی 
تیم استان اصفهان دعوت شده و به صورت رایگان 
زیر نظر مربیان آموزش می بیننــد، افزود: نفرات 
برگزیده در این طرح برای شــرکت به مســابقات 

المپیاد کشور اعزام خواهند شد.
رییس هیئت ووشوی اســتان اصفهان به انتخاب 
این هیئت به عنوان هیئت برتر کشور در سال 97 
نیز اشــاره کرد و گفت: برای پنجمین سال متوالی 
توانستیم عنوان هیئت برتر کشور را به دست آوریم.

 روناسی ادامه داد: هیئت ووشــو با کسب ۱۰۲۰ 
امتیــاز به عنوان هیئت برتر کشــور معرفی شــد 
که تعــداد باالی ملی پوشــان اصفهانــی یکی از 

پارامترهای این انتخاب بود.
وی بــا بیان اینکــه مباحــث فرهنگــی از دیگر 
فاکتورهای ارزیابی هیئت های ورزشــی اســت، 
تصریح کــرد: ۱۵ نفــر از مــدال آوران اصفهانی 
مدال های خــود را در مناســبت های مختلف به 
خانواده شهدای مدافع حرم اهدا کرده اند. در بخش 

آموزش و تعداد مربی و داور حرف اول را در کشور 
می زنیم و مربیان برتر کشــور هم در بخش مردان 
و هم در بخــش بانوان از اســتان اصفهان انتخاب 

شده اند.
رییس هیئت ووشوی استان اصفهان با بیان اینکه 
در بخش سخت افزاری و نرم افزاری اقدامات خوبی 
انجام داده ایم، افــزود: مربیان را بر اســاس زمان 
آغاز مربی گری، ســطح بنــدی دوره مربی گری و 
کالس های آموزشی که برگزار کرده اند، سطح بندی 
کرده ایم. همچنیــن در چند دوره اســتعدادیابی 

در ســال 97 نزدیک به ۳ هــزار نفــر را ارزیابی و 
افراد مســتعد را شناســایی کردیم که به جمعیت 

ورزشکاران ما اضافه شدند.
 وی ادامه داد: در ســال های گذشته نزدیک به 9۰ 
درصد اعضای تیم ملی بانوان از ورزشکاران گرفته تا 
مربی و سرپرست از استان اصفهان بوده و همچنین 
6۰ درصد ترکیب تیم ملی مــردان را اصفهانی ها 
تشــکیل می دهند که این موضــوع بیانگر جایگاه 

باالی ووشو در استان است.
رییس هیئت ووشوی اســتان اصفهان به میزبانی 

مسابقات انتخابی تیم ملی در سال گذشته نیز اشاره 
کرد و گفت: در سال جاری هم میزبان اردوی تیم 
ملی آقایان و بانوان هستیم که این اردو از ۱۰ تا ۲4 

خرداد در اصفهان برگزار می شود.
روناسی درباره برنامه های پیش روی هیئت ووشوی 
استان در سال جاری اظهار کرد: در تالش هستیم تا 
با پیدا کردن یک اسپانسر، زمینه حضور تیم آقایان 
در لیگ برتر را فراهم آوریم. این تیم سال گذشته 
در رقابت های لیگ دسته یک آقایان کشور حضور 
داشت که توانســت مجوز حضور در لیگ برتر را به 

دست آورد.
وی اضافه کرد: در سال جاری ووشو کاران اصفهانی 
به همراه تیــم ملی در رقابت های آســیایی برونی 

شرکت می کنند.
رییس هیئت ووشوی اســتان اصفهان در پایان از 
بازگشت احتمالی شــهربانو منصوریان به اصفهان 
خبر داد و گفت: شهربانو، در ابتدای سال جاری به 
دلیل توافقاتی که با هیئت ووشوی استان هرمزگان 
انجام داده بود، به این استان مهاجرت کرد ولی ما 
جلســاتی را با مدیــر کل اداره ورزش و جوانان در 
زمینه آماده کردن شرایط برای بازگشت او برگزار 
کردیم و از آنجایی که همســر شهربانو منصوریان 
شــغلی نداشــت و این موضوع دغدغه اصلی این 
ورزشکار بود، مقرر شد تا شغلی در باشگاه سپاهان 
به همســر او داده شــود و منصوریان بار دیگر به 

اصفهان باز گردد.

بازگشت»شهربانومنصوریان«بهاصفهان
   رییس هیئت ووشوی استان در گفت و گو با »زاینده رود«  خبر داد:   

  عکس روز

صف بلیت فروشی بازی سپاهان-پرسپولیس
دیدار تیم های سپاهان اصفهان و پرســپولیس در مرحله نیمه نهایی جام حذفی در حالی 
دیشب برگزار شد که هواداران مشتاق دو تیم برای تهیه بلیت این بازی با ازدحام جمعیت 

مواجه شدند.

ملی پوش اصفهانی فوتبال ساحلی با بیان اینکه در سال جاری از پارس جنوبی جدا شده و به شهریار 
ساری پیوسته است، اظهار کرد: تیم ساری از لحاظ مدیریتی وضعیت خوبی دارد؛ 9۰ درصد تیم تغییر 
کرده و طی 7 هفته توانستیم ۲ برد به دســت بیاوریم و در بازی های دیگر با اختالف نزدیک شکست 

