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مهندس یزدی زاده  مدیرعامل ذوب آهن اصفهان سه شنبه 7 خردادماه در 
شــبکه خبر در برنامه گفت وگوی اقتصادی به شرایط صنعت فوالد کشور 
پرداخت و شرایط دستیابی ایران به رشــد متوازن در این صنعت را تشریح 

کرد.
وی گفت: در افق 1404 که برای توســعه تولید فوالد کشور در نظر گرفته 
شده، قرار است به تولید ساالنه 55 میلیون تن برسیم. این عدد در سال 97  
به حدود 25 میلیون تن رسیده است. با توجه به طرح های توسعه تولید فوالد 

کشور،روند خوبی را در این بخش شاهد هستیم.
وی افزود: در فوالد خام، ظرفیت ســازی های خوبی انجام شده و مستلزم 
این است که در زنجیره ای که از ســنگ آهن دانه بندی )کنسانتره( شروع 

می شود، این روند ادامه یابد و باید به صورت متوازن توسعه یابند. 
مدیرعامل ذوب آهن تصریح کرد: باید معادنی که به اکتشاف رسیدند، مورد 
بهره برداری قرارگیرند. برخی در عمق هستند و نیاز به سرمایه گذاری دارند 
که امیدواریم با رویکرد ایمیدرو برای توسعه معادن کشور در سنگ آهن، این 
توازن برای رسیدن به عدد 55 میلیون تن تولید فوالد که در کشور متصور 

است، محقق شود و رشد تولید نیز در همان چارچوب است. 
 صنعت فوالد به یک صنعت صادرات محور تبدیل شده است 

مهندس یزدی زاده گفت: در بخش های مختلف، موفقیت های بســیاری 
داشتیم؛ اما در صنعت فوالد، خوشبختانه موفقیت ها چشمگیرتر بوده است. 
تا چند سال پیش وارد کننده فوالد بودیم؛ اما امروز ایران به یک کشور صادر 
کننده فوالد تبدیل شده است.امروز در معادالت منطقه ای و جهانی، ایران 
مد نظر قرار می گیرد و این از برکات توسعه صنعت فوالد است که شاهد آن 

هستیم و این روند رو به رشد، مرهون صادراتی شدن فوالد است.

وی گفت : صادرات، رو به رشد و امســال نیز نوید بخش رشد بهتر نسبت به 
سال گذشته است.  با وجود تحریم هایی که شاهد هستیم و فوالد را نیز در 
برگرفته؛ اما عملکرد دو ماه گذشــته تولید کنندگان فوالد بســیار مطلوب 

بوده است.
مدیرعامل ذوب آهن بیان کرد : توسعه صنعت فوالد به این دلیل مورد توجه 
قرار گرفته که پتانسیل های خوبی در کشور مانند معادن خوب سنگ آهن 
داریم که نیازمند سرمایه گذاری بیشتر است و از نظر شناسایی و اکتشافات 

نیز شرایط خوبی داریم.
وی اضافه کرد: یکی از اشکاالتی که می توان به صنعت فوالد وارد کرد، این 
است که رشــد همگونی نداشته اســت. معادن ما به دالیل مختلف،  درگیر 
راه اندازی صنایع پایین دست شدند؛ در صورتی که معادن باید روی توسعه 
خود، تمرکز مــی کردند و تولید را از نظر کمی و کیفــی افزایش می دادند. 
خوشــبختانه از حدود دو ســال پیش، حرکت هایی برای جلوگیری از این 

موضوع آغاز شده است و امیدواریم تداوم یابد.
مهندس یزدی زاده گفت:  اگر هر صنعتی در تخصص خودش توسعه یابد،  
قطعا می توانیم این امیدواری را داشته باشیم که در افق 1404 ظرفیت سازی 
با نرخ بهره برداری که مد نظر است، محقق شــود.وی در ادامه به ضرورت 
توسعه زیر ساخت ها پرداخت و گفت: نیازمند سرمایه گذاری قابل توجهی 
در این بخش هســتیم. تولید کنندگان، ظرفیت سازی می کنند؛ اما باید در 
حوزه زیر ساخت نیز حرکت های موازی مانند ساخت نیروگاه، توسعه خطوط 
ریلی ، توسعه بنادر و گمرکات انجام شود؛ یعنی کلیه زیرساخت ها توسعه 
یابد تا در افق 1404 به عدد 55 میلیون تن برسیم. تمام این تولید در داخل 
قابل مصرف نیست و همزمان با افزایش تولید ، باید صادرات را هم به همان 
نسبت افزایش دهیم.عضو انجمن تولیدکنندگان فوالد تصریح کرد: صنعت 
فوالد، صادرات محور است؛  لذا در شــرایط کنونی نیز می تواند به حرکت 
خودش ادامه دهد و حیات توسعه فوالد کشــور به این امر وابسته است.  در 
سال گذشــته حدود 8 میلیون تن صادرات فوالد داشتیم و امسال  امیدوار 
هســتیم این عدد از 10 میلیون تن عبور کند. در زمینه محصوالت نهایی و 
نیمه ساخته مانند شمش و اسلب،صادرات بسیار خوب بوده است.مهندس 
یزدی زاده گفت: پتانسیل های خوبی در کشــور وجود دارد. به عنوان مثال 
ذوب آهن اصفهان تولید کننده ریل ومحصول آن قابل صادرات اســت. اگر 
صادرکنندگان بیشتر حمایت شوند، روند رو به رشد صادرات ادامه می یابد 

و می توانیم به افق 1404 امیدوارتر باشیم.

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان در شبکه خبر :

صنعت فوالد ایران ، صادرات محور شده است

بسم ا... الرحمن الرحیم 
»اللهّم اْجَعل َسْعیی فیِه َمْشکوراً وَذنْبی فیِه َمْغفوراً وَعملی 

فیِه َمْقبوالً وَعیبی فیِه َمْستوراً یا أْسَمِع الّسامعین.«
»خدایا قرار بده کوشش مرا در این ماه قدردانی شده و گناه مرا در این ماه آمرزیده 
و کردارم را در آن مورد قبول و عیب مرا در آن پوشیده، ای شنواترین شنوایان. «

حضور گسترده مردم در راهپیمایی روز 
قدس در سراسر کشور، بار دیگر تکرار شد؛

شور ایرانی ها در حمایت از 
فلسطین

راهپیمایی روز قدس در سراسر ایران اسالمی 
با شور و نشاط خاصی برگزار شد. این مراسم 
در بیش از 950 شهر و مســیرهای منتهی 
به میعادگاه های نماز جمعه برگزار شــده و 

2بیش از...

  قدس؛ جاِن جهاِن اسالم  
  مردم اصفهان همگام با ایران در راهپیمایی روز جهانی قدس بر شکست »معامله قرن« تاکید کردند؛  

  مدیر کمیسیون ماده صد شهرداری اصفهان به شهروندان هشدار داد:  

از خط قرمز پروانه ساخت عبور نکنید!
7

برندسازی، موجب رونق میدان 
امام علی )ع( می شود

مدیر پروژه میدان امام علی )ع(:

7
تا بلوهای شنا ممنوع را 

برگردانید

  مردم اصفهان فراموش کرده اند زاینده رود 
چقدر می تواند خطرناک باشد ! 
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پس از هفت ماه سرانجام فرماندار اصفهان معرفی شــد؛ فرماندار جدید برای اصفهانی ها غریبه نیست. 
»حسین سیستانی« و »استانداری« اصفهان نامشان به هم گره خورده است. سیستانی از سال 92 تا پایان 

مدیریت رسول زرگرپور، معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری اصفهان بود.
سیستانی 63 ساله و اولین مسئول شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی اســتان اصفهان )از سال 62 تا 
65( است که حاال با موافقت وزارت کشور، پس از گذشت 36 سال از نخستین مسئولیتش به ِسمت مهم 

فرمانداری اصفهان منصوب شده است. 
فرمانداری شهرستان های نجف آباد، فالورجان، شهرضا، خمینی شهر به مدت 14 سال؛ مدیرکلی دفتر 
امور اجتماعی و انتخابات استانداری اصفهان بیش از 5 سال؛ فرمانداری شهرستان کاشان )از سال 83 تا 
84(؛ عضویت و مسئولیت در چندین انجمن، شورا و مجامع مختلف و موسسات فرهنگی اجتماعی به  ویژه 
خیریه ها )موسسه خیریه دیابت و...( و نیز عضویت در چند کمیسیون تخصصی شهرداری های استان از 
جمله سوابق سیستانی در طول سال های فعالیت او بوده است. درباره خط مشی و گرایش سیاسی او نیز 
بد نیست اشاره کنیم که سیستانی از اعضای شورای هماهنگی جبهه اصالحات استان و یک اصالح طلب 
تمام عیار است. فروردین ماه امسال که گمانه زنی ها درباره انتصاب سیستانی به عنوان فرماندار جدید 
اصفهان قوت گرفت، خبرگزاری »فارس« در نقد و مخالفت با این انتصاب نوشت: »وی)سیستانی( به خاطر 
تمایل زیاد به حزب سیاسی مورد عالقه اش و البته با توجه به کیفیت و سطح فعالیتش در دوره فعالیت 
دیگر استاندار اصالح طلب اصفهان؛ یعنی محسن مهرعلیزاده از استانداری کنار گذاشته شد. حتی گفته 
می شود در دوره مسئولیت زرگرپور استاندار اســبق اصفهان )از سال 92 تا 96( نیز وی گزینه تحمیلی 
احزاب اصالح طلب اصفهان به استاندار اعتدالی وقت بوده و بر خالف میل زرگرپور به عنوان معاون استاندار 
منصوب شده بود.«احمد رضوانی فرماندار سابق اصفهان بود که 27 آبان 97 و پس از اجرایی شدن قانون 
منع به کارگیری بازنشستگان از سمت خود استعفا داد. مهرعلیزاده استاندار سابق نیز در 62 سالگی برای 
تمکین به این قانون کنار رفت و رضایی 62 ساله جایگزین او شد! فرماندار اصفهان نیز 63 ساله است و 

همچنان از جوان گرایی در چرخه استفاده از مدیران خبری نیست! 
»صاحب نیوز« از دیگر رســانه های اصول گرایی است که پس از مطرح شــدن نام سیستانی به عنوان 
کاندیدای فرمانداری اصفهان مدعی شده بود این مرد پر سابقه اصفهانی به خاطر بازنشسته بودن یا به هر 
دلیل دیگری نتوانسته موافقت پایتخت نشینان را با این انتخاب همراه کند که خب البته در نهایت مشخص 
شد اینطور نبوده و سیستانی حاال فرماندار اصفهان است؛ 36 سال پس از اولین باری که به عنوان یک مقام 

مسئول در اصفهان پشت میز نشست. 

اولین مسئول شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی استان، فرماندار اصفهان شد؛

 ۳6سال بعد ...

نماینده سربلند

  مروری نکته به نکته بر حضور ذوب آهن اصفهان 
در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا 2019؛
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سرمقاله

زینب ذاکر

آخرین جمعه ماه مبارک رمضان، یادگار چهل ساله حضرت روح ا...است. روزی که  پیام ظلم ستیزی و دفاع از مظلوم در دنیا سر می دهیم.  دیروز هم مردم اصفهان 
دوباره به میدان ظلم ستیزی آمدند. شکوه حضور پرشورشــان آن هم با زبان روزه، نشان می دادآخرین جمعه ماه مبارک رمضان، یادگار چهل ساله حضرت 

روح ا...  تا روزی که قدس عزیز؛ این جان جهان اسالم از دست غاصب ها آزاد شود، شاهد شکوه یک حضور خواهد بود؛ حضوری که فریاد می زند:  القدس لنا
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راهپیمایی روز قدس در سراســر ایران اســامی با 
شور و نشاط خاصی برگزار شد. این مراسم در بیش 
از ۹۵۰ شهر و مســیرهای منتهی به میعادگاه های 
نماز جمعه برگزار شــده و بیش از ۴۰۰۰ خبرنگار، 
عکاس و تصویربــردار داخلــی و خارجی که ۳۵۰ 
نفر آنها از رســانه های خارجی بودند، این مراســم 
را پوشــش دادند. ســران قوا، نمایندگان مجلس، 
وزرا و اعضای شــورای نگهبان و خبرگان رهبری، 
مسئوالن سپاه،ارتش و بســیج در این راهپیمایی 

شرکت داشتند.
معاملهقرنبهجایینمیرسد

 شعار محوری روز جهانی قدس امسال »روز جهانی 
قدس، شکست معامله قرن، تثبیت آرمان فلسطین« 
اعام شــده بود. مسئوالن شــرکت کننده در این 
مراسم بر شکست این معامله و پیروزی غریب الوقوع 
فلسطینیان تاکید کردند.رییس جمهور با بیان اینکه 
توطئه های استکبار و متجاوزین علیه قدس شریف 
و فلسطین به نتیجه نخواهد رســید، اظهارداشت: 
تردید نداریم که پیروزی نهایی از آن حق و فلسطین 
خواهد بود و ســرزمین فلســطین پناهگاهی برای 
مسلمانان، مسیحیان و یهودیان خواهد شد. روحانی 
 که از تقاطع خیابان فردوســی در مسیر راهپیمایی 
گســترده و پرشــور مردم تهران قرار گرفت، گفت: 
بی تردید موضوع معامله قرن نیز به ورشکســتگی 
 قرن تبدیل خواهد شــد و قطعا بــه نتیجه نخواهد

 رسید.
 رییس مجلس هــم به عنوان ســخنران اصلی این 
مراسم گفت: شعله محبت مردم و مسلمان نسبت به 
قدس شریف همچنان با حرارت ادامه دارد و جلوی 
توطئه ها را می گیــرد. الریجانی تصریح کرد: قدس 
موضوعی نیســت که فقط به یک ملت مربوط شود، 
امام)ره( فرمود که مسئله فلسطین نه به یک ملت و 
نه به همه ملت های حاضر مربوط است بلکه به همه 
انسان های موحد از گذشته تا حال مربوط می شود. 
اکثریت قاطع کشورها به این اقدام آمریکا اهمیتی 
ندادنــد و او را محکوم کردند؛ امــا نفس کار آمریکا 
داللت دارد بر اینکه قصد توطئه آمیز نسبت به اسام 

و مسلمانان در ذهن آنها وجود دارد. 
محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام 
در رابطه بــا راهپیمایی روز قدس گفت: امســال از 
لحاظ طرح توطئه های جدید برای ملت فلســطین 

سال مهمی اســت و ملت با حضور در خیابان های 
تهران و ایران این طرح ننگین را رد می کنند. 

رضایی در رابطه با معامله قــرن اظهار کرد: معامله 
قرن هم مانند طرح هــای دیگر با توجــه به اینکه 
هیچگونه مبنای عادالنه ای ندارد، با شکست مواجه 
خواهد شد. »محمد جواد ظریف« وزیر امور خارجه 
در مراســم روز جهانی قدس در جمــع خبرنگاران 
اظهار کرد: پیام امروز این اســت که قدس فروشی 
نیست؛ قدس نه متعلق به آمریکاست که به اسراییل 
 ببخشد نه رژیم صهیونستی می تواند ادعایی بر قدس

 داشته باشد.
حضورکلیمیانبرایحمایتازمسلمانان

فلسطین
هموطنان کلیمی  هم دوشادوش آحاد مختلف مردم 
در راهپیمایی روز قدس در تهران از خیابان فلسطین 
و از مقابل کنیســه ابریشــمی به جمع راهپیمایان 
پیوســتند. رییس انجمن کلیمیان تهران با اشــاره 
به طرح معامله قرن، گفت: این طــرح به نفع رژیم 
صهیونیستی بوده و مسئوالن آن در حال سوءاستفاده 

از مردم کشورهای عربی هستند.
 همایون ســامه یع، رییس انجمن کلیمیان تهران 
با اشــاره به حضور انبوه مردم ایــران در راهپیمایی 
روز قــدس، گفت: امــروز جامعه کلیمیــان تهران 
دوشــادوش برادران مســلمان خود در راهپیمایی 
روز قدس شرکت کرده اند که این کارشان به خاطر 
حمایت از مردم مظلوم فلســطین است. همچنین 
جمعی از توریست های خارجی با حضور در میدان 
 فردوسی تهران به حمایت از مردم مظلوم فلسطین 

پرداختند.
ابتکاراتجذابدرحاشیهراهپیماییروز

قدس
یکی از حاشــیه های جذاب که چند سالی است به 
راهپیمایی ایرانی ها به خصوص در روز قدس راه پیدا 
کرده، اســتفاده از عروســک ها و گریم های جالب 
در میان مردم اســت. حضور افرادی بــا گریم های 
ترامپ و بن سلمان و مجسمه های نقره ای انسانی و 
پاکاردهایی در حمایت از فلسطین از حواشی جذاب 

امسال روز قدس بود.