خوردیم. 
امیرحسین اکبری ادامه داد: پارس جنوبی تیمی بود که از هشــت ملی پوش بهره می برد و پتانسیل 
مدعی بودن را داشــت؛ اما در تیم شهریار ســاری من و یک نفر دیگر در تیم ملی حضور داریم و اکثر 
بازیکنان ما جوان هستند. این چالش جدیدی است و با تمام قدرت در لیگ بازی می کنیم تا برای ساری 
افتخار آفرین باشــیم. وی به حذف تیم ملی از جام جهانی اشاره کرد و گفت: این تیم که در مقدماتی 
حذف شد، در مسابقات بین قاره ای قهرمان شده بود؛ بعد ازمسابقات بین قاره ای 4۰ روز تمرینات مان 
تعطیل شد و بازی های دوستانه مثل برزیل لغو شد و پاداش های معوقه را ندادند که همه این مسائل 
باعث شــد تیم ملی خوب عمل نکند. ژاپن با برنامه ریزی به این رقابت ها آمده بود و ۲۰ روز در برزیل 
اردو زده بود؛ اما ایران با پنج روز اردوی داخلی به این مسابقات رفت. دارنده مدال طالی بازی های بین 
قاره ای فوتبال ساحلی با اشاره به اینکه برخی از مسئوالن اصفهان زمانی که از مسابقات بر می گردید 
فقط یک سری قول می دهند، افزود: اسم دقیق مدیر کل ورزش و جوانان اصفهان را نمی دانم؛ اما اگر 
بخواهیم وعده هایی که به ما می دهند عملی شود، باید یک مسئول ورزشی در استان باشد که دلش 
برای ورزشکار بسوزد. مگر چه تعداد قهرمان آســیایی داریم که باید این گونه به آنها کم لطفی شود؟ 
برای رفتن به پایگاه قهرمانی اصفهان باید هفت خان رســتم را طی کنیــم! آن وقت توقع داریم از ما 

تجلیل شود؟

ملی پوش اصفهانی فوتبال ساحلی:

اصفهان، مدیر ورزشی دلسوز می خواهد

والیبال
 ایتالیا -
 ایران

ساعت 
12:30

شبکه 
سه

والیبال
 چین -
 آلمان

ساعت
16:30

شبکه 
ورزش

والیبال
فرانسه - 

روسیه
ساعت
22:30

شبکه 
ورزش

والیبال لیگ ملت ها 2019

کنداکتور

جمعه 10 
خرداد

سمیه مصور

سپاهان 0- پرسپولیس 1 ؛ سرخپوشان فاتح دیدار جنجالی شدند
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برگزاری مدرسه بهاری صنایع دستی اصفهان
پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

خـبر

 افول صهیونیسم 
به روایت اصفهان

میثم رضوان پور، معاون فرهنگی هنری ســپاه 
صاحب الزمان اصفهان، با اشــاره بــه مجموعه 
فعالیت های معاونت فرهنگی و هنری سپاه صاحب 
الزمان )عج( در روز جهانی قدس، گفت: امســال 
پایگاه های مقاومت بسیج با توجه به ویژگی های 
خاص زمانی، سعی دارند تا اقدام گسترده ای برای 
میزبانی از مــردم روزه دار انجام دهند. وی افزود: 
درب تمامی پایگاه های بسیج از ساعت ۱۰ صبح 
در مسیرهای محل تجمع به روی مردم باز خواهد 
بود و ســاعت 3۰: ۱۰ هم مردم از این محل ها به 
ســمت میدان امام خمینی )ره( حرکت خواهند 
کرد. معاون فرهنگی هنری سپاه صاحب الزمان 
اصفهان درباره برنامه های در نظر گرفته شده در 
این روز، بیان کرد: ۴۰۰ گروه سرود به مناسبت 
روز قــدس و به صورت زنده در ســطح اســتان 
اصفهان به اجرای برنامــه می پردازند؛ همچنین 
اینفوگرافی هایــی با موضوع افول صهیونیســم 
طراحی و درتیراژهای باال توزیع خواهد شد. وی 
اضافه کرد: ۸ نماهنگ با موضــوع روز قدس در 
نزدیکی ایام منتهی به روز قدس منتشر می شود، 
در کنار این برنامه ها، نشست هایی با موضوع افول 
صهیونیسم در مساجد، پایگاه های بسیج و مراکز 
علمی برگزار می شود؛همچنین الزم به ذکر است 
که فضاسازی شــهری و تبلیغی در همه رده های 

سپاه و بسیج انجام خواهد شد.

یک کارشناس شهرسازی:
اهرم های فرهنگی، فضاهای 
شهر را دستخوش تغییر می کنند

یک کارشناس شهرسازی گفت: توجه به فضاهای 
شهری بدون در نظر داشتن هویت و فرهنگ حاکم 
بر آنها، برنامه و طرح های شــهری را با شکست 
مواجه می کند. امیر حسین شــبانی اظهار کرد: 
پژوهش های بســیاری به ویژه در دهه ۶۰ و ۷۰ 
میالدی قرن بیستم، درباره تاثیرات متقابل فضا 
و انسان انجام شده و تاثیر فضا را بر شکل گرفتن 
یا شکل نگرفتن رفتار یک انسان یا یک شهروند 
مشخص می کند. بررسی اینکه رفتار یا فرهنگ 
یک انسان تا چه میزان باعث ایجاد تغییر در فضا 
می شود و این رفتار به چه شکل، در چه مقیاس و با 
چه کیفیتی روی فضاهای پیرامون وی یا فضاهای 
شهری اثرگذار است، یکی از مباحث مهم و اثرگذار 
در طرح های شــهری شهرهاســت. وی با بیان 
اینکه تاثیرات متقابل انسان و فضا، گزاره ای ثابت 
شده است، خاطرنشــان کرد: میزان تاثیرگذاری 
فضا و انســان روی هم و بالعکس، همینطور نوع 
تاثیرگذاری در بازه هــای مختلف زمانی و مکانی 
متفاوت بوده و باید در برنامه ریزی شهر و طراحی 
فضاهای شهر مدنظر قرار بگیرد. شبانی با اشاره به 
نقش فرهنگ در ارتباط میان انسان و فضا، عنوان 
کرد: فرهنگ، عاملی وسیع و فراگیر است که در 
طول زمان و مکان و تحت تاثیر اندوخته های فردی 
و اجتماعی انسان، بستر کالبدی و عوامل اقتصادی، 
اجتماعی و سیاسی در حال تولید و بازتولید است 
و اثر موثر خود را بر انســان ها و فضاهای شهری 
می گذارد. فرهنگ شهروندی در هر دوره و تحت 
تاثیر عوامل مختلف دســتخوش تغییر و تحول 
می شود و تاثیر بسزایی در برنامه ریزی و طراحی 
شهری دارد. توجه به اقدامات و اقتضائاتی که هر 
فرهنگ در فضاهای شــهری و در زمان مشخص 
تولید یا بازتولید می کند، حائز اهمیت اســت و 
چنانچه کنش های فرهنگی در فضاهای شهری 
و نظام برنامه ریزی شــهرها در نظر گرفته نشود، 

هویت از بسترهای شهری حذف می شود. 