 بنری در مســیر راهپیمایی دیده می شد که روی 
آن »روز قدس روز اسام است« نوشته شده و مردم 
جماتی را روی آن نوشــته و بدین صورت حمایت 
خود را از مردم مظلوم فلســطین اعام کردند. یکی 
از حاشــیه های جالب راهپیمایــی روز قدس اعدام 
نمادین پادشــاه و ولیعهد عربســتان و نیز ترامپ و 
پمپئو بود. راهپیمایان تهرانی با آویزان کردن تصاویر 
قاتان کودکان فلســطینی، انزجار خود را از سران 
کودک کش سعودی، آمریکایی و صهیونیستی نشان 
دادند. اگر چه امسال اعتراضات و شعارها نسبت به 
برخی از سیاستمداران و به خصوص دولت به دلیل 
تذکر جدی رهبر انقاب تکرار نشد؛ اما برخی از افراد 
با در دست داشتن پاکاردهایی به برخی از رفتار و 

سیاست های دولت اعتراضاتی داشتند.
 برخی از افراد در مســیر راهپیمایــی پاکاردی در 
دست داشتند که در آن ســازش و هرگونه مذاکره 
با غرب محکوم شــده و روی آن نوشــته شده بود: 
 »آنهایی که خواب آمریکا را می بینند، خدا بیدارشان 

کند«. 

 اتهام زنی بی سابقه اعراب
 به ایران

مرضیهمحبرسول

نشست کشورهای اسامی در حالی در جده و با 
حضور مقامات ایرانی و سایر کشورهای اسامی 
برگزار شد که روابط ایران و عربستان در بدترین 
حالت خود طی چند دهه اخیر به ســر می برد. 
درست به دلیل همین دشــمنی ها، عربستان از 
فرصت حضور سران کشورهای اسامی در این 
کشور بهره گرفت تا بار دیگر نشستی ضد ایرانی 
را تدارک ببیند. مقامات عربســتان در نشست 
شورای وزیران امور خارجه ســازمان همکاری 
اســامی که به منظور آماده سازی چهاردهمین 
اجاس سران این ســازمان به میزبانی و ریاست 
عربستان ســعودی در شــهر جده برگزار شد، 
اتهامات واهی مبنی بر مداخله جمهوری اسامی 
ایران در امور کشــورهای دیگر مطرح کرد؛ هر 
چند این ادعا با عدم حمایت و پشتیبانی برخی 
از کشورهای شرکت کننده در اجاس مواجه شد. 
وزیر خارجه عربســتان و دبیرکل اتحادیه عرب 
پس از پایان دو نشســت اضطراری مکه در یک 
نشست خبری مشــترک، ادعاهای بی اساسی 
علیه جمهوری اســامی ایران مطــرح کردند. 
ابراهیم العساف، وزیر خارجه عربستان با ادعای 
موفقیت آمیــز بودن دو نشســت اضطرای مکه 
گفت: کشــورهای عربی عضو شورای همکاری 
خلیج )فــارس( برای ایجاد صلــح و همکاری با 
ایران میــل و رغبت دارند به شــرطی که ایران 
حمایت های خود از تروریســت ها در کشورهای  
دیگر را متوقف کند و برای کشورهای عربی یک 
همسایه باشد. وی مدعی شد: نگرانی از ایران تنها 
به خاطر حمایت هایش از حوثی های یمن و حزب 
ا... لبنان نیست بلکه ایران در امور داخلی برخی 
کشــورها مانند بحرین دخالت می کند و نگرانی 
بیشــتر به خاطر گســترش برنامه موشک های 
بالستیک ایران و برنامه هسته ای آن است و این 
مسئله تهدیدی برای کشورهای خلیج )فارس( 
محسوب می شود. وزیر خارجه عربستان در ادامه 
گفت: سیاست های عربستان واضح و آشکار است 
زیرا بارها خواستار روابط مسالمت آمیز با ایران 
شده است! از سوی دیگر احمد ابوالغیط، دبیرکل 
اتحادیه عرب در این نشســت خبری گفت که 
کشورهای عربی و اتحادیه عرب درخواست هایی 
از ایــران دارند کــه مفــاد آن را متوقف کردن 
دخالت های ایــران در امور کشــورهای عربی و 
بازنگری در سیاســت های منطقه ای دانســت. 
وی با اشاره به اینکه در اتحادیه عرب کمیته ای 
چهارجانبه بــه نام»کمیته ایران« وجود داردکه 
متشکل از عربستان، مصر، امارات و بحرین است 
گفت: مسئولیت این کمیته، ایجاد راهبردهایی 
برای مقابله با ایران اســت. عرب ها از خود دفاع 
می کنند و خواســتار تغییر سیاست های ایران 
هســتند. ایران البته در واکنش به این سخنان، 
عربستان را عاملی برای ایجاد شکاف و اختاف در 
میان کشورهای اسامی عنوان کرده و از مقامات 
سیاسی این کشور خواســته است اجازه ندهند 
مسئله فلسطین و قدس شــریف تحت الشعاع 
اینگونه سیاست های تفرقه افکنانه و اشتباهات 
راهبردی قرار گیرد. برخی از تحلیلگران اما حمله 
به ایران را تنها بهره برداری عربســتان از حضور 
سران کشورهای اســامی نمی دانند و معتقدند 
این کشور تاش دارد تا هماهنگی ها برای حضور 
این سران در اجاس بحرین در مورد معامله قرن 
را هم اجرایی کند این در حالی است که برخی از 
کشورهای اسامی به شدت نسبت به این اجاس 
واکنش های منفی نشان دادند و آن را خیانت به 
فلسطین دانستند. این مســئله به گفته برخی 
از رســانه های عرب زبان نشــان از عدم توانایی 
عربســتان برای ایجاد اتحاد و خط فکری واحد 
در میان کشورهای عرب است که البته این نقص 
با دشــمن انگاری ایران و هراس از سیاست های 
منطقه ای کشــورمان به راهی برای فرار به جلو 

عربستان مبدل شده است.

شور ایرانی ها در حمایت از فلسطین

دبیرشورایعالیامنیتملی:
 واشنگتن مذاکره را برای 

اعمال فشار می خواهد
دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان اظهار 
کرد، واشــنگتن مذاکره را برای اعمال فشار 
می خواهد. علی شمخانی در گفت وگو با شبکه 
خبری المیادین گفت که آمریکا اهل مذاکره 
نیســت. وی خاطرنشــان کرد: دولت آمریکا 
قبل از ســخن درباره مذاکرات با ایران، باید 
نقض تعهدات خود و خســارت های وارده را 
جبران کنــد. وی تصریح کــرد: آمریکایی ها 
معتقدند که مذاکرات، بخشــی از روند فشار 
است نه راه حلی برای مشکات. دبیر شورای 
عالی امنیت ملی گفت: ملت ایران می داند که 
 آمریکایی ها مذاکرات را برای حل هیچ مشکلی

 نمی خواهند.

 توصیه های آقای سخنگو
 به داوطلبان انتخابات

دبیر و ســخنگوی ســتاد انتخابات کشــور 
گفت: داوطلبانی که مشمول ماده ۲۹ قانون 
انتخابات هســتند، هرچه زودتر اســتعفای 
خود را ارائه کنند زیرا باید بین زمان استعفا 
و ثبت نام آنها شــش ماه گذشــته باشــد. 
سیداسماعیل موسوی با اشــاره به اینکه از 
۱۰ تا ۱۶ خرداد مهلت اســتعفای داوطلبان 
انتخابات مجلس شــورای اســامی در نظر 
گرفته شده اســت، اظهار کرد: هر مقامی که 
مشمول ماده ۲۹ قانون انتخابات است و قصد 
حضــور در انتخابــات را دارد، باید در فاصله 
روزهای دهم تا شــانزدهم خرداد استعفای 
خود را به مقام مافــوق اعام کرده و موافقت 
مافوق با تقاضای استعفا را نزد خود نگه دارد 
تا روز ثبت نام آن را به عنوان یکی از مدارک 
ثبت نام ارائه کنــد. وی ادامه داد: افرادی که 
اســتعفای آنها پذیرفته شده اند به هیچ وجه 
نباید در مســئولیت خود باقی بمانند زیرا از 
سمت خود اســتعفا داده و استعفای آنها هم 

مورد پذیرش واقع شده است.

خبر »امکان خرید محدود 
نفت ایران« تکذیب شد

رییس گروه اقدام علیه ایران در وزارت خارجه 
آمریــکا در واکنش به گزارش یک نشــریه 
آمریکایی درباره اعطای معافیت خرید محدود 
نفت به برخی کشــورها گفت، هر کشوری از 
ایران نفت بخرد، تحریم می شــود. به نوشته 
روزنامه وال استریت ژورنال، هوک به تازگی 
اعام کرده بود کشورهایی مانند چین و هند 
که ماه نوامبر گذشــته مشــمول معافیت از 
تحریم نفت ایران شــده بودند، می توانند تا 
زمان رسیدن به ســقفی که در خصوص آن 
مذاکره شده، به خرید نفت ادامه دهند. با این 
حال، هوک با انتشار بیانیه ای گزارش روزنامه 
وال اســتریت ژورنال را رد کرد و گفت حتی 
اگر کشوری به سقف خریدی که قبا بر سر 
آن مذاکره شده بود نرسیده باشد، با تحریم 

مواجه می شود.

ارجاع پرونده حادثه الفجیره 
به شورای امنیت  

»جان بولتون« مشاور امنیت ملی کاخ سفید، 
بار دیگر ایران را عامــل انفجارهای اخیر در 
چند نفتکــش در نزدیکی بنــدر »فجیره« 
امارات عربــی متحده معرفی کــرد و گفت 
واشــنگتن به زودی مدارک نقش ایران در 
این حادثه را به شــورای امنیت سازمان ملل 
متحد ارائه می کند. بولتون که به امارات سفر 
کرده، گفت: این »مدارک و مستندات« هفته 
آینده به شورای امنیت تحویل داده می شود. 
وی با بیان اینکه »تهدید ایران« ادامه دارد، 
ادامه داد: »نمی پذیریم که ایران، واشنگتن و 

متحدانش را تهدید کند.«

بهزاد نبوی
وزیر صنایع سنگین دولت دوران جنگ:

یــک دیپلمات پیشــین کشــورمان اظهــار کرد: 
بحران های جاری در منطقه به حدی گسترش یافته 
که هیچ قدرت جهانی یا منطقه ای به تنهایی قادر به 
حل و فصل آنها نیســت. ما به یک مدل برای حل و 
فصل بحران ها نیاز داریم که برای طرف های درگیر 

آبرومندانه باشد.
سید حسین موسویان ادامه داد: بحران های خاورمیانه 
فرم ها و ابعاد مختلف دارند، از تجاوز صدام به ایران و 
کویت و تجاوز آمریکا به عراق گرفته تا ظهور گروه های 
تروریستی داعش و القاعده. وجود بحران های متعدد، 
خاورمیانــه را در بدترین وضعیــت بحرانی هفتاد 
سال گذشــته قرار داده اســت. وی گفت: نظام ها و 
سازمان های عربی همچون اتحادیه عرب و شورای 
همکاری های خلیج فارس در حل بحران ها شکست 
خورده اند. بعد از این هم تا زمانی که همکاری جمعی 
بین همه قدرت های منطقه ای وجود نداشته باشد، 
بحران ها قابل حل نخواهند بود. هم چنین عملکرد 
قدرت های منطقــه ای نیز نبایــد در جهت عکس 

یکدیگر باشد.

خاورمیانه  در بدترین 
وضعیت قرار گرفته است

دیپلماتپیشینکشورمان:

کافه سیاست

عکس  روز 

سلفیهمسربشاراسدبا
مجروحینجنگسوریه

روسیه، به ایران  اس 400 نمی دهد

پیشنهاد سردبیر:

وزیر صنایع سنگین دولت دوران جنگ در مورد 
ســخنان روحانی در مورد کم بودن اختیارات 
خود گفت: به نظر می رســد حرف درســتی 
باشــد و مســئولیت و اختیار باید در کنار هم 
قرار بگیرند. هر کســی که اختیــار دارد، باید 
مسئولیت داشته باشد و هر کسی که مسئولیت 
دارد باید متناســب با آن اختیارات هم داشته 
باشد. آقای روحانی هم همین را می گوید که هر 
کسی اختیار دارد باید مسئولیتش هم برعهده 
بگیرد. بهزاد نبوی، در مورد درخواست تشکیل 
شورای جنگ گفت این شورا با دستور امام)ره(
تشکیل شد و آیت ا...خامنه ای، رییس این شورا 
بودند. وی افزود:روحانی در صحبت های خود 
شبیه ســازی کرده اســت، نه اینکه عین این 
شورا ایجاد شود. در واقع می خواهد بگوید که 
مسئولیت و اختیارات در کنار هم باشد و هر 

کجا اختیار است، مسئولیت هم باشد. 

کم بودن اختیارات روحانی 
درست است

احمدی حکیمی پور
فعال سیاسی اصالح طلب:

رییس کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس شــورای اســامی درباره اینکه برخی از 
کشــورها مانند عمان، پاکســتان، ژاپــن و عراق 
قصد دارند نقش میانجی میان تهران و واشــنگتن 
را اجرا کنند تــا مانع تنش احتمالــی بین ایران و 
آمریکا شــوند، گفت: آمریکایی ها طی چند وقت 
اخیر عاوه بر اینکه به صورت مختلف و مســتقیم 
درخواســت های زیادی برای مذاکره با جمهوری 
اسامی ایران داشــته اند از طریق کشورهای ثالث 
هم این پیــام را به تهــران داده اند. حشــمت ا... 
فاحت پیشه ادامه داد: همین طرف های ثالث که 
آمریکایی ها از آنها درخواست مذاکره با ایران کرده 
بودند، صراحتا این پیام را به آمریکا رساندند که از 
موضع جنگ با ایران صحبت نکنند، چون جنگ با 
تهران عما هیچ برنده ای نخواهد داشت. وی افزود: 
طرف های ثالث به آمریکایی ها گوشزد کرده اند که 
جمهوری اسامی کشوری است که به خوبی توانایی 
اداره خود در زمان جنگ را دارد؛ بنابراین نمی توان 

با ایران از این موضع وارد عمل شد.

آمریکا از طریق کشورهای 
ثالث به تهران پیام می فرستد

رییسکمیسیونامنیتملی:

یک فعــال سیاســی اصاح طلــب گفت: 
صاحبــان ثروت هــای بــادآورده روی 
نماینده ها برنامه ریــزی می کنند و به نوعی 
رای نماینــدگان را پیش خریــد می کنند. 
هزینه انتخابات باید شــفاف باشد. احمدی 
حکیمی پور  یادآور شد: یکی از راه های کارآمد 
شدن مجلس این اســت که باید هزینه های 
تبلیغات معلوم باشــد که از کجا آمده است. 
کسانی که نظر دارند و به دنبال این هستند 
که فردا از این مجلس و رای نمایندگان برای 
خودشان رانت و امکاناتی ایجاد کنند، نباید 
بتوانند فعالیت اینچنینی داشته باشند. برای 
این کار هم انتخابات باید حزبی شود. وی با 
اشــاره به انتخابات مجلس یازدهم گفت: در 
این چندماه باقی مانده تــا انتخابات فرصت 
وجود دارد که فعالیت هایی انجام شود تا امید 

را به افکار عمومی برگردانیم.

 رای نمایندگان 
پیش خرید می شود

پیشخوان

بین الملل

حضورگستردهمردمدرراهپیماییروزقدسدرسراسرکشورباردیگرتکرارشد؛
کلیدپرونده10کشــتی

گمشده

قتلاخالق

نقشهفشارومذاکره

شــلیکبهقلبشرافت
رسانه

 درگیری فیزیکی نماینده مجلس و مدیرکل صداوسیما
در جلسه ای که تمامی مسئوالن ارشد استان کردستان حضور داشــتند، درگیری لفظی بین ابوالقاسم 
امان اللهی، مدیرکل صدا و سیمای مرکز استان و مجمع نمایندگان استان صورت گرفت. معاون سیاسی، 
امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان در خصوص درگیری و مشاجره لفظی نماینده مردم شهرستان های 
قروه و دهگان در مجلس شورای اسامی و مدیرکل صدا و سیمای مرکز کردستان اظهار داشت: با توجه 
به عنایت نماینده ولی فقیه در استان و استاندار نسبت به رفع مشــکات کردستان و لزوم هماهنگی و 
همگرایی بین مدیران، مباحثی در خصوص مشکات استان و لزوم هماهنگی و همگرایی مدیران جلسه ای 
مطرح شد. حسین خوش اقبال ادامه داد: بعد از اتمام جلسه رســمی، اختاف نظرهایی بین تعدادی از 
نمایندگان استان در مجلس شورای اســامی و مدیرکل صدا و ســیمای مرکز کردستان در خصوص 
 شــیوه اجرایی فعالیت ها این رسانه در سطح اســتان به وجود آمد که موجب مشاجره لفظی تندی بین

 آنها شد.