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
استان مطرح کرد:

پیش بینی افزایش تردد 
خودروها در تعطیالت عید فطر

مدیرکل راهــداری و حمل و نقل جاده ای اســتان 
اصفهان گفت: پیش بینی می شود تردد در روزهای 
چهاردهم تــا هفدهــم خردادمــاه در محورهای 
مواصالتی اســتان اصفهان افزایــش یابد. مهدی 
خضری با اشــاره به در پیش بودن مراسم سالگرد 
ارتحال بنیانگذار انقالب و تعطیالت عید فطر، اظهار 
کرد: ناوگان حمل و نقل مســافر اســتان اصفهان، 
مجتمع های خدماتی-رفاهی، راهدارخانه ها، پلیس 
راه و سایر دستگاه های امدادی با حداکثر ظرفیت 
خود به خدمت رسانی مسافران و شرکت کنندگان 
در مراسم سی امین سالگرد ارتحال بنیانگذار نظام 
جمهوری اســالمی ایران خواهند پرداخت. وی با 
بیان اینکه تعطیالت هفته آینــده به نوعی با پایان 
فصل مدارس دانش آموزان و آغاز سفرهای تابستانی 
همزمان شده است، تصریح کرد: سرجمع ترددهای 
ورودی و خروجی به اســتان اصفهان در تابستان 
سال گذشته عدد 2۰۰ هزار تردد بوده که به نسبت 
سایر فصول دیگر ۱۸ درصد رشد را ثبت کرده است. 
خضری با بیــان اینکه آمارها نشــان می دهد که با 
افزایش تردد، احتمال تصادفات نیز افزایش می یابد، 
اضافه کرد: یکی از نگرانی های ما در این ایام، حضور 
رانندگان ناآشنا به شــرایط رانندگی در جاده های 

برون شهری است.

شهرداراصفهان:
روند اجرای پروژه های عمرانی 
شهر از پیش بینی ها جلوتر است

شهردار اصفهان با ابراز خرسندی از روند پیشرفت 
پروژه های عمرانی در شهر گفت: اجرای پروژه تقاطع 
غیرهمسطح در بزرگراه شهید اردستانی و مجموعه 
پل ها و تقاطع غیرهمســطح نصف جهان از برنامه 
زمان بندی پیش بینی شده جلوتر است. قدرت ا... 
نوروزی در حاشــیه برگزاری جلســه بررسی روند 
پیشرفت پروژه های عمرانی شاخص اصفهان که در 
محل پروژه سالن اجالس برگزار شد، اظهار کرد: در 
این جلسه موضوعاتی که مورد بررسی قرار گرفت، 

تنها مربوط به پروژه اجالس نبود. 
وی با اشاره به روند اجرای پروژه تقاطع غیرهمسطح 
در بزرگراه شهید اردستانی، افزود: خوشبختانه این 
پروژه از جدول زمانی تعیین شــده دو و نیم درصد 
جلوتر اســت؛ اما در خصوص طــرح معماری آن، 
کمیته ای متشکل از معاون عمران شهری شهرداری، 
معاون شهرسازی و معماری شــهرداری، شیرین 
طغیانی به عنوان نماینده شورای شهر و مدیرطرح 
و برنامه شکل گرفت و قرار شــد کارشناسان دیگر 
نیز در صورت نیاز به میدان بیایند و معماری آن را 
پیگیری کنند. شهردار اصفهان تصریح کرد: مقرر 
شد مشکالت مربوط به آزادسازی ها در پروژه تقاطع 
غیرهمسطح در بزرگراه شهید اردستانی در اولین 

فرصت رفع شود. 

سخنگوی شورای هماهنگی جبهه 
اصالحات اصفهان:

 حضور مردم در روز قدس
 توطئه  آمریکا  را خنثی می کند

سخنگوی شورای هماهنگی جبهه اصالحات استان 
اصفهان گفت: باتوجه به صف کشــی های نظامی 
دولت آمریکا در منطقه و پافشاری دولتمردان این 
کشــور برای انتقال پایتخت رژیم صهیونیستی از 
تل آویو به قدس شریف، حضور مردم در راهپیمایی 
روز قدس باید نسبت به سال های گذشته گسترده تر 
باشد؛ زیرا این حضور، توطئه های آمریکا و هم پیمانان 
آن را در منطقه،خنثی می کند. حیدر علی حجتی 
اظهار داشت: واپســین جمعه ماه مبارک رمضان 
به ابتــکار بنیانگذار جمهوری اســالمی ایران برای 
همبسته کردن مسلمانان جهان برای مبارزه با رژیم 
غاصب صهیونیســتی، به عنوان روز جهانی قدس 

نام گذاری شد تا مسئله فلسطین فراموش نشود. 
وی افزود: امسال شــرکت در راهپیمایی روز قدس 
باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد؛ زیرا دشمنان 
جهان اسالم فعالیت های خود را برای منحرف کردن 
افکار همگانی جهان اسالم بیشتر کرده اند وتصمیم 
دارند با کمک برخی از دولت های دست نشــانده به 

اهداف شوم خود نائل شوند. 
وی با اشــاره به حضــور آمریکایی هــا در منطقه 
برای برقراری سازش کشــورهای مسلمان با رژیم 
صهیونیستی گفت: حضور مردم در راهپیمایی روز 
جهانی قدس باید باشکوه تر از گذشته برگزار شود 
تا دشمنان مردم مظلوم فلســطین متوجه شوند 
که قدس و پشتیبانی از مردم مظلوم این سرزمین 
برای احقاق حق خود از پشتیبانی مسلمانان جهان 

برخوردار است.