روسیه، به ایران  اس 400 نمی دهد
خبرگزاری بلومبرگ با استناد به دو منبع، اعام کرده که مسکو از صادرات سامانه های موشکی دفاع هوایی 
اس ۴۰۰ به ایران امتناع ورزیده است. مسکو، معتقد است این معامله باعث افزایش تنش در منطقه خاورمیانه 
خواهد شد. در مطلب منتشر شده توسط خبرگزاری بلومبرگ خاطرنشان می شود:» واکنش روسیه نسبت به 
درخواست ایران توازن شکننده قوا در خلیج فارس را بازتاب می دهد که در آنجا درگیری بین جمهوری اسامی 
و ایاالت متحده و متحدان عربش در حال نضج گرفتن است«. سامانه دفاع موشکی متحرک زمین به هوا اس 
۴۰۰ »تریومف« برای نابودی انواع اهداف هوایی دشمن همچون هواپیماهای پارازیت انداز، هواپیماهای رادار 
محور و کنترل هوایی، هواپیماهای شناسایی و جاسوسی، هواپیماهای استراتژیکی و جنگنده های شکاری، 
موشک های بالســتیک تاکتیکی و تاکتیکی-عملیاتی، موشک های بالستیک میان برد، اهداف هوایی مافوق 
صوت و دیگر اهداف هوایی پیشرفته ساخته شده است. روســیه به چین اس ۴۰۰ تحویل می دهد و چندی 
پیش قراردادهای تحویل این سامانه با ترکیه و هند به امضا رسیده که با نارضایتی واشنگتن مواجه شده است.

چهره ها

علیرضاکریمیان

Politic,Society,Cultural &  Sport NewspaperNo. 2710 | June  01,  2019  | 8 Pages ZAYANDE ROUD NEWSPAPER zayanderoud8108@gmail.com E-MAIL



نبضبازارارزازدستدالالنگرفتهمیشود

پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

بازار

ساعت دیواری

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:
نبض بازار ارز از دست دالالن 

گرفته می شود
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت: قیمت ارز 
همان گونه که رییس جمهور در یکی از نشست های 
خود با فعاالن اقتصادی مطرح کرد ۱۴ هزار تومان 
و حتی ۱۰ یا ۸ هزار تومان نیست و باید به زیر این 
قیمت کاهش یابد. ســیدناصر موسوی الرگانی، با 
اشــاره به کاهش نرخ ارز در روزهــای اخیر، گفت: 
اگر تنها یک دلیل برای کاهش نــرخ ارز در بازار در 
نظر گرفته شــود همانند ایجاد بازار متشکل ارزی، 
تحلیل درستی نیست و اگر گفته شود که تشکیل 
بازار متشــکل نیز در این روند کاهشــی تاثیرگذار 
نبوده باز هم استدالل صحیحی نیست. وی با اشاره 
به اینکه حباب ها و نابسامانی هایی در مقاطع مختلف 
سبب افزایش قیمت ارز در بازار شد، افزود: در این 
شرایط دالالن نبض بازار را در اختیار گرفتند و بر این 
نابسامانی ها و افزایش قیمت ها دامن زدند. این روزها 
ترامپ از گفته های خود درباره ایران عقب نشــینی 
کرده و گفته که هدف من براندازی نظام ایران نبوده 
و جنگی در کار نیست، بنابراین صحبت های جدید 
رییس جمهور آمریکا نیز سبب کاهش قیمت ارز و 

شکست دالالن شد.

 سد حنا و زاینده رود
 از قافله جا ماندند!

معــاون حفاظت و بهــره برداری شــرکت آب 
منطقه ای اصفهان گفت: ســد حنــا ۱۰/5متر 
مکعــب آب دارد؛ در حالی کــه ظرفیت آن 5۰ 
میلیون متر مکعب و از سوی دیگر تنها 5۰ درصد 
سد زاینده رود پر شده است.حسن ساسانی اظهار 
کرد: ســد گلپایگان با ظرفیــت 36 میلیون متر 
مکعب و ســد خمیران با ظرفیت ماکزیمم هفت 
میلیون متر مکعب  هم در حال سر ریز هستند.

وی تصریح کرد: سد قرقاز در شهرستان سمیرم با 
ظرفیت 2۱ میلیون متر مکعب حدود 2۰ میلیون 
متر مکعب آب در آن ذخیره شده است. ساسانی 
ادامه داد: ســد حنا ۱۰/5متر مکعــب آب دارد؛ 
در حالی که ظرفیــت آن 5۰ میلیون متر مکعب 
است.به گفته وی، فقط 5۰ درصد سد زاینده رود 

تکمیل شده است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
استان اصفهان مطرح کرد:

پیش بینی افزایش تردد 
خودروها در تعطیالت عید فطر

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان 
اصفهان با اشــاره به در پیش رو بودن مراســم 
ســالگرد ارتحال بنیان گذار انقالب و تعطیالت 
عید فطر گفــت: پیش بینی می شــود، تردد در 
روزهــای چهاردهم تــا هفدهــم خردادماه در 
محورهای مواصالتی اســتان اصفهــان افزایش 
یابد. مهدی خضری اظهار داشــت: ســرجمع 
ترددهای ورودی و خروجی به اســتان اصفهان 
در تابستان سال گذشــته 2۰۰ هزار تردد بوده 
که به نسبت ســایر فصول دیگر ۱۸ درصد رشد 
را ثبت کرده اســت. مدیرکل راهــداری و حمل 
و نقل جــاده ای اســتان اصفهان با بیــان اینکه 
آمارها نشــان می دهد 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.

رییس هیئت مدیره انجمن صنفی 
جایگاه داران سوخت اصفهان: 

جایگاه داران سوخت خواهان 
رسیدگی به مطالبات خود هستند

رییس هیئت مدیره انجمن صنفی جایگاه داران 
سوخت اصفهان گفت: فعاالن این صنف خواهان 
رســیدگی به مطالبات خــود از جمله پرداخت 
تعدیل کارمزد ســال 97 و اجرایی شدن قانون 
بودجه 9۸ هستند. پیمان کامران افزود: شرکت 
پخش فرآورده های نفتی کشــور در چهار دهه 
گذشــته همواره بر پایه نرخ تــورم، مبلغی را به 
عنوان تعدیل کارمزد به جایگاه داران ســوخت 
پرداخت می کرد و بر همین اســاس، فعاالن این 
صنف از مهر ســال گذشــته خواهان پرداخت 
این مبلغ بودند. کامــران با تاکید بــر اینکه به 
دلیل افزایش نرخ ها در یک سال گذشته، هزینه 
نگهــداری جایگاه های ســوخت افزایش یافته 
است، تصریح کرد: تاکید جایگاه داران بر افزایش 
۱۰۰ درصدی مبلغ تعدیل کارمزد بود؛ اما بر سر 
2۰ درصد آن توافق شــد که هنوز این مبلغ نیز 

پرداخت نشده است.

 ساعت دیواری شیانچی طرح
Citizen کد 10010059 

 41,000
تومان

 ساعت دیواری شیانچی 
کد 10010089 

 41,000
تومان

 C47 ساعت دیواری پرسناژ مدل 

 54,000
تومان

بازار لوازم خانگی هم سال گذشــته روزهای پر از 
فراز و نشیبی داشــت؛ از مداخله های دستوری تا 
توصیه های عجیب و غریب، حاشــیه های زیادی را 
برای این بازار ایجاد کرد؛ اما هیچ کدام نتوانست پای 
مشــتری ها را به آن باز کند و حاال تنها افرادی که 
ناچار به خرید هستند به فروشگاه های لوازم خانگی 
پا می گذارند تا فروشــندگان همچنان در حسرت 
روزهای طالیی این بازار باقــی بمانند. گرانی های 
سرسام آور و خالی شدن فروشگاه های لوازم خانگی 
از برندهای معتبر تنها حاشیه های این روزهای بازار 
نیست،به صورت کلی قیمت ها در حال تغییر الگوی 
مصرف و حتی عرضه و تقاضا شده است. در ادامه به 

بررسی برخی از همین تغییرات خواهیم پرداخت.
جوالن تقلبی ها در بازار

اغلب شــهروندان با پیامک هایی با مضمون ارسال 
مســتقیم لوازم خانگــی از بانه روبه رو شــده اند؛ 
پیام هایــی که مدعــی فــروش لــوازم خانگی با 
قیمت های بسیار پایین تر از بازار بودند؛ اما مشخص 
شد این لوازم درواقع مونتاژهای زیر پله ای در تهران 
و تقلبی بوده اســت. لوازم خانگی ســال گذشته 
بیشــترین کاالیی بود که به ایران قاچاق شــد. بر 
اساس آخرین آمار منتشرشــده ارزش بازار لوازم 
خانگی ایران ســاالنه حدود چهار میلیارد و ۱۸۰ 
میلیون دالر تخمین زده می شود که تولید داخلی 
تنها پاســخگوی دو میلیــارد و 77۰ میلیون دالر 

آن است.
 شــکاف حدود 53۰ میلیــون دالری بین عرضه و 
تقاضای این محصوالت، قاچاق و واردات غیررسمی 
آن را رونق بخشیده بود. حاال عالوه بر قاچاق، تقلب 
هم به ویژگی دیگر کاالهای لــوازم خانگی موجود 
در بازار ایران افزوده شــده اســت. رییس اتحادیه 
لوازم خانگی در هشداری از مردم خواسته  که لوازم 
خانگی مورد نیاز خود را از فروشگاه های معتبر تهیه 
کنند چرا که کاالهای قاچاق و تقلبــی در بازار به 
شــدت افزایش یافته و نمی توان به بسیاری از این 

برندها اطمینان داشت.
تعمیر از خرید پیشی گرفت

کسب و کار فروشندگان لوازم خانگی کساد شده؛ 
اما بازار تعمیرگاه ها در ســایه گرانــی رونق گرفته 
اســت. افزایش دو تا ســه برابری قیمت ها در بازار 
لوازم خانگی موجب شــده تــا خانواده ها، تعمیر و 

به روزرســانی محصوالت را جایگزین خرید کاالی 
جدید کنند. حتی بازار خرید و فروش لوازم دست 
دوم هم رونق دارد و بســیاری از تعمیــرکاران به 
فروشندگان لوازم دست دوم تبدیل شده اند. البته 
برخی از اپلیکیشن های درخواست تعمیرکار مانند 

»آچاره« هم کسب و کار سکه ای دارند.
سیل، لوازم خانگی داخلی را نایاب کرد

سال گذشته رییس اتحادیه لوازم خانگی تهران طی 
هشداری از مردم خواست خریدهای خود در بازار 
لوزام خانگی را زودتر انجام دهند؛ چرا که سال آینده 
این کاالها گران می شود. هر چند بسیاری این اظهار 
نظر را نادرست و تالشــی برای رونق فروشگاه های 
لوازم خانگی دانستند؛ اما ســیل این پیش بینی را 
محقق کرد و حاال با از کار افتادن  وسیله های برقی 
در منازل سیل زده و کمک های غیر نقدی دولت به 
این مناطق، لوازم های خانگی ایرانی در بازار نایاب و 
گران شده اند. این مسئله را خروج برندهای کره ای از 
بازار و کمبود عرضه قیمت ها هم افزایش داده است. 

هر چند مدیرکل صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت 
صنعت می گویدکــه همه برندهــای تولیدکننده 
لوازم خانگی کشــور داخلی اند و هر یک به فراخور 
نقدینگی خود از ارز ۴2۰۰ تومانی استفاده کرده و 
افزایش قیمت محصوالت شان تحت نظارت متولیان 

بوده است.
ســرمایه های ســرگردان در بازار لوازم 

خانگی
بازار طال فعال راکد است و خرید و فروش ارز به دلیل 
برخی از سیاست های دولت با ریسک باالیی همراه 
است. به همین دلیل سرمایه های سرگردانی که از 

بازار ارز و سکه بیرون کشیده شده این بار وارد بازار 
لوازم خانگی شده است.  برخی از فعاالن این بازار می 
گویند در نوسان های شدید ارزی، عده ای به جای 
خرید دالر، ســکه، طال، خودرو و مسکن، به خرید 
لوازم خانگی روی آورده اند تا در نوسان های قیمتی 

به سود دست یابند.
 یک فعال صنعت لوازم خانگی مدعی شده که سال 
گذشته عده ای با فرا رســیدن فصل سرما به خرید 
انبوه کولر گازی از سطح بازار روی آوردند و تا حدود 
یک ماه دیگر به دلیل کمبود این وسیله سرمایشی، 
بازار بحران جدیدی را تجربه خواهد کرد. این فعال 
صنعت لوازم خانگی که خواست تا نامش فاش نشود، 
گفت: این افراد از آبان ماه ســال گذشته که دیگر 
تقاضا برای این وسیله سرمایشی به حداقل رسید، 
جمع آوری کولرهای گازی از ســطح بــازار را آغاز 
کردند و منتظرند تا با فرا رسیدن فصل گرما از حدود 
یک ماه دیگر آنها را قطره چکانی به بازار عرضه کرده 

و با قیمت های دلخواه و باال به فروش برسانند.

حرکتبهناکجاآباد
  حاشیه های بازار این بار به لوازم خانگی رسید؛  

شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران با صدور اطالعیه ای اعالم کرد که در اجرای سیاست های دولت و مجلس 
شورای اسالمی، عرضه بنزین در جایگاه های سراسر کشور از تاریخ بیستم مرداد ماه سال جاری صرفا با ارائه کارت هوشمند 
سوخت خودرو، امکان پذیر خواهد بود. بر اساس این اطالعیه آن دسته از صاحبان خودروها که کارت هوشمند سوخت 
خود را گم کرده و بر اساس فراخوان قبلی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران  نسبت به درج اطالعات خود در 
سامانه دولت همراه اقدام و با طی کردن فرآیند الزم شماره حساب کارت اعتباری خود را ثبت کرده اند، نیازی به ثبت نام 
مجدد ندارند.  عده ای از هموطنان که کارت هوشمند سوخت خود را گم کرده اند، می توانند با مراجعه به دفاتر پلیس +۱۰ 

و یا سامانه دولت همراه )به ترتیبی که متعاقبا اعالم می شود(، برای صدور کارت هوشمند سوخت المثنی اقدام  کنند.

زمان اجباری شدن 
کارت سوخت اعالم شد

خبر
 

  عکس روز

طراحی قوی هویتی ویژه در نسل جدید کیا اپتیما

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان گفت: بر 
اساس جدیدترین گزارش کارگروه تسهیل و رفع موانع 
تولید در استان ها، اصفهان بهترین عملکرد و بیشترین 
امتیاز در کشور را به خود اختصاص داد. اسرافیل احمدیه 
افزود: بر اساس جدیدترین گزارش وزارت صنعت، معدن 
و تجارت دربــاره عملکرد و میزان اثربخشــی کارگروه 
تسهیل و رفع موانع تولید اســتان ها در سال 97، استان 
اصفهان طبق شاخص های انتخابی امتیاز 6۰۴۸ را کسب کرد و در رتبه نخست کشوری قرار گرفت. 
وی با بیان اینکه استان های کرمان با ۱55 واحد و گیالن با ۱37 واحد در رتبه های بعدی قرار گرفتند، 
اضافه کرد: در مجموع، سال گذشته یکهزار و 297 واحد تولیدی غیر فعال با حمایت کارگروه تسهیل 
در کشور احیا شدند که منجر به اشتغال ۱2 هزار و 677 نفر شــد. احمدیه، با اشاره به اینکه اصفهان 
در ارتقای ظرفیت واحدهای تولیدی نیز بهترین عملکرد را در کشــور داشت، ادامه داد: سال گذشته 
۴97 واحد با مصوبه های کارگروه تســهیل و رفع موانع تولید، در این استان ارتقای ظرفیت یافتند و 

استان های سمنان با ۴۰۴ و قم با 36۴ واحد در رتبه های دوم و سوم قرار گرفتند. 
به گفته وی، در مجموع سال گذشته ســه هزار و ۸۰2 واحد تولیدی با کمترین ظرفیت اسمی خود 
فعال بودند که با حمایت کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، ارتقای ظرفیت یافتند و منجر به اشتغال 
2۴ هزار و 2۴5 نفر در کشور شد. احمدیه با اشاره به اینکه اصفهان در اجرایی شدن تصمیم های اتخاذ 
شده در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، رتبه دوم کشور را با اجرایی شدن 76 درصد از تصمیم ها، 
دارد، اظهار داشت: هرمزگان با 77 درصد و خراسان جنوبی با 7۴.6 درصد در رتبه های اول و سوم این 

شاخص قرار گرفتند.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان:

 اصفهان، بهترین عملکرد استانی را در کارگروه
هیوندا در نمایشگاه خودرویی نیویورک ماه گذشته، از ســوناتای 2۰2۰ خود رونمایی کرد. با  رفع موانع تولید داشت

وجود اینکه اخبار زیادی از نسل بعدی اپتیما در دسترس نیست، پیش بینی می شود این خودرو 
از طراحی زبان آینده کیا بهره می گیرد.چول یو، مدیر شرکت کیا در این خصوص گفت: »کیا« 
جدید طراحی سخت و خشــنی ندارد؛ اما از زبان طراحی آینده این برند بهره برده و یک سدان 

کامال جدید محسوب می شود.