هر ســاله با گرم شــدن هوا و آغاز فصل تابستان، 
مشکل کمبود برق در کشور، خود را نشان می دهد. 
این مشکل که در سال گذشته تا پای خاموشی های 
گسترده پیش رفت و اختالالت زیادی را در زندگی 
مردم ایجاد کرد، در چند ســال اخیر بــه یکی از 
دغدغه های مسئوالن امر در این زمینه تبدیل شده 
است. به گفته مرسل صالحی، مدیر دفتر مدیریت 
مصرف شرکت توزیع برق اصفهان، کشور در سال 
جاری با کمبــود چهار هزار مگاواتــی برق روبه رو 
بوده و صرفه جویی به عنوان تنها راهکاری است که 
می توان با آن، این بحران را پشت سرگذاشت. این 
راهکار در سال های گذشته نیز همواره مورد تاکید 
مسئوالن بوده؛ تا جایی که در یکی از جلسات سال 
گذشته هیئت دولت از سازمان و ادارات مختلف که 
به عنوان مشترکان پر مصرف برق شناخته می شوند، 
خواسته شد تا اقداماتی جهت صرفه جویی و کاهش 

مصرف برق در نهادهای مربوطه انجام دهند.
در همین راستا شهرداری اصفهان که بزرگ ترین 
بخش عمومی در اســتان به عنوان مصرف انرژی 
الکتریکی محســوب می شــود، توانســت با انجام 
اقدامات موثری در این زمینه مصرف انرژی در این 

مجموعه را 2۰ درصد کاهش دهد.
به گفته معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان 
این مجموعه که یــک هزار و 2۰۰ اشــتراک برق 
در سطح مناطق و ســازمان دارد، ساالنه 9۰ هزار 
مگاوات برق مصرف می کند کــه هزینه ای بیش از 

۱2 میلیارد تومان به دنبال دارد. حســین امیری با 
بیان اینکه شــهرداری اصفهان توانست با رقم زدن 
این میزان کاهش بــه عنوان نهاد برتــر مدیریت 
مصرف انرژی، شــناخته شــده و رتبه دوم توسعه 
انرژی هــای تجدیدپذیر را به دســت آورد، گفت: 
این موفقیت، ناشــی از انجام اقدامات نرم افزازی و 
سخت افزاری در مجموعه شهرداری اصفهان بوده 
اســت. به گفته معاون خدمات شــهری شهرداری 
اصفهان بــا توجه به اینکــه انــرژی الکتریکی در 
اختیار شهرداری صرف روشنایی ۵۰۰ پارک، 33۰ 
 آب نما، ۱۵۰ پــروژه نورپردازی، 2۶9 ســاختمان 
اداری- خدماتی، 2۸۰ سیستم آبرسانی به پارک ها 

و فضای سبز و 3۰۰ ســرویس بهداشتی می شود، 
براســاس اولویت هــای محیط زیســتی و کاهش 
هزینه های جاری با تشکیل کارگروه های تخصصی، 
کاهش مصرف برق در شهرداری اصفهان محقق شد. 
امیری ادامه داد: با ایجــاد رقابت برای صرفه جویی 
در بین مناطق ۱۵ گانه شــهرداری، شاهد کاهش 
هزینه ها در شهرداری بودیم که این روند به کاهش 
قیمت تمام شده بهای برق هم منجر شد. بر همین 
اســاس مجموع پاداش هایی که در تابستان 9۷ در 
قبوض برق برای شــهرداری های مناطق ۱۵ گانه 
شهرداری اصفهان لحاظ شد، بیش از سه میلیارد و 

۷۰۰ میلیون ریال بود.

تشــکیل کمیتــه مدیریــت مصــرف انــرژی 
ازدیگراقدامات مدیریت شهری در این زمینه است 
که معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان به آن 
اشــاره کرد و گفت: براســاس مصوبات این کمیته 
اقداماتی بــرای کاهش مصرف انــرژی الکتریکی 
تدوین و اجرایی می شــود که در ایــن زمینه برای 
افزایش راندمان تجهیزات شهرداری هم تصمیماتی 
اتخاذ شــده تا میزان بهره وری، افزایش بیشتری 

داشته باشد.
به گفته معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان، 
برنامه ریــزی اقدامات کوتاه مــدت، میان مدت و 
بلند مدت در دستور کار این مجموعه برای کاهش 

مصرف برق قرار گرفته است. 
امیری در این باره گفت: مانیتورینگ تاسیســات 
شهری، ســاخت ســاختمان های ســبز، تدوین 
قوانیــن و اصول آموزشــی بهینه ســازی مصرف 
انــرژی در مجموعه شــهرداری و امضــای تفاهم 
نامه با ســازمان بهینه ســازی مصرف کشور برای 
اســتفاده از جدیدترین دســتاوردهای علمی در 
حوزه انرژی از جمله اقدامات بلندمدت شهرداری 
برای بهینه ســازی مصــرف انرژی، اســتفاده از 
انرژی های تجدیدپذیر مانند نصب آبگرمکن های 
خورشیدی در مناطق شهری اصفهان از برنامه های 
میان مدت شــهرداری برای کاهــش مصرف برق 
وتعویض المپ هــای پرمصرف کــه در نورپردازی 
پارک ها، معابر و ســاختمان ها از آن استفاده شده 
 از اقدامات کوتاه مدت شهرداری در این زمینه بوده 

است.