در نوسان های شدید ارزی، 
عده ای به جای خرید دالر، سکه، 
طال، خودرو و مسکن، به خرید 

لوازم خانگی روی آورده اند

دبیر نظام صنفی کشاورزی استان:
کشاورزان هر طور بود به تولید ادامه دادند

اسفندیار امینی، دبیر نظام صنفی کشاورزی اســتان گفت: با وجود کاهش میزان آب و خشکسالی های اخیر 
کشاورزان توانستند با استفاده از روش های نوین مانند آبیاری تیپ، انتقال آب به زمین با لوله، تسطیح لیزری 
اراضی کشاورزی و پوشش انهار میزان تولیدات استان را در سطح قابل قبولی نگه دارند، خشکسالی و کمبود آب 
حمیدعشقی-شهردارشاهینشهرکاهش تولید را به دنبال داشت، اما اگر چنین اقداماتی انجام نمی شد کاهش تولید به مراتب بیشتر از آمار فعلی بود.

آگهیمناقصهعمومی
شهرداری شاهین شهر به استناد مجوز شــماره 59/ش مورخ 9۸/۰۱/2۴ 
شورای محترم اسالمی شهر در نظر دارد عملیات اجرایی محوطه سازی محل 
استقرار فالفل فروشی ها در کمپینگ شرق را با برآورد اولیه ۱5/۱65/۰۰۰/۰۰۰ 

ریال به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

متقاضیان جهت کســب اطالعات بیشــتر و اخذ اوراق مناقصه می بایستی در 
ساعات اداری به واحد عمران شهرداری مراجعه و پیشنهادهای خود را حداکثر 
تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 9۸/۰3/3۰ به دبیرخانه حراست تحویل 

نمایند. شهرداری در رد یا قبول یک یاکلیه پیشنهادها مختار است.
مالف:486200

نوبتاول

اجرای ماده ۱۶۹ مکرر قانون 
مالیات های مستقیم، راهکاری 

موثر در جهت کاهش فرار مالیاتی
عامل شــفافیت اقتصادی، رویکردی اســت که 
نیازمند تالش های طاقت فرســای بخش های 
تصمیم گیری اقتصادی در کشــورهای مختلف 
دنیاســت و نظام های اقتصــادی جهت نیل به 
این هدف بایــد از ابزارهای کارگشــا و موثری 
بهره برداری کنند تا در کنار ایجاد شــفافیت در 
 عرصه مراودات اقتصای بــه ایجاد رونق در نظام 
کســب و کار بپردازد. در این راستا نظام مالیاتی 
ایران در طول سال های اخیر با اجرای ماده ۱69 
مکرر قانون مالیات های مستقیم، فعاالن اقتصادی 
و مؤدیان مالیاتی را موظف کرده تا اقدام به ارائه 
صورت معامالت فصلی خود کنند. که براساس 
این قانون مؤدیان مالیاتی ملزم به ارائه گزارشی 
نســبت به فعالیت های اقتصادی خود در قالب 
صورت معامالت خواهند بود. اگرچه اقداماتی از 
این دست در کشــورهای صنعتی و پیشرفته از 
سال های دور اجرایی شــده است؛ اما باز هم این 
رویکرد سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص 
ارائه صورت معامالت فصلی از ســوی مؤدیان و 
یا اجرای قوانینی همچون قانون مالیات بر ارزش 
افزوده بیانگر عزم جدی دســتگاه های تصمیم 
گیری کشــور در عرصه اقتصادی جهت نیل به 
ایجاد نوعی شفافیت در نظام اقتصادی ایران است. 
متاسفانه تجارب تلخ فسادهای اقتصادی بزرگ 
در سال های اخیر بیانگر این واقعیت مهم است 
که تا همه دســتگاه های حاکمیتی و اقتصادی 
دولت به طرف وضع و اجرای قوانینی در راستای 
شــفافیت عملیات های پولی و بانکی بنگاه های 
اقتصادی حرکت نکنند، شاهد رخ دادن مواردی 
گزاف و پر هزینه ای چون اختالس ها و بدهی های 
بانکی خواهیم بود. لذا عزم جدی نظام مالیاتی را 
می توان در این راستا مسئله ای کامال مثبت در 
کارنامه این دستگاه دولتی در نظر داشت.بدون 
شک وجود چنین قوانین مهم و موثری در نظام 
مالیاتی ایران گویای چشــم انداز توسعه محور 
بخش های کالن اقتصادی کشور از جمله سازمان 
امور مالیاتی کشور محســوب می شودکه امید 
است با تداوم این رویکرد شاهد تدوین و اجرای 
قوانین مالیاتی با محوریت پیشــرفت و توسعه 

اقتصادی باشیم.

مرضیه محب رسول
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آغازبرداشتگلمحمدی
ازمزارعگلپایگان

گلپایگان مدیرجهادکشاورزی گلپایگان 
گفت: بالغ بر ۱۵۰ هکتار از اراضی این شهرستان به 
کشت گل محمدی اختصاص یافته که اکنون ۱۰۰ 
هکتار آن بارور است. حیدرعلی گل محمدی با بیان 
اینکه کاشــت گل محمدی از سیاست های وزارت 
جهاد کشــاورزی برای تغییر الگوی کشت است، 
اظهار کرد: این گیاه به شرایط کم آبی مقاوم است. 
وی با بیان اینکه در این شهرستان بالغ بر ۱۵۰ هکتار 
از اراضی به کشــت گل محمدی اختصاص یافت و 
اکنون ۱۰۰ هکتار آن بارور اســت، افزود: عملکرد 
برداشــت گل محمدی چهار تن در هکتار است و 
پیش بینی می شود امسال ۳۰۰ تن از این محصول در 
شهرســتان برداشت شــود. مدیر جهاد کشاورزی 
گلپایگان با بیان اینکه گل محمدی پس از برداشت از 
مزارع در صنایع تبدیلی شهرستان استفاده و مازاد آن 
به کاشان صادر می شود، گفت: گل محمدی باید در 
ساعات ابتدایی صبح و بدون تاخیر برداشت شود؛ اما 
کشاورزان منطقه در روش دستچین با کمبود نیروی 
انسانی و در روش مکانیزه با نبود ماشین آالت مدرن 

مواجه هستند.

تولید4500تنگوشتاستان
توسطعشایرسمیرم

رییس امور عشــایر شهرستان  سمیرم
سمیرم گفت: عشــایر شهرستان ســمیرم تعداد 
هفتصد هــزار رأس دام دارنــد و تقریبا ۴۵۰۰ تن 
گوشت اســتان را تولید می کنند.علی اکبر نادری 
اظهار داشت: شهرستان سمیرم به دلیل برخورداری 
از مواهب خدادادی، شرایط زیستی را برای عشایر 
فراهم کرده به طوری که معیشت جامعه عشایری 
اقتضا می کند که متناســب با شرایط اقلیمی کوچ 
کنند. رییس امور عشایر شهرستان سمیرم بیان کرد: 
شرایط جوی تاریخ کوچ ییالق و قشالق را برای آنان 
تعیین می کند؛ اما هرساله با آغاز فصل گرما شاهد 
کوچ و حضور عشایر بالغ بر پنج هزار خانوار درمراتع 

شهرستان و بخش های تابعه آن هستیم.

بامسئوالن

تولید 4500 تن گوشت استان توسط عشایر سمیرم

پیشنهاد سردبیر:

اخبار

فرمانده انتظامی شهرستان سمیرم:
استخرکشاورزی،جانکودک

۷سالهسمیرمیراگرفت
سمیرم فرمانده انتظامی شهرستان 
ســمیرم گفت: یک کودک هفت ساله پس از 
سقوط داخل استخر کشاورزی جان خود را از 

دست داد

.ســرهنگ ســهراب قرقانی با بیان این خبر 
تصریــح کرد: پــس از اعالم غرق شــدن یک 
نفــر در اســتخر آب کشــاورزی منطقه حنا، 
گشــت های انتظامی به محل اعزام شــدند. 
قرقانی افــزود: در منطقه حنــا کودکی هفت 
ساله که کنار استخر در حال بازی کردن بوده 
در آن ســقوط کرده و فــوت می کند.فرمانده 
انتظامی شهرســتان ســمیرم در پایان ضمن 
ابراز تاسف از وقوع این حادثه تلخ به کشاورزان 
توصیه کرد: اطراف اســتخر کشاورزی خود را 
به تجهیزات حفاظتی مانند نــرده و یا دیواره 
مجهز کنید و ضمن رعایت اصول ایمنی مراقب 
 کودکان باشید تا شــاهد وقوع اینگونه حوادث

 نباشیم.

مدیر مرکز حوادث و فوریت های 
پزشکی استان خبر داد:

هفتکشتهویکمصدوم
درتصادفجادهشهرضا

مدیــر مرکــز حــوادث و  شهرضا
فوریت های پزشــکی اســتان اصفهان گفت: 
متاسفانه در تصادف جاده شــهرضا، سه زن و 
 چهار مــرد مصدوم شــدند و دختــر بچه ای

 در این حادثه بعد از اعزام به بیمارســتان جان 
باخت.غفور راستین اظهار کرد: ساعت ۱۵ روز 
چهارشنبه گذشــته تصادف پراید با پیکان در 
جاده دهاقان- شهرضا نرسیده به گلشن اتفاق 
افتاد. مدیر مرکز حوادث و فوریت های پزشکی 
اســتان اصفهان تصریح کــرد: در این حادثه 
اورژانــس و هالل احمر به محل اعزام شــده و 
مصدومان بــه بیمارســتان امیرالمومنین)ع( 

شهرضا انتقال یافتند.

جویباری زنده به جوشش آبشاری  سمیرم
از دل کوه، نغمه زندگی می خواند و آرام آرام پیش 
 می رود. نــوای تارهــای بلورین آب کــه در کنار

 صدای پرندگان سمفونی زیبای طبیعت را می نوازد 
همه جا پیچیده؛ جویبار و رود به قیام کوهســار که 
می رسد با فرودی جانانه سر بر سجودی ستایش وار 
می نهد و خالق را می ســتاید. گویی در این قطعه 
بهشتی طبیعت، زبان به ســتایش گشوده و قیام 
کوهساران، رکوع آبشاران، قنوت درختان و سالم 
صخره هــا در پــی تکبیر علــف ســرود بندگی 

می خوانند.
ســرزمین هزارچشمه از این دســت زیبایی ها کم 
ندارد. دست ســحرآمیز طبیعت از آستین خلقت 
برآمده با قلم مویی از برگ های نورســته بر آب رود 
زده و رنگین کمانی از رنگ ها در کار گرفته تا تابلوی 

زیبای بهار را ترسیم کند.
با جان و دل که گــوش بســپاری، صداهایی را از 
دوردست های طبیعت می شــنوی که هر کدام از 
گوشه ای از کوه و جنگل و دشت برخاسته اند. خوب 
که بشنوی سرود آبشار را می شنوی که بلند بلند در 

گوش کوه می خواند.
برای رسیدن به بهشتی به نام »بابا زرنگ«، باید ۶۵ 
کیلومتر به سمت جنوب شهرستان سمیرم بروید 
تا به ُکِمه برســید. در اطراف این چشمه، چندین 
چشــمه کوچک و بزرگ دیگر نیز جاری اســت و 
 درختان چنار قطور چند صد ســاله بر زیبایی آن

 افزوده اند.
صدای دلنشــین و موزون قطره قطره آب با هلهله 
کودکان به هم می آمیزد و آهنگ و آواز شــادمانی 

و شور را که نوازشگر جان عاشق است، طنین انداز 
می کند. چه راز و رمزی در این آواز اهورایی پنهان 
است؟ گویی آبشــار بســان مادر طبیعت الالیی 

آرامش سرداده است.
در پایین دست، سکوت ســنگ ها و گیاهان است؛ 
گویا کوه ها و درختان با همه وجود صدای شرشــر 
آب را برای روزهایی که شاید از جنگل دور شوند و 
یا اهریمن خشکسالی آب را از کوهستان بگیرد، در 

حافظه ثبت می کنند.
کوه و تپه هایی بلند و کوتاه که باالپوشی سبز برتن 
کرده اند و بر دیبای حریرگــون از جنس گل های 
بهاری آرمیده اند، در اطــراف خودنمایی می کند. 
امســال که کابوس سیاه خشکســالی دست از رخ 

طبیعت کشــیده البه الی هر ســنگ و صخره ای 
رستنگاه گل بوته ها شده و قبای شبنم بر تن لطیف 

هر بوته نشسته است.
زمین های اطراف این چشــمه ناهموار و پوشیده 
از درخت و درختچه و گل و گیاه اســت. برای آب 
سرچشــمه بابازرنگ خواص دارویی قائل هستند 
و به همین دلیل مســافران سعی می کنند مشقت 
راه طوالنی رسیدن به آن را بر خود هموار کنند تا 

جرعه ای از آن بنوشند.
بابازرنگ بخشــی از کتاب هزار توی طبیعت است 
که تشنه کامان آرامش را به سوی خود می خواند در 
سفر که طراوت و شادمانی طبیعت آغاز و پایانش را 

به هم پیوسته است.

سمفونی طبیعت در کوهساران

رییس تعاون کار و رفاه اجتماعی نجف آباد با بیان  نجف آباد
اینکه تعهد اشتغال این شهرستان در سال گذشته سه هزار و ۵۰۰ نفر 
بوده است، گفت: ۱۲۴ درصد از این تعهد محقق شده و بیشترین آمار 
اشتغال و بیکاری شهرســتان مربوط به بخش صنعت است.محمد 
مغزی اظهار کرد: در سال گذشته بیش از ۱۴ میلیارد و ۷۰۰ میلیون 
تومان تسهیالت اشتغال زایی در بخش های روستایی، اشتغال فراگیر 

و مشاغل خانگی شهرستان پرداخت شــده که در این میان بخش 
روستایی با بیش از شش میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان بیشترین سهم 
را به خود اختصاص داده است. وی با بیان اینکه تسهیالت در بخش 
روستایی به ۷۵ طرح اختصاص یافته است، تصریح کرد: از این تعداد 
۵۷ طرح در موضوع کشاورزی تعریف شده، ۱۰ طرح در بخش صنعت 
و هشت طرح نیز به صورت خدماتی بوده و متقاضیان پس از ثبت نام 

در سامانه کارا و تعریف طرح ها در رسته های اولویت دار اشتغال پایدار 
روستایی، به شرط تحقق اشــتغال مستقیم پیش بینی شده و حفظ 
اشتغال موجود، موفق به دریافت این تسهیالت شده اند. مغزی اضافه 
کرد: در طرح اشتغال فراگیر، ۱۵ طرح موفق به دریافت بیش از پنج 
میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان تسهیالت شده اند که در بین آنها ۱۰ 

طرح صنعتی، چهار طرح کشاورزی و یک طرح خدماتی بوده است.