انرژی های تجدید پذیر در مناطق مختلف شهری به کارگرفته می شود

معاون عمران شهری شــهردار اصفهان در حاشیه برگزاری جلسه 
بررسی روند پیشــرفت پروژه های عمرانی شاخص اصفهان که در 
محل پروژه سالن اجالس برگزار شد، اظهار کرد: در این جلسه که 
با هدف بررسی پروژه های بزرگ عمرانی هر ۱۵ روز یک بار تشکیل 
می شود، پروژه های حلقه حفاظتی مورد بررسی قرار گرفت. ایرج 
مظفر افزود: خوشــبختانه پروژه های در مســیر حلقه حفاظتی 

شهر از جمله تقاطع غیرهمســطح در بزرگراه شهید اردستانی و 
پروژه مجموعه پل ها و تقاطع نصف جهان طبق برنامه زمان بندی 
فشرده در حال انجام است و در سازه های پل هر دو پروژه از برنامه 
زمان بندی جلوتر هستیم. معاون عمران شهری شهردار اصفهان 
ادامه داد: درخصوص بلوار فرزانگان که به بزرگراه شهید اردستانی 
وصل می شود، پروژه در دست اقدام اســت؛ اما متاسفانه به دلیل 

مسائل مربوط به اعتصاب رانندگان کامیون و نبود مصالح، مقداری 
با تاخیر روبه رو هستیم که امیدواریم با تمهیدات اندیشیده شده 
بتوانیم تاخیر پیش آمده را جبران کنیم. وی از پیشــرفت 2۸.۵ 
درصدی پروژه تقاطع غیر همسطح در بزرگراه شهید اردستانی خبر 
داد و گفت: عملیات بتن ریزی بخشی از پل تقاطع غیرهمسطح در 

بزرگراه شهید اردستانی تا ۱۰ روز آینده انجام می شود.

معاون عمران شهری شهردار خبرداد:
آغاز مرحله بتن ریزی پل تقاطع غیرهمسطح در بزرگراه شهید اردستان

 گام بلند شهرداری اصفهان در کاهش مصرف انرژی برق؛

معاون اجتماعی و مشارکت های مردمی شهرداری 
اصفهــان اظهار کرد: بیشــتر محله هــا و مناطق 
کم برخوردار شــهری در مناطق ۱۴، ۱۰، ۵ و ۱2 
شهرداری اصفهان قرار دارد و سمن های فعال در 
این مناطق که دارای مجوز قانونی باشــند، تحت 
حمایت معاونت اجتماعی و مشارکت های مردمی 

شهرداری اصفهان قرار می گیرند.
 مرتضی رشیدی با اشــاره به لزوم توانمندسازی 
ساکنان مناطق و فضاهای آســیب دیده شهری 
افزود: با شناسایی فضاهای شهری کم برخوردار، 
در این مناطق و محله های شهر حضور پیدا کرده ایم 
و با کمک، همراهی و همکاری سمن ها به عنوان 
بازوهای اجرایی خود، نسبت به محرومیت زدایی 
و توانمندسازی ســاکنان منطقه اقدام می شود. 
معاون اجتماعی و مشارکت های مردمی شهرداری 
اصفهان خاطرنشان کرد: از ســمن های فعال در 
مناطق کم برخوردار شــهر حمایت خواهیم کرد 

تا این نهادهای مردمی با ایفای نقش تسهیل گری 
خــود، راه را برای مشــارکت ســاکنان و افزایش 
ســرمایه اجتماعی باز کنند. رشیدی عنوان کرد: 
عملکــرد ســمن ها در ارتقای وضــع محله های 
منطقه ۱2 تاثیر بســزایی داشــته اســت؛ البته 
در مناطــق دیگر از جمله منطقــه ۱۴ نیز حضور 
ســازمان های مردم نهاد و فعالیت های داوطلبانه 
 مردم محله، موجب افزایش سرمایه اجتماعی شده

 است. 
معاون اجتماعی و مشارکت های مردمی شهرداری 
اصفهان با بیان اینکه معیار سنجش فعالیت های 
مشارکتی و فرهنگی محالت، کیفی است، تصریح 
کرد: امیدواریم نتیجه حضور، حمایت و مشارکت 
شهروندان و نقش فعاالنه ســمن ها در سال های 
آینده موجب تغییر محسوس مثبت در حوزه های 
فرهنگی و اجتماعی در مناطق آسیب دیده و کم 

برخوردار شود. 

معاون اجتماعی و مشارکت های مردمی شهرداری اصفهان:

معیار سنجش فعالیت های مشارکتی در محالت، کیفی است
مدیر مرکــز پژوهش، خالقیت هــا و فناوری های 
نوین شهرداری اصفهان از برگزاری مدرسه بهاری 
صنایع دستی اصفهان با همکاری مدیریت پژوهش، 
خالقیت ها و فناوری های نوین شهرداری اصفهان 
و موزه هنرهای معاصر خبر داد. سعید ابراهیمی، 
مدیر مرکز پژوهش، خالقیت ها و فناوری های نوین 
شــهرداری اصفهان اظهارکرد: با توجه به عضویت 
اصفهان در شبکه شهرهای خالق یونسکو، دبیرخانه 
شهرهای خالق در اصفهان، برنامه هایی را در این 
راستا تعریف کرده که یکی از آنها طراحی مدارس 
فصلی صنایع دستی است. وی با بیان اینکه در فصل 
بهار، چهارمین دوره متوالی فصول مدارس صنایع 
دستی برگزار می شود، افزود: روز بیستم خردادماه 
سال جاری به بهانه فرا رسیدن روز جهانی صنایع 
دستی، مدرسه بهاری صنایع دستی در محل موزه 
هنرهای معاصر اصفهان افتتاح می شود. مدیر مرکز 
پژوهش، خالقیت ها و فناوری های نوین شهرداری 

اصفهان، خاطرنشان کرد: هدف از برگزاری مدرسه 
بهاری صنایع دســتی، ایجاد رغبت در شهروندان 
نســبت به صنایع دســتی و آشــنا کردن آنها با 
زمینه های صنایع دستی با امید راه اندازی کسب و 
کار جدید در حوزه صنایع دستی است. ابراهیمی با 
تاکید بر اینکه مدرسه بهاری صنایع دستی اصفهان 
در رشــته های کارگاه های خالقانه صنایع دستی، 
قلم زنی، میناکاری، کاشــی هفت رنگ و دوخت 
چرم برگزار خواهد شــد، ادامــه داد: عالقه مندان 
برای ثبت نام و شــرکت در مدرسه بهاری صنایع 
دستی تا ۱2 خردادماه ســال جاری فرصت دارند 
 بــه صــورت غیرحضوری بــا مراجعه به ســایت 
http://www.eventbox.ir یــا بــه صورت 
حضوری در ساعات اداری به دفتر مدیریت پژوهش، 
خالقیت و فناوری های نوین شــهرداری اصفهان 
واقع در میدان امام حسین )ع(، ارگ جهان نما، فاز 

3، طبقه دوم، روبه روی شهر کتاب مراجعه کنند. 

مدیر مرکز پژوهش، خالقیت ها و فناوری های نوین شهرداری خبر داد:

برگزاری مدرسه بهاری صنایع دستی اصفهان

معاون فنی و پردازش سازمان مدیریت پسماند شهرداری مطرح کرد:
اول ایمنی، بعد کار

معاون فنی و پردازش سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان اظهار کرد: نخستین دوره آموزشی با عنوان 
ایمنی محیط کار برای کارگران مشغول در خطوط کارخانه و با همکاری اداره کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی 
برگزار شد. مجید قاسمی افزود: کارگران مشغول در کارخانه پردازش پسماند در این دوره دو روزه، مبانی مربوط 
به قوانین اداره کار، حوادث و شبه حوادث حین انجام کار، روش های پیشگیری از وقوع حادثه، شناخت مقصر 
حوادث و سایر موارد ایمنی را فرا گرفتند. معاون فنی و پردازش سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان ادامه 
داد: در این دوره آموزشی، کارگران از ضرورت رعایت اصول ایمنی از جمله استفاده از ماسک، کاله، دستکش 
همچنین رعایت حریم خطوط محله های دیگر آگاه شدند. قاسمی با اشاره به هدف برگزاری این دوره آموزشی، 
گفت: این دوره دو روزه با هدف کاهش خطرات در حین انجام کار، افزایش ایمنی با رعایت اصول استاندارد و 

کاهش حوادث و اتفاقات ناشی از بی احتیاطی یا نبودآگاهی برگزار شده است.

سید علی مرتضوی -  شهردار منظریه

آگهی مناقصه عمومی مرحله اول

شهرداری منظریه در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 2 صورتجلسه ۸3 
مورخ 9۸/2/9 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 9۸/3/۱9 به واحد مالی شهرداری منظریه مراجعه نمایند.
آخرین مهلت دریافت و تحویل اسناد روز یکشنبه 9۸/3/۱9

محل تحویل اسناد مناقصه: دبیرخانه محرمانه شهرداری منظریه 
تاریخ بازگشایی اسناد: 9۸/3/۱9 ساعت ۱۸

م الف:477473

نوبت  دوم

دیدگاه

اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان

مزایده

اداره کل ورزش و جوانــان اســتان اصفهــان در اجــرای مــاده ۵ 
قانون الحاق برخی مــواد قانون تنظیم بخشــی از مقررات مالــی دولت در 
نظر دارد تعدادی از اماکن ورزشــی خود واقع در ســطح اســتان را از طریق 
مزایده به مســتاجر واجد شــرایط بــرای مدت یکســال واگــذار نماید. لذا 
 متقاضیان می تواننــد جهت اطالع بیشــتر از تاریخ 9۸/۰3/۱۱ به ســایت
) www.isfahan.msy.gov.ir( و برای دریافت اســناد و پاکت های 
مخصوص شرکت در مزایده تا تاریخ 9۸/۰3/۱9 به امور قراردادهای اداره کل 

ورزش و جوانان استان مراجعه نمایند و ضمن مطالعه دقیق شرایط، درخواست 
خود را به همراه مدارک اعالم شده تا ساعت ۱2 ظهر روز سه شنبه 9۸/۰3/2۸ 
به دبیرخانه اداره کل ورزش و جوانان اســتان اصفهان واقع در خیابان آبشار 
سوم- بعد از پل غدیر تحویل داده و رسید دریافت نمایند. ضمنا زمان بازگشائی 
پاکتهای متقاضیان روز چهارشنبه مورخ 9۸/۰3/29 راس ساعت ۱۰ صبح در 
محل اداره کل می باشد. الزم به ذکر است متقاضیان می توانند قبل از تکمیل 

اسناد مزایده از مکان مورد اجاره بازدید به عمل آورند.
م الف:485533

نوبت اول

 نرگس طلوعی
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  امام علی )علیه السالم(:
   هنگامی كه بر دشمنت پیروز شدى، عفو را 

شكرانه اين پیروزى قرار ده.
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یادداشت

4- اگر اراده کنیــد، می توانید یک زندگی کامال جدید 
برای خود بسازید

گاهی ایده های کوچک در زندگی، دستاوردهای بسیار بزرگی 
دارند. بهترین کار این اســت که برای مشکالت و موانع زندگی 
خود، به نتایج بســیار مثبت فکر کنید. رویاپــردازی در مورد 
خواسته ها و آنچه در زندگی می خواهید، باعث می شود تا آن را 
به دست بیاورید. این یک شعار توخالی نیست، برخی پزشکان 
از بیماران صعب العالج یا حتی کسانی که بیماری العالج دارند، 
می خواهند تا با تلقین انرژی های مثبــت و فکر کردن به ادامه 