رییس تعاون کار و رفاه اجتماعی نجف آباد خبر داد:
اشتغالبیشاز۳500نفردرنجفآباد

اخطاریه قرار  رد درخواست
3/99 شــماره نامه: 139885602006002005ـ  تاریخ ارســال نامه: 1398/03/04 ، 
آگهی اخطاریه قرار رد درخواست افراز پالک ثبتی 112/429 واقع در خمینی شهر بخش 
 14 ثبت اصفهان، پیرو آگهی اخطاریه افرازی منتشــره در روزنامــه جامعه زاینده رود به
 شماره 2680 مورخ 98/2/5 موضوع تقاضای خانم سمانه رحیمی فرزند محمدتقی مالک 
یکـ  دوازدهم سهم مشاع از چهارـ  دوازدهم سهم مشــاع از دو سهم ششدانگ پالک 
ثبتی 112/429 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان به طرفیت خواندگان بنامهای 1-آقای 
جواد رحمتی فرزند تقی 2- خانم مریم طاهری فرزند حســینعلی 3- خانم الهام رحیمی 
فرزند قدیرعلی 4-آقای تقی رحمتی فرزند نوروزعلــی 5- خانم صدیقه رحمتی اندانی 
فرزند مرتضی 6-خانم زهرا رحمتی فرزند علی اصغر 7-آقای جواد عمادی فرزند محمد 
8-خانم زهره عمادی فرزند مهدی 9-آقای کمال رحمتی نیک فرزند مصطفی 10-آقای 
 ابوالقاســم رحمتی نیک فرزند مصطفی 11-آقای احمد رحمتــی نیک فرزند مصطفی 
12-آقــای محمــود رحمتی نیــک فرزنــد مصطفــی 13-خانــم زهــره رحمتی 
نیــک فرزنــد مصطفــی 14-خانــم ســهیال رحمتــی نیــک فرزنــد مصطفــی 
15-خانــم ایــران رحمتــی نیــک فرزنــد مصطفــی 16-خانــم شــهناز رحمتی 
 نیــک فرزنــد مصطفــی مبنــی بــر درخواســت افــراز ســهم مالکانــه خــود

 طبق ماده یک قانون افــراز و فروش امالک مشــاعی مصــوب 1357 و اظهار کتبی 
خواهانها طی مرقومه وارده به شــماره مورخ مبنی بر عدم اطالع ســمانه رحیمی اندانی 
فرزند محمدتقی از پالک 112/429 واقع در خمینی شهر بخش چهارده ثبت اصفهان به 
طرفیت خواندگان بنامهای 1-آقای جواد رحمتی فرزند تقی 2- خانم مریم طاهری فرزند 
حسینعلی 3- خانم الهام رحیمی فرزند قدیرعلی 4-آقای تقی رحمتی فرزند نوروزعلی 5- 
خانم صدیقه رحمتی اندانی فرزند مرتضی 6-خانم زهرا رحمتی فرزند علی اصغر 7-آقای 
جواد عمادی فرزند محمد 8-خانم زهره عمادی فرزند مهدی 9-آقای کمال رحمتی نیک 
فرزند مصطفی 10-آقای ابوالقاسم رحمتی نیک فرزند مصطفی 11-آقای احمد رحمتی 
نیک فرزند مصطفی 12-آقــای محمود رحمتی نیک فرزنــد مصطفی 13-خانم زهره 
رحمتی نیک فرزند مصطفی 14-خانم سهیال رحمتی نیک فرزند مصطفی 15-خانم ایران 
رحمتی نیک فرزند مصطفی 16-خانم شهناز رحمتی نیک فرزند مصطفی نظر به اینکه 
بر اساس گزارش 139721702006012870 مورخ 98/3/4 نماینده و نقشه بردار ثبتی 
ششدانگ به صورت آپارتمان مسکونی احداثی بر روی قسمتی از عرصه پالک 112/429 
واقع در خمینی شــهر بخش 14 ثبت اصفهان می باشــد لذا با توجه به عدم امکان افراز 
بناهای مشاع و مشترک در آپارتمان ها و به استناد مواد یک و سه قانون تملک آپارتمان ها 
و آیین نامه اجرایی آن درخواست افراز مشارالیه رد می گردد. این تصمیم به کلیه مالکین 
 ابالغ چنانچه نســبت به قرار و تصمیم فوق اعتراض دارید ظرف مــدت ده روز از تاریخ

 ابالغ این قرار به دادگاه عمومی مراجعه و گواهی طرح دعوی را به این اداره ارسال نمائید 
در صورت عدم اعتراض این تصمیم قطعی می شود.  م الف: 479435  نبی اله یزدانی 

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر )449 کلمه،4 کادر(  
مزایده

3/109 شماره مزایده: 139804302003000005 آگهی مزایده پرونده به شماره بایگانی 
9000334 به موجب پرونده اجرائی کالسه 9000334 مقدار 1/917 دانگ مشاع از اعیانی 
ششدانگ آپارتمان پالک 32 فرعی 2132 اصلی واقع در بخش یک اصفهان به نام آقای 
امین میرمجربیان ذیل صفحه 414 دفتر 133 امالک ثبت می باشد در قبال طلب آقای 
مجید خدابخش و حقوق دولتی بازداشت گردیده است حدود و مشخصات آن عبارت است 
از حدود آپارتمان: شمااًل: اول به طول 5/9 متر به دیوار به دیوار پالک 1 فرعی 2132 اصلی 
دوم: در سه قسمت که اول شرقی و ســوم غربی به طولهای 1/60 و یک متر دیواریست 
به داکت ســوم: به طول 4/80 دیوار به دیوار یک فرعی 2132 اصلی، شرقًا: اول به طول 
4/40 متر دیوار و پنجره است به فضای کوچه 4 فرعی از 2132 اصلی دوم در سه قسمت 
که اول جنوبی و سوم شمالی است به طولهای 3/50 و 3/40 و 3/50 به دیوار اشتراکی و 
درب اختصاصی با راه پله 30 فرعی سوم: به طول 6/40 متر دیوار و پنجره است به فضای 
کوچه 4 فرعی 2132 اصلی، جنوباً: اول به طول 0/60 متر )شصت سانتیمتر( دیوار و پنجره 

به فضای پالک حیاط 29 فرعی به طول 1/20 دیواریست به فضای تراست طبقه همکف 
سوم به طول 1/25 متر که شرقی دیواریســت به فضای تراست طبقه همکف چهارم: در 
سه قسمت که دوم غربی است به طول 8/40 و 1/25 و 1/10 متر دیوار و پنجره است به 
فضای حیاط 29 فرعی. غربًا اول به طول 9/90 متــر دیوار به دیوار پالک 2132/6 دوم: 
در سه قسمت که اول شمالی و ســوم جنوبی به طولهای 1/80 و 2/50 و 1/80 متر دیوار 
و پنجره است به نورگیر ســوم: به طول 1/80 متر دیوار به دیوار پالک 2132/6 ، حدود 
پارکینگ: شمااًل: اول به طول های 1/50 متر به دیوار اشتراکی با آپارتمان 27 فرعی دوم: 
به طول 3/50 درب و دیواری مشترک است به راه پله 30 فرعی، شرقًا: به طول 5/40 متر 
دیواریست به کوچه جنوبًا: بطول 5 متر دیواریست به حیاط 29 فرعی، غربًا: به طول 5/40 
دیوار مشترک اســت با آپارتمان 27 فرعی، به آدرس اصفهان خیابان ابوذر کوچه شهید 
مجید اخوان کوچه شهید کریمی بن بست زیبا پالک 18 طبق نظریه کارشناسان رسمی 
بدین شرح توصیف گردیده است محل مورد نظر عبارت است یک واحد آپارتمان مسکونی 
به مساحت اختصاصی 154  مترمربع طبق سند، واقع در طبقه اول، مجتمع مسکونی سه 
طبقه ی سه واحدی با قدرالسهم از عرصه و سایر مشاعات و مشترکات و با قدرالحصه از 
راه پله و حیاط مشاعی و با قدر السهم از پارکینگ مشاعی و فاقد آسانسور و انباری طبق 
قانون تملک آپارتمانها و آیین نامه اجرائی آن با اسکلت بتنی سقف تیرچه بلوک و گچ بری 
شده کف سرامیک و سنگ و پارکت ســطوح داخلی گچ و رنگ روغن و در قسمت هائی 
دیوارکوب چوبی و کاغذ دیواری درب و پنجره های خارجی آلومینیومی، درب های چوبی، 
سرویس بهداشتی ایرانی و حمام و آشپزخانه کاشی و سرامیک، کابینت ام دی اف، نمای 
خارجی و حیاط آجر و سنگ، دارای اشــتراکات آب، برق، گاز، سیستم گرمایش بخاری 
گازی و سیستم سرمایش کولرآبی همراه با اسپلیت با قدمت حدود 15 سال می باشد و با 
توجه به موارد فوق و موقعیت محل و مساحت عرصه و اعیان و نوع بناء و سایر مشاعات 
و مشترکات و متعلقات و امتیازات ارزش تمامیت 1/917 دانگ مشاع از ششدانگ عرصه 
و اعیان آپارتمان مسکونی پالک ثبتی مذکور توسط کارشناسان هیئت سه نفره به مبلغ 
1/650/000/000 ریال ارزیابی گردیده است. لذا از ساعت 9 صبح الی 12 روز سه شنبه 
مورخ 1398/03/28در اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان واقع در اصفهان خ هشت بهشت 
شرقی چهار راه سردار شهید صداقتی طبقه چهارم ساختمان ثبت اسناد و امالک از پالک 
فوق از طریق مزایده به فروش می رسد. میزان مزایده از مبلغ 593/896/714 ریال برای 
مقدار 0/69 دانگ ) شصت و نه صدم دانگ( از 1/917 دانگ از ششدانگ پالک ثبتی 32 
فرعی از 2132 اصلی واقع در بخش یک ثبت اصفهان شروع و به هر کس خریدار باشد به 
باالترین قیمت پیشنهادی نقداً فروخته می شود. ضمنًا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی 
گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهدشد. این 
آگهی در یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان چاپ و منتشر خواهد شد. توضیحًا 
خریداران جهت شرکت در جلسه مزایده با ارائه کل مبلغ پایه مزایده به صورت چک رمزدار 
و تضمینی بانک ملی ایران امکان حضور در جلسه مزایده را دارند. متصدی مزایده: رضوان 
شریعتی، تاریخ انتشار: 1398/03/11  م الف:480973 اسدی ریس اداره اجرای اسناد 

رسمی اصفهان)750 کلمه، 7 کادر(
حذف ثمنیه اعیانی

3/110 شماره: 98/2027009066-98/3/7 بر اساس تقاضای خانم زهره کریمی بوزانی 
فرزند فتح اله مبنی بر حذف عبارت »به استثنا ثمنیه اعیانی« از تمامت 92/4 سهم مشاع 
از 145/4 سهم ششدانگ پالک 6677/3  واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به شماره دفتر 
الکترونیکی 139520302027014769 موضوع سند انتقال شماره 95/10/20-10799 
دفتر 252 اصفهان که طبق ســوابق، مالک بها ثمنیه اعیانی مزبــور خانم صغری بیگم 
حسینی خوراسگانی همســر مرحوم حاج میرزا حسن حســینی خوراسگانی می باشد در 
اجرای تبصره یک ماده 105 اصالحی آیین نامه قانون ثبت، کارشناس رسمی دادگستری 
بهاء مورد ثبت فوق را مبلغ صفر ریال تعیین نموده است. متقاضی اعالم داشته از نشانی 
مالک بهاء اعیانی مذکور و حیات یا ممات وی اطالعی ندارد لذا مراتب فقط یک مرتبه در 
روزنامه کثیراالنتشار آگهی می شود تا ذینفع جهت اخذ سپرده مذکور به اداره ثبت اسناد و 
امالک منطقه شرق اصفهان واقع در اصفهان میدان الله ابتدای پروین کوچه 105 بعد از 

بازار گیاهان داروئی مراجعه نماید و در صورتی که مدعی تضییع حق باشد از تاریخ انتشار 
این آگهی به مدت یکماه در مراجع صالحــه قضایی اقامه دعوی و گواهی طرح دعوی را 
از مرجع قضائی مربوطه اخذ و به این اداره تسلیم نماید.در صورت عدم ارائه گواهی طرح 
دعوی عبارت »به استثنا ثمنیه اعیانی« وفق مقررات از سند فوق الذکر حذف خواهدشد.  
م الف:482982 شبان رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان)223 

کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکیت

3/111 شــماره صادره: 1398/42/566521- 1398/3/1 نظر به اینکه ســند مالکیت 
ششــدانگ پالک ثبتی شــماره 727 فرعی از 4793 اصلی واقــع در بخش 5 اصفهان 
در دفتر 223 صفحه 406 ذیــل ثبت 29058  به نــام آقای حاج احمــد تفضلی یزدی 
 تحت شــماره چاپی 920990 دفترچه ای  ثبت و صادر و تســلیم گردیده اســت سپس 
به موجب ســند انتقال 90654 مورخ 1348/11/23 دفترخانه اسناد رسمی 14 اصفهان 
ششدانگ به آقای محمود قدیریان انتقال گردیده  سپس نامبرده با ارائه درخواست کتبی 
به شــماره وارده 13982170200243722 مورخ 1398/02/16 بــه انضمام دو برگ 
 استشهادیه محلی که امضا شهود آن ذیل شــماره 8290 مورخ 1398/02/16 به گواهی 
دفترخانه 296 اصفهان رسیده است مدعی است که ســند مالکیت آن به علت جابجایی 
مفقود گردیده است و درخواست صدور المثنای ســند مالکیت ملک فوق را نموده است  
لذا مراتب  به اســتناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامــه قانون ثبت در یک 
نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نســبت به ملک مرقوم یا وجود 
سند مالکیت نزد خود می باشــد از تاریخ انتشــار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض 
خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا ســند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ 
نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی 
اســت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرســید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت 
 یا ســند معامله ارائه نشود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
م الف: 483027 قویدل رئیس منطقه ثبت اســناد و امــالک جنوب اصفهان )251 

کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکیت

3/113 شــماره: 98/2027008782 - 1398/3/4 چون آقای حســین دهقانپور فرزند 
مصطفی احد از وراث مرحوم مصطفی دهقانپور امنیه به موجب گواهی حصر وراثت شماره 
6118 مورخه 1393/11/28 شورای حل اختالف شعبه دهم حصر وراثت اصفهان و فرم 
19 مالیاتی به شماره 104838 مورخه 1393/12/27 اصفهان نسبت به سهم االرث خود 
از جمله یکدانگ و نیم مشاع از ششدانگ یکبابخانه با تسلیم یکبرگ استشهاد محلی که 
هویت و امضا شهود رسما گواهی شده مدعی است که سند مالکیت یکدانگ و نیم مشاع 
از ششــدانگ خانه پالک 11731 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که در صفحه 245 دفتر 
73  تســلیم گردیده و به موجب انتقال قهری به نامبرده انتقال و اعالم داشــته که سند 
مالکیت مورثین نزد خانم مهین روستا زاده شیخ یوسفی فرزند رحیم احد از ورثه )زوجه( 
می باشد که طی شماره 97/2027003312 مورخه 1398/02/30 به وی اخطار گردیده 
سند مالکیت را به وراث یا اداره ثبت اسناد ارائه ننموده که مهلت مقرر ده روز انقضا یافته 
لذا درخواست صدور سند نسبت به ســهم االرث خود را نموده اند را به وراث یا اداره ثبت 
اسناد ارائه ننموده اند و  طبق تبصره سه اصالحی ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب 
آگهی می شــود  و چنانچه در مهلت مقرر اعتراضی از طرف دارنده سند مالکیت نرسد و 
بدون مجوز قانونی ظرف مهلت مقرر ســند مالکیت را ارائه ننماید با رعایت کلیه مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شــد.  با توضیح به اینکه میزان یکدانگ و نیم فوق االشاره به 
موجب نامه شماره 91/2500 مورخه 1391/07/09 شعبه سوم اجرای احکام شورای حل 
 اختالف مالکیت )مصطفی دهقانپور امنیه( بازداشت است و هنوز رفع بازداشت نشده است.
 م الف: 481774 شــبان رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک شــرق اصفهان  )275 

کلمه، 3 کادر(
فقدان سند مالکیت

3/114 شــماره: 98/2027008778 - 1398/3/4 چون آقای حســین دهقانپور فرزند 

مصطفی احد از وراث مرحوم مصطفی دهقانپور امنیه به موجب گواهی حصر وراثت شماره 
6118 مورخه 1393/11/28 شورای حل اختالف شعبه دهم حصر وراثت اصفهان و فرم 
19 مالیاتی به شماره 104838 مورخه 1393/12/27 اصفهان نسبت به سهم االرث خود از 
جمله پنج دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه با تسلیم یکبرگ استشهاد محلی که هویت 
و امضا شهود رسما گواهی شده مدعی است که سند مالکیت پنج دانگ مشاع از ششدانگ 
پالک 15204/24 واقــع در بخش 5 ثبت اصفهان که در صفحه 388 دفتر 75  تســلیم 
گردیده و به موجب انتقال قهری به نامبرده انتقال و اعالم داشته که سند مالکیت مورثین 
نزد خانم مهین روستا زاده شیخ یوسفی فرزند رحیم احد از ورثه )زوجه( می باشد که طی 
شماره 97/2027003312 مورخه 1398/02/30 به وی اخطار گردیده سند مالکیت را به 
وراث یا اداره ثبت اسناد ارائه ننموده که مهلت مقرر ده روز انقضا یافته لذا درخواست صدور 
سند نسبت به سهم االرث خود را نموده اند طبق تبصره سه اصالحی ماده 120 آئین نامه 
قانون ثبت مراتب آگهی می شود  و چنانچه در مهلت مقرر اعتراضی از طرف دارنده سند 
مالکیت نرسد و بدون مجوز قانونی ظرف مهلت مقرر سند مالکیت را ارائه ننماید با رعایت 
کلیه مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.  م الف: 481789 شبان رئیس منطقه ثبت 

اسناد و امالک شرق اصفهان  )225 کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکیت

3/115 شــماره: 98/2027008772 - 1398/3/4 چون آقای حســین دهقانپور فرزند 
مصطفی احد از وراث مرحوم مصطفی دهقانپور امنیه به موجب گواهی حصر وراثت شماره 
6118 مورخه 1393/11/28 شورای حل اختالف شعبه دهم حصر وراثت اصفهان و فرم 
19 مالیاتی به شماره 104838 مورخه 1393/12/27 اصفهان نسبت به سهم االرث خود 
از ششدانگ یکبابخانه با تسلیم یکبرگ استشــهاد محلی که هویت و امضا شهود رسما 
گواهی شده مدعی است که سند مالکیت ششدانگ پالک 15234/109 واقع در بخش 5 
ثبت اصفهان که در صفحه 122 دفتر 353 ذیل ثبت شماره 72779 ثبت و  تسلیم گردیده 
و به موجب انتقال قهری به نامبرده انتقال و اعالم داشــته که سند مالکیت مورثین نزد 
خانم مهین روستا زاده شــیخ یوســفی فرزند رحیم احد از ورثه )زوجه( می باشد که طی 
شــماره 97/2027003312 مورخه 1398/02/30 به وی اخطار گردیده که طی شماره 
98/2027003312 مورخه 1398/02/03 به وی اخطار گردیده  سند مالکیت را به وراث 
یا اداره ثبت اسناد ارائه ننموده که مهلت مقرر ده روز انقضا یافته لذا درخواست صدور سند 
نسبت به سهم االرث خود را نموده اند طبق تبصره سه اصالحی ماده 120 آئین نامه قانون 
ثبت مراتب آگهی می شود  و چنانچه در مهلت مقرر اعتراضی از طرف دارنده سند مالکیت 
نرسد و بدون مجوز قانونی ظرف مهلت مقرر ســند مالکیت را ارائه ننماید با رعایت کلیه 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.  م الف: 481791 شبان رئیس منطقه ثبت اسناد 

و امالک شرق اصفهان  )232 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/116 شــماره: 160/98 حل11 ، مرجع رسیدگی: شــعبه یازدهم حقوقی شورای حل 
اختالف خمینی شهر به نشانی: خمینی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستان 
ـ مجتمع شــوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رســیدگی: ســاعت 08:45 صبح روز 
شنبه مورخه 1398/04/15 ، مشــخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: سید عبدالنبی 
نوربخش ، نام پدر: ســیدرضا ، نشــانی: خمینی شهر خیابان انقالب اســالمی گاز اول 
کربالی 3 ؛ مشــخصات خوانده: 1-نام و نام خانوادگی: هیمن اعالیــی ، نام پدر: زاهد ، 
خواســته و بهای آن: مطالبه مبلغ 22/000/000 ریال به انضمام کلیه خسارات دادرسی 
اعم از هزینه دادرســی به تاخیر تادیه و حق الوکاله وکیل ، گردش کار: خواهان.خوانده را 
مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر 
آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است. لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست 
و مســتندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شــورا نسخه 
 ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد.  
م الف: 479595 رئیس شعبه یازدهم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر)196 

کلمه، 2 کادر(

بیشازدوهزاربیمارمبتال
بهفشارخوندردهاقان

معاون شــبکه بهداشت و  دهاقان
درمان دهاقان از غربالگری فشار خون در این 
شهرستان خبر داد و گفت: تا کنون دو هزار و 
۲۰۰ بیمار مبتال به فشــار خون باال در این 

شهرستان شناسایی شده است.
زینب جلیلی اظهار کرد: معموال فشارخون 
باال بعد از ســال های طوالنی از زندگی فرد 
ایجاد می شــود این در حالی اســت که این 
بیماری به آســانی قابل تشــخیص است.

وی ادامه داد: ســاالنه غربالگری فشارخون 
طیف های مختلف مــردم به صورت رایگان 
انجام می شود و امسال افراد باالی ۳۰ سال 

در این غربالگری شرکت می کنند.
معاون شــبکه بهداشــت و درمان دهاقان 
با بیــان اینکه جمعیت این شهرســتان در 
سرشــماری اخیر بیش از ۳۵ هزار نفر اعالم 
شــد که ۲۰ هزار نفر از آنان افراد باالی ۳۰ 
سال هستند، تصریح کرد: ۵۰ درصد از افراد 
باالی ۳۰ ســال باید در این طرح غربالگری 
شوند.جلیلی اضافه کرد: تا کنون حدود دو 
هزار و ۲۰۰ بیمار مبتال به فشار خون باال در 
شهرستان شناسایی شــده و این در حالی 
است که جمعیت هدف حدود پنج هزار نفر 
است.وی خاطرنشان کرد: از ۲۷ اردیبهشت 
تا نیمه تیرماه آزمایش های غربالگری فشار 
خون ویژه افــراد باالی ۳۰ ســال در مراکز 
بهداشــتی و درمانی شهرســتان به صورت 

رایگان انجام می شود.
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سالی ۶۰ هزار ایرانی به دلیل »سیگار« 
می میرند

پیشنهاد سردبیر:

اخبار

با مسئوالن

سالی ۶۰ هزار ایرانی به دلیل 
»سیگار« می میرند

دبیر کل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات 
ایران در آستانه هفته ملی بدون دخانیات گفت: 
با برآورد ۶۰ میلیارد نخ مصرف سالیانه سیگار 
در کشور، ۶۰ هزار مورد مرگ ناشی از استعمال 
سیگار داریم. محمدرضا مسجدی تاکید کرد: 
اگر مردم حداقل روزی ۲۰ میلیارد تومان صرف 
خرید ســیگار کنند که البته این رقم در رابطه 
با قلیان بیشــتر اســت، باید توجه داشت که 
حداقل ۶۰ هزار میلیــارد تومان هزینه درمان 
بیماری های ناشی از اســتعمال آنها می شود 
که با احتساب هزینه های جاری، این هزینه ها 
به ۱۰۰ هزار میلیارد در سال نیز می رسد. وی 
هشدار داد: با توجه به میزان استعمال دخانیات 
به ویژه قلیان در جوانان و بــه خصوص زنان، 
خطر افزایش ســرطان ریه در سال های آینده 
در کشور بسیار جدی است. توجه به برنامه های 
پیشگیری به ویژه کنترل استعمال دخانیات در 
کشور، آگاهی بخشی عموم مردم و توجه جدی 
جامعه پزشکی به تشخیص به موقع این بیماری 
بسیار حائز اهمیت اســت. وی با اشاره به عدم 
تصویب افزایش ۱۰۰ تومانی قیمت هر پاکت 
سیگار بر اساس الیحه بودجه ۹۸ ادامه داد: این 
افزایش می توانست ۳۰۰ میلیارد تومان درآمد 
برای کشور به ارمغان آورده و از اعتیاد، افزایش 
بار بیماری و مرگ ناشــی از مصرف دخانیات 

جلوگیری کند.

دستگیری شکارچیان غیر مجاز 
در پناهگاه حیات وحش موته

سه متخلف شکار وصید همراه با الشه یک رأس 
قوچ وحشی در پارک ملی و پناهگاه حیات وحش 

موته اصفهان، شناسایی و دستگیر شدند.
 فرمانده یگان حفاظت محیط زیســت استان 
اصفهان با بیان اینکه محیــط بانان پارک ملی 
و پناهگاه حیات وحش موته، موفق شــدند در 
کوه های این منطقه ســه متخلف شکار و صید 
را شناسایی و دستگیر کنند، اضافه کرد: از این 
متخلفان الشــه یک رأس قوچ وحشــی و یک 
قبضه سالح گلوله زنی دوربین دار قاچاق کشف 

و ضبط شد. 
مرتضی جمشــیدیان با تاکید بر اینکه پس از 
بررسی های به عمل آمده و هماهنگی با مرجع 
قضایی از منزل یکی از متخلفان، اجزای بدن سه 
رأس آهوپیداشد، تصریح کرد:  این اجزا کشف و 
ضبط شد و متخلفان همراه با پرونده به مراجع 

قضایی معرفی شدند.

۶ سال زندان برای متهمان 
آتش سوزی کاخ سرهنگ آباد

رییس حوزه قضایــی بخش زواره گفــت: پرونده 
آتش سوزی کاخ ســرهنگ آباد، ۷ متهم داشت که 
۵ نفر از آنها هر کدام به شــش سال زندان محکوم 
شدند. حسینعلی میرزایی بادی اظهار کرد: تعداد 
۲ نفر از این متهمان، تبرئه شدند و ۵ نفر از آنها هر 
کدام به شش سال زندان محکوم شدند. رأی صادره 
غیرقطعی است و متهمان بیست روز فرصت اعتراض 
دارند. وی گفت: در رأی صادره از عملکرد سازمان 
میراث فرهنگی اردستان و استان اصفهان، شدیدا 
انتقاد شده است و آنها باید پاسخگوی سهل انگاری 
و تقصیر خود باشند. میرزایی با بیان اینکه جلسات 
متعددی حتی با حضور معاون میراث فرهنگی کشور 
درارتبــاط بااین موضوع برگزار شــد ولی خروجی 
نداشــت، ادامه داد: در رأی صــادره صراحتا اعالم 
کردیم اگر واقعا بنای تاریخی ارزش دارد، چرا میراث 
فرهنگی نسبت به موضوعات امنیتی و حفاظتی آن، 
اقدامی نمی کند و اگر ارزش ندارد، چرا دستگاه های 
نیروی انتظامی و قضایی شهرستان را درگیر موضوع 
کرده است. به زودی راجع به سهل انگاری یا تقصیر 
احتمالی مسئوالن سازمان میراث فرهنگی، در حفظ 
و صیانت از این اثر فرهنگی تاریخی، پرونده قضایی 
تشکیل خواهد شد و مطابق با مقررات، برخورد قاطع 

قانونی صورت می پذیرد.

دستگیری هکر حرفه ای توسط 
پلیس فتای اصفهان

رییس پلیس فتای استان اصفهان گفت: هکری که 
توانسته بود به سیستم رایانه ای یکی از شرکت های 
بیمه نفوذ کرده و برای خودروی خود، بیمه نامه صادر 
کند، توسط پلیس فتای استان شناسایی و دستگیر 
شد. سرهنگ سید مصطفی مرتضوی اظهار داشت: 
در پی شکایت نماینده حقوقی یکی از شرکت های 
بیمه مبنی بر هک سیستم های رایانه ای آن شرکت 
توسط فردی ناشناس، بررســی موضوع در دستور 
کار کارشناســان این پلیس قرار گرفت. وی افزود: 
کارشناسان پلیس فتا در تحقیقات خود متوجه هک 
شدن سرور اصلی از طریق نفوذ به سیستم رایانه ای 
مدیر آن شرکت شدند. سرانجام با انجام یک سری 
اقدامات تخصصی متهم در مخفیگاه خود دستگیر 
و در مواجهه با مدارک و ادله محکم به جرم انتسابی 
اقرار و انگیزه خود از این کار را سودجویی عنوان کرد.

چندی پیش کلیپی در فضای مجازی منتشــر شد 
که در آن دو دختر برای گرفتن سلفی وارد رودخانه 
زاینده رود شــدند و اندکی بعد جریان آب، آنها را با 
خود برد؛ هــر چند ظاهرا آن دو دختــر نجات پیدا 
کردند. یا قبل تر و در زمان جاری شــدن زاینده رود 
چندین نفر بدون توجه به خطرات آب وارد زاینده رود 
شدند و با نجات آتش نشانان، جان سالم به در بردند؛ 
اما همه هنگام مواجهه با جریان رودخانه زاینده رود 
همین قدر خوش شانس نیستند. در هفته های اخیر 
و به خصوص با گرم شدن هوا، تعداد غرق شدگان در 
زاینده رود هم به شدت افزایش داشته است. به نظر 
می رسد چندین سال خشکسالی زاینده رود موجب 
شــده تا مردم اصفهان از یاد ببرند کــه زاینده رود 
همان قدر که زیباست، می تواند خطرناک هم باشد.

افزایش تلفات غرق شده ها در اصفهان
روز پنجشــنبه جنازه جوانی که در کنار پل مارنان 
به آب زده بود، از رودخانه گرفته شد. این مسئله در 
هفته های اخیر چندین بار دیگر هم تکرار شده است. 
بر اســاس اعالم مدیر مرکز حــوادث و فوریت های 
پزشکی اصفهان از ابتدای سال تا ۷ خرداد ماه ۹۸، 
۱۸ مورد غرق شدگی در استان اصفهان گزارش شده 
که از این تعداد، ۸ نفر فوت شــدند. غفور راستین با 
اشــاره به افزایش تلفات غرق شده ها در سال جاری 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته، افزود: اصفهان 
با ۸ مورد، فالورجــان 4 مورد و ســمیرم ۲ مورد، 
شهرستان هایی بودند که بیشترین مورد غرق شدگی 
را داشــته اند. به گفته وی این موارد غرق شدگی ۲ 
مورد زیر ۱۰ ســال و ۲ مورد بین ۱۰ تا ۲۰ ســال 

سن داشتند.
رودخانه ها، باالترین آمار غرق شدگی را 

دارند
بر خالف باور عمومی، رودخانه ها بسیار خطرناک تر از 
دریا و دریاچه ها هستند و هر سال در ایران بیشترین 

قربانیان خفگی در آب، ســهم رودخانه ها می شود؛ 
اماامسال به دلیل بارندگی های زیاد و افزایش حجم 
و شدت جریان آب در اغلب رودخانه های کشور، به 
نظر می رســد مرگ در رودخانه ها در آســتانه ثبت 
رکوردی جدید باشد. در حالی که در نه ماهه نخست 
سال ۹۷ ،۲۶۰ نفر در رودخانه های کشور غرق شده 
بودند، امسال تا ابتدای خرداد ماه، ۲4۶ نفر خفگی 
در رودخانه ها گزارش شــده است. سال گذشته در 
بین استان های کشور، استان خوزستان با ۱۳۹ فوت 
شده به دلیل غرق شــدگی دارای باالترین آمار  بود 
ومازندران با ۹4نفر، فارس ۷۳نفر، آذربایجان شرقی 
۶۶نفر، اصفهان ۵4نفر، گیــالن ۵۶ نفرو تهران 4۱ 

نفرغرق شدگی دررده های بعدی بودند. این درحالی 
است که در ســال ۹۶، ۲۸۷ نفر در رودخانه ها غرق 

شدند و غرق شدگی در دریا در رتبه بعد است.
خطری که جدی گرفته نمی شود

سال ها بود تابلوهای »شــناکردن ممنوع« در کنار 
رودخانه خشک زاینده رود، تنها دست مایه عکاسی 
و افســوس خوردن برای روزهای گذشته بود؛ اما به 
نظر می رســد دوباره باید این تابلوها را به حاشــیه 
زاینده رود اضافه کرد. زاینده رود، ظاهر فریبنده ای 
دارد، بیشتر مردم جذب ظاهر آرام رودخانه می شوند 
و خود را به آب می زنند. این در حالی است که معموال 
در زیر آب که از دید مردم پنهان است، حوضه های 

گردابی وجــود دارد که فرد را بــه کام خود می برد. 
همچنین جلبک هایی که ســطح و زیر رودخانه را 
فرا گرفته، یکی از مهم ترین عوامل غرق شــدن در 
زاینده رود، حتی برای  افرادشــناگر است. چندی 
پیش مدیر عامل ســازمان آتش نشــانی اصفهان 
اعالم کرد کــه بخش بزرگی از افراد غرق شــده در 
رودخانه ها را شــناگران ماهری تشکیل می دهند 
که خطر رودخانه و جریان آب را جدی نمی گیرند. 
این مســئله در کنار افزایش آب و شــدت جریان 
زاینده رود و البته آب گیری اســتخرهای طبیعی و 
 سدهای زاینده رود در اصفهان در حال قربانی گرفتن

 است.

تا بلوهای شنا ممنوع را برگردانید

رییس مرکز مدیریت پیوند و امور بیماری های وزارت بهداشت 
با بیــان اینکه ســالی ۳۰۰۰ بیمار به جمع بیمــاران دیالیزی 
کشور افزوده می شــود، گفت: روزانه ۱۶ هزار دیالیز در کشور 
انجام می شــود که هزینه های ســنگینی را برای کشــورمان 
تحمیل می کند. وی بــا بیان اینکه حوزه پیوند در کشــور ما با 
جهش بلندی روبــه رو بوده و همچنان این پیشــرفت و جهش 
در حال تکامل است، خاطرنشان کرد: ما خوشحال هستیم که 

در اســتان اردبیل نیز با تالش دانشگاه علوم پزشکی این امکان 
مهیا شــده تا بیماران نیازمند پیوند کلیه بــا دغدغه کمتر در 
این زمینه امیدوار به بهبود شرایط شــان باشــند. رییس مرکز 
مدیریت پیوند و امور بیماری های وزارت بهداشــت با اشــاره 
به اینکه دیالیز در کشــور روبه گسترش اســت، گفت: به دلیل 
رعایت نکردن برخی از موارد تغذیه ای و تغییر ســبک زندگی 
ما شــاهد بروز بیماری های دیابت و قند خون هســتیم که این 

دو عامل دلیل اصلی برای ابتال به بیماری کلیه و دیالیز اســت. 
رییس مرکز مدیریت پیوند و امور بیماری های وزارت بهداشت 
ادامه داد: هیچ منبع مالی امکان حمایــت برای کاهش هزینه 
این بیماران را ندارد و باید به ســمت انجام روش های جایگزین 
حرکت کنیم کــه نمونه آن، دیالیز صفاقی و پیوند کلیه اســت 
 که در این زمینه در کشــور، گام های بلندی برداشــته شــده

 است.

رییس مرکز مدیریت پیوند و امور بیماری های وزارت بهداشت:
سالی 3۰۰۰ بیمار به جمع بیماران دیالیزی کشور افزوده می شود

  مردم اصفهان فراموش کرده اند زاینده رود چقدر می تواند خطرناک باشد ! 

مفاد آراء
3/121  شماره صادره : 1398/15/562778-1398/2/11 آگهی موضوع ماده 3 قانون 
و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی شهرســتان 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 نسبت به صدور 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت یکماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض دادخواست 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 139860302012000044 مورخه 1398/02/05 هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای رضا مریدی فرزند 
یداله به شماره شناسنامه 3 صادره از چادگان در یک دانگ و نیم مشاع از ششدانگ یک 
قطعه زمین مزروعی با حق الشرب طبق قانون توزیع عادالنه آبها و نحوه ملی شدن آن به 
مساحت 129214/85 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 1 فرعی از 56 اصلی واقع در 
اراضی روستای علی عرب حوزه ثبت فریدن جز بخش سیزده ثبت اصفهان خریداری از 

مالک رسمی آقای حیدر اعالئی محرز گردیده است.
2- برابر رای شماره 139860302012000045 مورخه 1398/02/05 هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملــک فریدن تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضی آقای علی مریدی 
منصوریه فرزند یداله به شماره شناسنامه 1 صادره از چادگان در یک دانگ و نیم مشاع از 
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی با حق الشرب طبق قانون توزیع عادالنه آبها و نحوه 
ملی شدن آن به مســاحت 129214/85 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 1 فرعی 
از 56 اصلی واقع در اراضی روســتای علی عرب حوزه ثبت فریدن جز بخش سیزده ثبت 

اصفهان خریداری از مالک رسمی آقای حیدر اعالئی محرز گردیده است.
3- برابر رای شماره 139860302012000046 مورخه 1398/02/05 هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حسینعلی مریدی 
منصوریه فرزند یداله به شماره شناسنامه 6 صادره از چادگان در یک دانگ و نیم مشاع از 

ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی با حق الشرب طبق قانون توزیع عادالنه آبها و نحوه 
ملی شدن آن به مســاحت 129214/85 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 1 فرعی 
از 56 اصلی واقع در اراضی روســتای علی عرب حوزه ثبت فریدن جز بخش سیزده ثبت 

اصفهان خریداری از مالک رسمی آقای حیدر اعالئی محرز گردیده است.
4- برابر رای شماره 139860302012000047 مورخه 1398/02/05 هیات اول/ دوم 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدن تصرفــات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد 
مریدی منصوریه فرزند یداله به شماره شناسنامه 48 صادره از چادگان در یک دانگ و نیم 
مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی با حق الشرب طبق قانون توزیع عادالنه آبها 
و نحوه ملی شدن آن به مساحت 1129214/85 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 1 
فرعی از 56 اصلی واقع در اراضی روستای علی عرب حوزه ثبت فریدن جز بخش سیزده 

ثبت اصفهان خریداری از مالک رسمی آقای حیدر اعالئی محرز گردیده است.
تاریخ چاپ نوبت اول: 1398/03/11
تاریخ چاپ نوبت دوم: 1398/03/25

م الف: 484113 موسی الرضا امامی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک فریدن
اخطار اجرایی

3/117 شــماره: 1148/97 حل1 ، مشــخصات محکوم علیه:نام و نام خانوادگی: توماج 
طبیبی ، نام پدر:  ایرج ، شغل: آزاد ، نشانی: مجهول المکان ؛ مشخصات محکوم له: نام و نام 
خانوادگی: محمدعلی ملک زاده ، نام پدر: عنایت اله ، شغل: آزاد ، نشانی: خمینی شهر میدان 
کوزه خ اســتاد طالیی پ10 ، محکوم به:به موجب رای شماره 1598 تاریخ 97/10/09 
حوزه اول شورای حل اختالف شهرستان خمینی شــهرکه قطعیت یافته است. محکوم 
علیه محکوم است به: پرداخت مبلغ 5/000/000 ریال با احتساب خسارات تاخیر تادیه از 
تاریخ صدور چک لغایت زمان پرداخت 89/10/10 به عنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ 
62/500/000 ریال به عنوان هزینه دادرسی و پرداخت نیم عشر دولتی رای صادره غیابی 
است. ماده34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه 
مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به 
بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی 
که خود قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود 
را به قسمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد صریحًا اعالم نماید. م الف: 481591 

علی اصغر ترابی قاضی شعبه اول شورای حل اختالف خمینی شهر  )209 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/119 شــماره: 2347/97 حل4 ، مرجع رسیدگی: شــعبه چهارم حقوقی شورای حل 
اختالف خمینی شهر به نشانی: خمینی شــهرـ  بلوار پاسدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  
مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی: ســاعت 08:45 صبح روز شنبه 
مورخه 1398/04/15 ، مشخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: محمد حسن سعیدی 
، نام پدر: یداله ، نشانی: خمینی شــهر منطقه صنعتی دو شــاخ کوچه سنجدی گیوتین 
تخت جمشید ؛ مشخصات خوانده: 1-نام و نام خانوادگی: سجاد تمیمی ، نام پدر: احمد ، 
2- نام و نام خانوادگی: وحید نوروزی ، نام پدر: حســین ، خواسته و بهای آن: مطالبه مبلغ 
40/000/000 ریال به انضمام خسارات دادرسی و خســارت تاخیر تادیه بابت یک فقره 
چک ، دالیل خواهان: فتوکپی چک و عدم برگشت چک ، گردش کار: خواهان.خوانده را 
مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواســت و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر 
آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است. لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست 
و مســتندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شــورا نسخه 
 ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد. 
م الف: 482307   رئیس شعبه چهارم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر)215 

کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالكیت

3/120 نظر به اینکه سندمالکیت ششدانگ یکبابخانه شماره : 1590 - فرعي از یک اصلي 
که طبق دفتر 95 صفحه 308 دفترامالک جلد 61 به نام ناصر عســگري ثبت و صادر و 
تسلیم گردیده و بموجب سند شــماره : 77667 - 65/4/30 دفتر یک شهرضا مقدار سه 
دانگ ازمالکیت خود را به مهین فردوسیان و بموجب ســند شماره 87992 - 73/3/19 
دفتر یک شهرضا سه دانگ باقیمانده مالکیت خود را به بتول خانم صادقي شهرضا انتقال 
نموده اینک محمد صادقي وکالتــًا ازطرف احدي ازورثه بتول صادقي شــهرضا با ارائه 
درخواست کتبي به شماره وارده 980920341914032 - 17 / 2 / 98  به انضمام دوبرگ 
استشهادیه محلي که امضاء شهودآن ذیل شماره 93343 - 98/2/15 به گواهي دفترخانه 
4 - شهرضارسیده است مدعي است که سند مالکیت آن به علت جابجائي مفقودگردیده 
 است ودرخواســت صدورســندمالکیت المثني نســبت به مالکیت خود ازملک فوق را

نموده اند لذا مراتب به استنادتبصره یک اصالحي ذیل ماده 120آئین نامه قانون ثبت دریک 
نوبت آگهي مي شود چنانچه کسي مدعي انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند 
مالکیت نزد خود مي باشد از تاریخ انتشار این آگهي ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا 
ضمن ارائه اصل سندمالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب 
صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهي است اگرظرف 
مدت مقرر اعتراضي نرسید یا در صورت اعتراض اصل ســند مالکیت یا سند معامله ارائه 
نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثني طبق مقررات خواهد شد. م الف: 481246 

مسئول دفترامالک شهرضا محمدحسن صمصامي)213 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

3/118 کالسه پرونده: 88/97 حل8ـ  شماره دادنامه: 947-97/06/31 ، مرجع رسیدگی 
شورای حل اختالف حوزه 8 خمینی شهر به نشانی خیابان پاسداران مجتمع شورای حل 
اختالف خمینی شهر خواهان : نام و نام خانوادگی: حمزه امینی ، نام پدر: ابراهیم نشانی: 
خمینی شهر خ شریعتی جنوبی کوچه انقالب اسالمی منزل ابراهیم امینی ؛ خوانده : نام و 
نام خانوادگی:سیدمنصور احمدی شیخ شبانی ، نام پدر: سیدحسین ، نشانی: مجهول المکان 
؛ موضوع: مطالبه وجه چک، رای شورای حل اختالف : در خصوص دادخواست خواهان 
آقای حمزه امینی فرزند ابراهیم به طرفیت خوانده سیدمنصور احمدی شیخ شبانی فرزند 
سیدحسین به خواسته مطالبه مبلغ 60/000/000 ریال وجه 1 فقره چک بانکی به شماره 
64058-92/9/15 عهده بانک سپه به انضمام خسارت تاخیر در تادیه و هزینه دادرسی 
شــورا از توجه به وجود اصل چک و گواهینامه عدم پرداخت در یــد خواهان که حاکی از 
اشتغال ذمه خوانده می باشد و اینکه خوانده دلیلی بر برائت ذمه خویش و امانی بودن چک 
به شورا ارائه ننموده است دعوی خواهان را وارد و ثابت دانسته مستنداً به مواد 310 و بعد 
قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صــدور چک مصوب 1355 با اصالحات 
و الحاقات بعدی و مواد 519-522 قانون آیین دادرســی مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ 
شصت میلیون ریال با احتســاب خســارات تاخیر تادیه از تاریخ صدور چک لغایت زمان 
پرداخت به عنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ 750/000 ریال به عنوان هزینه دادرسی 
در حق خواهان محکوم می نماید. رای صادره غیابی است و ظرف مدت بیست روز از تاریخ 
ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف مدت بیست روز دیگر قابل تجدیدنظر 
خواهی در محاکم محترم عمومی خمینی شهر می باشــد. م الف: 483011  سجاد 

پاکدل نیا  قاضی شورای حل اختالف شعبه هشتم خمینی شهر )289 کلمه، 3 کادر(

اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان

آگهی 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 ۹۸/۰۳/۱۱ به ســایت
) www.isfahan.msy.gov.ir( و برای دریافت اســناد و پاکت های 
مخصوص شرکت در مزایده تا تاریخ ۹۸/۰۳/۱۹ 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 ۱۲ ظهر روز سه شنبه ۹۸/۰۳/۲۸ 
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 ۹۸/۰۳/۲۹ رأس 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  دوم

رضا رمضانی- شهردار آران و بیدگل

آگهی مزایده )مرحله اول(
شهرداری آران و بیدگل در نظر دارد به اســتناد مصوبه شماره 4۱۵ مورخ 
۹۸/۳/۲ شورای اسالمی شهر آران و بیدگل نسبت به واگذاری ششدانگ قطعه 
زمین شماره یک از قطعات تفکیکی پالک ثبتی ۷۵۷ فرعی از ۲۶4۳ اصلی به 
متراژ ۱۶۵ م.م به ازای هر متر مربع ۵/۵۰۰/۰۰۰ ریال از طریق مزایده عمومی 
با کاربری مسکونی واقع در خیابان عباس آباد اقدام نماید، لذا از کلیه واجدین 

شرایط دعوت بعمل می آید جهت اطالع از شــرایط، اخذ مدارک و شرکت در 
مزایده حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ انتشــار نوبــت دوم این آگهی به 

شهرداری آران و بیدگل مراجعه نمایند.
ضمناً هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد )کمیسیون در رد یا قبول 

پیشنهادات مختار می باشد(
م الف:485929

نوبت اول

پریسا سعادت
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مورد عجیب فوتبال ایتالیا
همه نیمکت های ارزشمند سری آ برای فصل 
جدید، درگیر تغییرات 
عظیمــی خواهند 
شــاید  شــد. 
فکرش  هیچ کس 
را نمی کــرد ولی 
حــاال از یوونتوس 
تا اینترمیــان و آث 
میان، همه باشــگاه های محبــوب ایتالیایی 
به دنبــال یک ســرمربی جدید هســتند. در 
یوونتوس، »آلگــری« از این تیم جدا شــد و 
بیانکونری همین حاال هم به دنبال جانشین او 
می گردد. در میان هر دو باشگاه سرخ و آبی به 
دنبال یک سرمربی جدید هستند. اگر »جنارو 
گتوزو« در گرفتن سهمیه لیگ قهرمانان اروپا 
ناموفق بود و اخراج شــد، لوچیانو اسپالتی با 
وجود کســب این ســهمیه باز هم راهی خانه 
شده اســت. در پایتخت هم آاس رم با اخراج 
اوزبیو دی فرانچســکو، » رانیری« را به عنوان 
ســرمربی موقت آورد؛ اما او هم قرار نیســت 
 فصل آینــده جایی در جمع گرگ ها داشــته

 باشد.

 تاریخ انتقال »گریزمان«
 به بارسا مشخص شد

درحالی کــه شــایعات و گمانه زنی ها درباره 
انتقال آنتوان گریزمان، 
ســتاره فرانسوی 
تلتیکــو مادرید  ا
به بارسلونا به اوج 
رســیده، رادیوی 
اسپانیایی کادناسر 
مدعــی شــد دو ماه 
پیش از آنکه گریزمــان به صورت علنی اعام 
کند که در تابستان امســال اتلتیکو را ترک 
خواهد کرد، او همه مدارک الزم برای پیوستن 
به بارسلونا را امضا کرده بود که بر اساس آنها، 
او نه در ماه ژوئن امســال بلکه در ماه مارس 
آینده بازیکن بارسا خواهد شد و پیراهن این 

تیم را به تن می کند. 
این در حالی اســت که با توجه به اینکه بند 
آزادســازی قرارداد گریزمان بــا اتلتیکو در 
ماه جوالی امســال از 200 میلیــون یورو به 
120 میلیــون یــورو کاهش خواهــد یافت، 
انتظار می رفت او در آغاز ماه جوالی رسما به 

بارسلونا ملحق شود.

فینال تمام انگلیسی لیگ 
قهرمانان در مادرید

دیدار فینال لیگ قهرمانــان اروپا از چند نظر 
جداب و دیدنی خواهد 
بــود؛ یــک فینال 
تمام انگلیسی در 
مادرید اســپانیا. 
دیــدار تاتنهــام 
و لیورپــول شــاید 
یــن  ه تر منتظر غیر
فینال چند ســال اخیر لیگ قهرمانان باشــد. 
دیدار فینــال لیگ قهرمانان اروپــا در مادرید 
اسپانیا برگزار خواهد شد تا برنده حساس ترین 
و مهم ترین رقابت فوتبال باشــگاهی در اروپا 

مشخص شود. 
در دیدار فینــال، لیورپول با ســابقه ۵ عنوان 
قهرمانی در لیگ قهرمانان باید برابر تاتنهامی 
قرار گیرد که تاکنون حضوری در دیدار نهایی 
لیگ قهرمانان نداشــته اســت. بعد از ۷ سال 
قهرمان لیگ قهرمانان اروپا، از انگلیس خواهد 
بود. هر چهار تیمی که امسال در لیگ قهرمانان 
و لیگ اروپا به نیمه نهایی راه یافتند تیم های 

انگلیسی بودند.

شادی عجیب آقای سرمربی 
بعد از دیدن سیگار!

شــب  چهارشــنبه 
مائوریتسیو ساری 
توانست با چلسی 
عنــوان قهرمانی 
لیگ اروپــا را به 
دست بیاورد. ساری 
که در جهان فوتبال به 
سیگار کشیدن زیاد معروف است با حضور در 
فوتبال انگلیس و با توجه به قانون لیگ جزیره 
از انجام این کار در کنار زمین منع شده است؛ 
اما در جشــن قهرمانی، بازیکنان چلسی یک 
عدد سیگار را به مربی خود هدیه دادند که در 
این بین شادی و خوشحالی ساری بعد از دیدن 
این سیگار در نوع خود جالب توجه بود. ساری 
از مربیان صاحب سبک در جهان فوتبال است 
که در این فصل با غلبه بر آرســنال فاتح لیگ 

اروپا شد.

حمله به »ویلموتس« با حمایت از حسینی کلید خورد!