زندگی و شکست بیماری، برای از بین بردن آن تالش کنند.
۵- دوباره از نو شروع کردن، شاید ترسناک باشد؛ اما 

بدون شک موفقیت آمیز و خوشایند خواهد بود
فکر کردن به شروع یک زندگی تازه به شما انرژی و هیجان بسیار 
زیادی می بخشد و سبب از بین رفتن اســترس ها و نگرانی ها 
در زندگی خواهد شــد. بدانید که هیجان مثبت و اضطراب در 
زندگی، هر دو یک اثر روی بدن دارند و این ذهن انسان است که 

با انتقال ترس یا نشاط این دو حالت را از هم تفکیک می کند.
۶- این را همیشه به یاد داشته باشید که گذشته شما 

تعیین کننده آینده تان نیست
مهم نیست در گذشته چه مسائلی را از سر گذرانده اید، فقط باید 
راهی بیابید که شما را در مسیر خوشحالی و خوشبختی قرار دهد.
۷- آغاز زندگی نو با تصمیم گرفتن برای شروع دوباره 

تفاوت دارد
اگر زندگی آشفته  ای دارید، بسیار مهم است که از همین امروز 
برای آغاز یک روند جدید دست به کار شوید. در این مسیر، بسیار 
سخت است که روی حمایت دیگران تکیه کنید؛ بنابراین اگر در 
حال حاضر توان روحی یا فکری انجام چنین کاری را ندارید، به 
خودتان قول بدهید که سریعا این برنامه را در دستور کار خود 

قرار خواهید داد.

زندگی را از نو شروع کنید )2(

 مهسا احمدی

عکس روز

دوخط کتاب

دلواپســی،  از  عــاری 
روزهایی که هنــوز آوار 
گذشــته ها و خاطــرات 
دردنــاک و محــزون بــر ما 

سنگینی نمی کرده اند.

درمان شوپنهاور
آروین د یالوم

چـــرا در حســـرت 
روزهـــای طالیـــی 
کودکـــی هســـتیم؟
میدونین چرا تــا این حد در 
حســرت روزهــای طالیی 
کودکــی هســتیم؟ چون 
روزهای کودکی روزهای 
بی خیالی بــودن؛ روزهای 

یکی از عجیب ترین و مخرب ترین پیشــگویی های خرافی جهان در دهه 
1850، توسط یک پیشــگو در آفریقای جنوبی رخ داد. او پیشگویی کرد 
که اگر قبیله محصوالت خــود را نابود کرده و تمام گاوهایش را بکشــد، 
انگلیســی هایی که در این منطقه حضور دارند و بر آفریقایی ها حکمرانی 
می کنند، به دریا فرار خواهند کرد. در اقدامی عجیب و باور نکردنی قبیله 
بزرگ آفریقایی که این پیشگو را بسیارباور داشتند، از وی اطاعت کردند و با 
اقدام نسنجیده خود، یک قحطی بزرگ ایجاد کردند و ده ها هزار نفر را نیز 

به کشتن دادند. نونکوواوس نام این پیشگو بود.

پیشگویی عجیبی که باعث مرگ هزاران نفر شد!

»اوبر« بزرگ ترین تاکسی آنالین جهان با همکاری اداره گردشگری کوئینزلند 
استرالیا اعالم کرد که »اسکوبر«، به عنوان نخستین زیردریایی با قابلیت حمل 
و نقل مســافر، فعالیت خود را به زودی آغاز خواهد کرد. افرادی که خواهان 
استفاده از این سرویس هیجانی هستند، می توانند با اپلیکیشن »اوبر« از پیش 
برای خود رزرو کنند و بعد از همان مقصدی که هســتند با بالگرد به جزیره 
»هرون« برده می شوند تا سوار زیردریایی شوند. هم اکنون این سرویس در 
کوئینزلند استرالیا و منطقه دیواره بزرگ مرجانی محدود است و یک ساعت 

سفر با آن حدود دو هزار دالر برای هر دو نفر هزینه برمی دارد.

اولین تاکسی زیردریایی جهان

 ارتباط برقرار کردن با افرادی که زبان آنها را نمی دانیم، یکی از مشکالت جهان 
امروز است؛ اما دانشمندان ژاپنی این مشکل را برطرف کردند. دستگاه ترجمه 
»موآما« یک فناوری پیشرفته ژاپنی است که جهان را مجذوب خود خواهد 
کرد. این دستگاه به شما اجازه خواهد داد که با هر زبانی که روی این کره زمین 
وجود دارد، صحبت کنید. ارزان، قابل حمل و ســبک است و در کمتر از 30 
ثانیه قادر خواهید بود آن را راه اندازی کنید. دســتگاهی که پیش از این نزد 

سیاستمداران قرار داشت، به زودی در دسترس همگان خواهد بود.

 دستگاه مترجم 40 زبانه ساخت ژاپن

مجسمه معروف 
چنگال غول پیکر در 
دریاچه زیبای لمان

نمایی زیبــا از دریاچه 
لِمــان یــا دریاچــه 
ژنوســوئیس و مجسمه 
معروف چنــگال غول 
هنرمند  اثــر  پیکــر 
سوئیسی »ژان پیر زاگ«

معاون بهره برداری شرکت آب وفاضالب استان اصفهان گفت: از 
تاریخ ۲3 تا 31 فروردین سال جاری بیش از 3 هزار متر از شبکه 
آب شرب شهر بوشهر توسط کارشناســان بهره برداری شرکت 

آبفای استان اصفهان اصالح و بازسازی شد.
ناصر اکبــری با بیان اینکــه طبق مصوبه وزارت نیرو و شــرکت 
مهندسی آب وفاضالب کشور برخی از متخصصان آبفای استان 
اصفهان به منظور بازسازی شبکه آب شــرب بوشهر به این شهر 
اعزام شــدند، عنوان کرد: پس از آنکه طی یــک هفته اصالح و 
بازسازی بیش از 3 هزار متر از شــبکه آب شرب بوشهر در اقطار 
۲00، 300، ۴00 و 500 متر اجراشــد؛ عملیات اتصاالت شبکه 

آبرسانی بوشهر در دستور کار قرار گرفت.
وی با توجه به ضرورت عملیات اصالح و بازســازی شبکه توزیع 
آب شرب بوشهر تصریح کرد: طبق دستور وزارت نیرو مقرر شد 
شرکت آبفای اصفهان ۷ هزار متر از شبکه توزیع آب شرب شهر 
بوشهر را اصالح و بازسازی کند که تاکنون موفق به اجرای 3 هزار 
متر آن شده است؛ این در حالی است که اجرای ۴ هزار متر آن در 

اقطار باال، پس از تامین منابع مالی در دستور کار قرار می گیرد.
اکبری افزود: در شهر بوشهر تاسیسات زیربنایی در عمق کم، به 
دلیل باالبودن سطح آب اجراشــد؛ به طوری که تاسیساتی مانند 

برق، گاز، مخابرات و فاضالب نهایت در عمــق 1.۲0 متر اجرا و 
همین مسئله باعث ایجاد وقفه در اجرای سریع عملیات شد.

معاون بهره برداری شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان به 
چگونگی اجرای این عملیات پرداخت و بیان کرد: 15 نفر نیروی 
متخصص با استفاده از تجهیزاتی مانند جرثقیل، بیل بکهو، بیل 
زنجیره ای بدون کوچک ترین وقفه ای عملیات لوله گذاری شبکه 

آب بوشهر را انجام می دادند.
اکبری گفت: شبکه توزیع آب شرب شهر بوشهر به دلیل اینکه در 
اقطار پایین اجرا شده بود؛ در حال حاضر با توجه به رشد جمعیت 
پاسخگوی نیاز مشترکین نیست و نیاز به بازسازی در اقطار باالتر 
دارد که هم اکنون این عملیات توسط شرکت های آب وفاضالب 

اصفهان، تهران، آذربایجان و خراسان در حال انجام است.
وی با اشاره به اینکه آبفای اصفهان اولین شرکتی بود که عملیات 
بازسازی شبکه آب بوشهر را در دستور کار قرار داد، خاطر نشان 
ساخت: بین شــرکت هایی که طبق دستور وزارت نیرو موظف به 
بازسازی شبکه آب بوشــهر بودند، آبفای اصفهان زودتر از بقیه 
شرکت ها عملیات بازســازی را آغاز کرد؛ این در حالی است که 
نهادها و دســتگاه ها نهایت همکاری را با شرکت آبفا برای صدور 

مجوزهای الزم داشتند.

معاون بهره برداری شرکت آب وفاضالب استان اصفهان خبرداد:

اصالح و بازسازی بیش از ۳ هزار متر
از شبکه توزیع آب شهر بوشهر

بیش از 58 هزار مشترک گاز طبیعی طی سال گذشته به تعداد مشترکین استان اصفهان اضافه شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان اصفهان، مدیرعامل این شــرکت اعالم کرد: در حال حاضر بیش از 1میلیون و 
800 هزار  مشترک گاز طبیعی در سطح استان داریم که از این میزان، بالغ بر58هزار و 13۷مشترک در سال گذشته جذب 
شده اند.سید مصطفی علوی، گفت: طی سال گذشته 5۲ هزار و 911 مشترک خانگی، ۴ هزار و 53۲ مشترک تجاری و 69۴ 

مشترک صنعتی از نعمت گاز طبیعی بهره مند شدند.
وی از نصب بالغ بر 1۴هزار و 3۴5 انشعاب جدید در سال گذشــته خبرداد و افزود: از این میزان 1۴ هزار و۲00 انشعاب در 

بخش خانگی و تجاری بوده و 1۴5 انشعاب در بخش صنعت نصب و واگذار شده است.
مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان، همچنین میزان شبکه گاز اجرایی شده در ســال 9۷ را ۴6۷ کیلومتر عنوان کرد و 
گفت: در حال حاضر ۲6هزار کیلومتر شبکه گذاری، 1111کیلومتر خط انتقال و تعداد یک میلیون و100هزار انشعاب در 

سطح استان اصفهان اجرایی شده است.
مهندس علوی، تصریح کرد: هم اکنون 99.5 درصد جمعیت استان اصفهان معادل 99.6 درصد جمعیت شهری و 95 درصد 

خانوارهای روستایی از نعمت گاز برخوردار هستند.
وی ادامه داد: این شرکت به عنوان یکی از بزرگ ترین شــرکت های توزیع کننده گاز طبیعی ساالنه حدود ۲0 میلیارد متر 
مکعب گاز طبیعی در سطح استان اصفهان توزیع می کند که سال گذشته این میزان شامل بیش از 3 میلیارد و 950میلیون 
متر مکعب در بخش خانگی، 1۴ میلیارد و 910 میلیون متر مکعــب در بخش صنعتی و 88۷ میلیون متر مکعب در بخش 

تجاری گاز طبیعی بوده است.
مهندس علوی گفت: بهره مندسازی 10۴ شهر از مجموع 10۷ شهر استان، 1339 روستا از مجموع 1۴۴8 روستای مشمول، 
گازرسانی به 53 شهرک صنعتی شامل 8 هزار و 600 واحد صنعتی، 156 جایگاه C.N.G و راه اندازی 933 ایستگاه تقلیل 
 فشار و حفاظت از زنگ از اقدامات گازرســانی انجام شده در سطح اســتان اصفهان از ابتدای فعالیت این شرکت تا کنون

 است.

جذب بیش از 58 هزار مشترک جدید گاز
 در استان اصفهان در سال 97
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