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

مشکل جدید برای سه بازیکن تراکتوری 
ذوب آهن؛

باید به پادگان بروید!
دانیال اســماعیلی فر، مهدی مهدی پور و احسان 
پهلــوان از بهتریــن و تاثیرگذارتریــن بازیکنان 
تراکتورســازی طی دو فصل اخیــر بودند که در 
پایان دوره خدمت باید به تیم ســابق خود ذوب 
آهن بازگردند. رضا شــربتی و قائم اسامی خواه 
دیگر بازیکنان ســرباز تراکتورســازی بودند که 
اکنون با پایان دوران خدمت شان باید برای فصل 
آینده تصمیم گیری کنند. در این وضعیت با وجود 
اینکه تراکتورسازی در سالیان گذشته بازیکنان 
سرباز متعددی را به خدمت گرفته و در پایان مدت 
خدمت تمامی این بازیکنان به باشــگاه های خود 
بازگشته اند؛ اما اکنون آخرین سربازان این تیم با 

مشکل جدی مواجه شده اند.
ماجرا از این قرار اســت که با پایان لیگ برتر، به 
بازیکنان سرباز تراکتورسازی اعام شده که باید 
برای گذراندن دوره آموزشی راهی پادگان شوند. 
اجرای قانون برای تمامی ســربازان وظیفه الزم و 
ضروری است؛اما سوال اینجاست که چرا این مسئله 
بعد از آن اعام شده که باشگاه ذوب آهن با ماندن 
بازیکنان سربازش در تراکتورسازی مخالفت کرده 
و حاال به هر پنج سرباز اباغ می شود که باید برای 

گذراندن دوره آموزشی راهی پادگان شوند؟

 بالی یک ونیم میلیون دالری
 از سر استقالل گذشت!

استقال برای سال پایانی قرارداد وینفرد شفر، پسر 
و دستیارانش باید رقمی نزدیک به 1/۵ میلیون دالر 
هزینه می کرد تا رضایت آنها را بگیرد؛ اما ناگهان 
پیشنهاد باشــگاه بن یاس امارات به مربی تعلیق 
شده آبی ها فرشته نجات شــان شد. علی خطیر، 
معاون باشگاه استقال ادعا کرده بود که کل پروسه 
انتخاب سرمربی جدید و توافق با شفر را با همان 
حدود 1/۵ میلیون دالر جمع می کنند. آنها تا زمان 
تعلیق قرارداد شفر پس از بازی پدیده حتی ریالی به 
این مربی بدهی نداشتند و احتماال تنها با پرداخت 
این دو سه ماه، با او بی حساب خواهند شد. البته 
اگر شفر و پسرش ترفند جدیدی برای استفاده و 
دریافت کامل مطالبات ســال بعدشان از آبی ها و 
پول قرارداد جدید از تیم اماراتی اجرا نکرده باشند! 
رهایی استقال از کابوس شفر بی تردید احتمال 
عقد قرارداد با مربی خارجی را برای این تیم بیشتر 

خواهد کرد.

در حاشیه

اعتراض رسمی ایران به 
صحبت های »کوبیاک«

سرپرست فدراســیون والیبال نسبت به اظهارات 
کوبیاک در فدراسیون جهانی دادخواست حقوقی 
مطرح کرد. با دستور افشــین داوری، فدراسیون 
والیبال ایران اعتراض رســمی خود را نســبت به 
صحبت های کوبیاک، بازیکن تیم ملی لهســتان 
اعام کــرد و نامــه رســمی فدراســیون بعد از 
بررســی های انجام گرفته، به فدراسیون جهانی 

تقدیم شد.
 پــس از انتشــار این مصاحبــه در اولیــن روز، 
فدراســیون والیبــال در تمــاس با مســئوالن 
فدراسیون جهانی خواهان برخورد با این موضوع 
شــد. فدراســیون والیبال ایران با ارسال نامه ای 
به فدراســیون جهانی و با ارائه اســناد و مدارک 
نســبت به صحبت های بازیکن تیم ملی لهستان 
اعتراض کرد و خواهان برخورد فدراسیون جهانی با 
 صحبت های هنجارشکنانه و توهین آمیز کوبیاک

 شد.

محرومیت مادام العمر تنیسور 
زن به دلیل تبانی

تنیسور زن اوکراینی به دلیل تبانی با محرومیتی 
مادام العمر مواجه شد. »هلن پلوسکینا«، تنیسور 
زن اهل اوکراین به دلیل تبانی و جرائم مرتبط با 
آن به صورت مادام العمــر از ادامه فعالیت در این 
رشته ورزشی محروم شد. این تنیسور 22 ساله 
که رنکینک 821 جهان را در اختیار دارد، پیش 
از این و در ســال 2016 نیز بــه چنین اقداماتی 
متهم شده بود. طبق اعام مسئوالن، پلوسکینا از 
هرگونه حضور در رویدادهای مرتبط با فدراسیون 
جهانی تنیس از جمله مســابقات گرنداســلم، 
انجمن حرفه ای هــای تنیــس و انجمن تنیس 
زنان محروم خواهد بود. همچنین اعام شــده 
که این ورزشــکار مبلغ 20 هزار دالر نیز جریمه 

شده است.

منهای فوتبال

اینستاگردی

نامه»مهردادمحمدی«برایسپاهانیها
بازیکن باشگاه سپاهان که در فصل آینده با باشــگاه پرتقالی قرارداد همکاری امضا کرده از 
هواداران این تیم خداحافظی کرد. این بازیکن با انتشــاری متنی در صفحه مجازی نوشت: 
»سام عرض می کنم خدمت هوادارای عزیز و باشــگاه بزرگ سپاهان! باعث افتخار بود که 
۳ سال کنار شما بودم، امسال ســال خیلی خوبی بود خیلی دوست داشتم آخرشم قشنگ 
تموم شه ولی دیگه قسمت نشد، آرزوی موفقیت سربلندی دارم برای باشگاه بزرگ سپاهان 
در آسیا و لیگ. امیدوارم ســال بعد اون چیزی که حقه مردم اصفهانه رو بهش برسن، واقعا 
تو این ۳ ســال مردم اصفهان خیلی به من لطف داشــتن، دلتنگتون میشم. دوستدار شما 

مهرداد محمدی«

حمله به »ویلموتس« با حمایت از حسینی کلید خورد!
 مربی دروازه بان های تیم فوتبال اســتقال از عدم دعوت سیدحسین حســینی به تیم ملی انتقاد کرد. 
اشکان نامداری با اشاره به عدم دعوت سیدحسین حسینی به تیم ملی فوتبال اظهار داشت: لیست تیم 
ملی عجیب است. حسینی باید چه کار می کرد که به تیم ملی دعوت شود؟ چه کسی لیست تیم ملی را 

داده و بازیکنان را دعوت کرده است؟ 
وی با بیان اینکه سرمربی جدید تیم ملی با بازیکنان ایرانی آشنایی ندارد، تصریح کرد: جای تعجب دارد 
تیمی که کمترین گل خورده را در لیگ برتر داشته و رکورددار است، دروازه بانش به تیم ملی دعوت نشده 
است. اگر ویلموتس تحقیق میدانی می کرد که کدام تیم کمترین گل خورده را دارد، خودش دروازه بان 

آن تیم را دعوت می کرد.

نگرانی سپاهانی ها از شایعه بزرگ!
تنها چند ساعت پس از شکست ســپاهان برابر پرســپولیس در نیمه نهایی جام حذفی، شایعه ای در فضای 
مجازی درباره احتمال حضور قلعه نویی در تبریز منتشر شد و همین موضوع نگرانی هواداران طایی پوش را 
در پی داشت. سپاهان که پس از چند سال دوباره به جمع مدعیان قهرمانی بازگشته و هوادارانش را امیدوار 
کرده است، قطعا به ناکامی های چند فصل اخیر فکر نمی کند و باید نگاهش رو به جلو باشد. حاال این شایعه که 
تراکتور و مالک متمول این باشگاه روی نام امیر قلعه نویی دست گذاشته اند، به نگرانی بزرگ هواداران سپاهان 
تبدیل شده و بازگشت وی به تبریز را بر سر زبان ها انداخته است. قلعه نویی پیش از بازی حذفی اعام کرده بود 
اولویت اول، دوم و سوم  او سپاهان است و  امیدوار است برای فصل آینده که در مسابقات سنگین آسیایی هم 

حضور خواهد داشت، انتظاراتش در نقل و انتقاالت برآورده شود.

رقم حقوق ورزشکاران المپیکی مشخص شد
ورزشکارانی که برای بازی های المپیک 2020 توکیو صاحب سهمیه انفرادی یا تیمی شوند، حقوق 
ماهیانه دریافت خواهند کرد. اگرچه این موضوع و بررسی جوانب مختلف آن پیش از این در دستور کار 
کمیته ملی المپیک قرار گرفته بود ؛ اما در نشست اخیر ستاد عالی بازی های المپیک و پارالمپیک نیز 

مورد تاکید مسعود سلطانی فر، وزیر ورزش قرار گرفت. 
بر این اساس، آیین نامه ای که تدوین آن پیش از این و برای تشریح کامل بسته حمایتی از المپین ها از 
جمله پرداخت حقوق به آنها آغاز شده بود، مورد بازنگری دوباره قرار گرفت تا ماک عمل قرار بگیرد. 
طبق پیش نویس آیین نامه تهیه شده، رقم پیشنهادی برای پرداخت حقوق به ورزشکارانی که شانس 
کسب سهمیه هستند یا این سهمیه را صاحب شده اند ۳ میلیون تومان اســت؛ اما این رقم برای آن 
دسته ورزشکارانی که شانس قطعی و مسلم کسب مدال در توکیو به حســاب می آیند به ۵ میلیون 

تومان افزایش خواهد یافت.
قرار اســت آیین نامه پرداخت حقوق به ورزشکاران المپیکی در کمیته ای ســه نفره با حضور نصرا...

سجادی )نماینده کمیته ملی المپیک و سرپرست کاروان توکیو(، علی رغبتی )نماینده وزارت ورزش( 
و هادی رضایی )نماینده کمیته ملی پارالمپیک( مجدد بررسی شود. بنابراین با لحاظ کردن اهمیت 
بازی های المپیک و نتیجه گیــری کاروان ایران در این بازی ها، احتمال تغییر در رقم پیشــنهادی و 
افزایش آن دور از ذهن نیست. دیگر اینکه قرار است بودجه الزم برای پرداخت حقوق به مسافران توکیو 
به حساب فدراسیون ها واریز شود تا توسط مدیران آنها در اختیار ورزشکاران قرار بگیرد؛ اما ستاد عالی 
بازی های المپیک و پارالمپیک نظارت الزم را در این زمینه خواهد داشــت. تاکنون نجمه خدمتی و 
احسان حدادی در تیراندازی و دوومیدانی سهمیه کسب کرده اند؛ اما مشخص نیست پرداخت حقوق 

به آنها و در کل ورزشکاران المپیکی از چه زمان آغاز می شود.

قرارداد روزبه چشمی با اســتقالل به پایان رسیده و او به 
عنوان بازیکن آزاد با باشگاه های مختلفی مذاکره کرده است. 
باشگاه هایی که در رأس آنها االهلی قطر حضور دارد. االهلی 
به قدری به چشمی نزدیک شده بود که حتی رسانه های قطری 
هم این انتقال را قطعی دانســته و مدافع-هافبک فصل قبل 

استقالل را دومین بازیکن ایرانی این تیم بعد از امید ابراهیمی 
معرفی کردند. بعد از چند روز حاال خبر می رسد که چشمی با 
االهلی قراردادی امضا نکرده و قصد دارد تا تیم بعدی خود را 
بعد از دو بازی تدارکاتی تیم ملی مقابل سوریه و کره جنوبی 
انتخاب کند. یکی از دالیل تعلل چشمی، پیشنهادهایی است 
که طی روزهای اخیر به دســت او رسیده؛ پیشنهادهایی که 
گفته می شود متعلق به یک باشگاه مطرح از سوپرلیگ ترکیه 
و همچنین باشگاهی در چین اســت. باید ببینیم در نهایت 

روزبه چشمی پیراهن کدام 
تیم را بر تن کرده و در چه 

لیگی پا به توپ خواهد شد. 
نکته مهم و قطعی اینکه او از 

استقالل جدا شده و 
حداقل بــرای لیگ 
نوزدهم بــه این تیم 

برنمی گردد.

چرا »چشمی« با االهلی قرارداد نبست؟

نماینده سربلند
  مروری نکته به نکته بر حضور ذوب آهن اصفهان در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا 2019؛

ذوب آهن اصفهان، حریف تیم االتحاد عربستان در مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان 
آسیا شد. سبزپوشان اصفهانی که با کســب مقام نایب قهرمانی رقابت های فصل گذشته 
لیگ برتر فوتبال ایران، مجوز حضور در رقابت های باشگاهی قاره کهن را به دست آورده 

بودند در پایان مرحله گروهی در صدر گروه A این مسابقات قرار گرفتند. ذوبی ها در حالی 
راهی مرحله حذفی رقابت های لیگ قهرمانان آسیا شدند که دیگر نماینده های ایران در 
این رقابت ها نتوانســتند از مرحله گروهی صعود کنند. در گزارش پیش رو نگاهی آماری 
 خواهیم داشت به عملکرد سبزپوشــان اصفهانی در پایان مرحله گروهی لیگ قهرمانان

 آسیا.

سمیه مصور

ذوب آهن اصفهان در این دوره از رقابت های لیگ قهرمانان آسیا در 

گروه A با تیم های الزورای عراق، النصر عربستان و الوصل امارات 

هم گروه بود. شــاگردان علیرضا منصوریان که بــا برتری مقابل 

تیم های الکویت کویت و الغرافه قطر راهی این مرحله شده بودند 

در اولین دیدار، مقابل تیم الزورا گرفتند که در پایان به نتیجه تســاوی رضایت 

دادند. سبزپوشان در ادامه این مسابقات توانستند به سه پیروزی مقابل تیم های 

النصر عربســتان و الوصل امارات در دو دیدار رفت و برگشت دست یابند. کسب 

نتیجه تساوی هم حاصل کار ذوبی ها در دو دیدار باقی مانده از این مرحله بود تا در 

نهایت آنها با کسب 12 امتیاز صدرنشین گروه A شوند. تیم النصر عربستان دیگر 

تیم این گروه بود که با کسب ده امتیاز راهی مرحله یک هشتم نهایی رقابت های 

لیگ قهرمانان آسیا شد.

ذوب آهــن در مجموع 6 بــازی مرحلــه گروهی 
رقابت های لیگ قهرمانان آســیا و دوبازی مرحله پلی 

اف توانست 14 گل را وارد دروازه حریفانش 
کند که ارســان مطهــری، مهاجم این 
تیم با زدن 4 گل بهترین گلــزن ذوبی ها در پایان 
مرحله گروهی معرفی شــد. مطهری در دیدارهای 

ذوب آهن بــا النصر عربســتان، دو دیدار رفت 
و برگشــت با الوصل امارات و دیدار با 

الغرافه قطر موفق به گلزنی شد. بعد 
از او کریستین اوســاگونا، مهاجم 

نیجریه ای سبزپوشان 
بــا زدن ســه گل 
بهتریــن گلزن این 

تیم  محسوب می شود.

 تیم ذوب آهن توانســت با ســه 
پیروزی و سه تساوی در مجموع دیدارهای 
رفت و برگشــت مرحله گروهی لیگ قهرمانان 
آسیا و صعود به مرحله حذفی پاداش 280 هزار دالری 
از کنفدارسیون فوتبال آسیا دریافت کند. کنفدراسیون 
فوتبال آســیا در این دوره از 

مســابقات آیین نامــه ای برای پرداخــت پاداش به 
تیم های حاضــر در رقابت های لیگ قهرمانان آســیا 
در نظر گرفته بــود که در صورت پیروزی و یا کســب 
تســاوی به تیم ها، جوایزی تعلق گیــرد که بر 
اســاس این آیین نامه قراربود برای هر برد 
مرحله گروهی ۵0 هزار دالر و هر تساوی 

هم 10 هزار دالر پاداش به تیم های 
شــرکت کننده پرداخت شود و 

100 هــزار دالر نیز پاداش 
صعود بــه مرحله یک 

هشتم نهایی بود.

مقابل تیم الغرافه قطر و النصر عربستان بر می گردد که آنها موفق شدند پیروزی را جایگزین کشورمان شناخته شوند. اوج کار ذوبی ها در این رقابت ها به دو کامبک زیبای این تیم در ریل پیشرفت قرار گرفته و نتایج خوبی را در این مسابقات به دست آورند تا نماینده سربلند امیدی حتی به صعود این تیم به مرحله گروهی نبود؛ اما شــاگردان علیرضا منصوریان توانستند بر آسیا شدند که به دلیل عملکرد ضعیف آنها در نیم فصل اول رقابت های لیگ برتر فوتبال کشور، هیچ  سبزپوشــان اصفهانی در حالی به عنوان تنها نماینده ایران راهی مرحله یک هشتم لیگ قهرمانان 
شکست کنند.
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در حاشیه راهپیمایی روز قدس 
در اصفهان

ساماندهی دستفروش های شهر
پیشنهاد سردبیر:

عکس روز

چهره ها

خـبر

معامله قرن؛ یعنی سرپوش 
 گذاشتن بر شعار 

مرگ بر آمریکا و اسراییل
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای 
اسالمی گفت: معامله قرن؛ یعنی سرپوش 
 گذاشــتن بر شــعار مــرگ بــر آمریکا و 

اسراییل.
حجت االسالم و المسلمین سالک نماینده 
مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی در 
جمع راهپیمایان روز جهانی قدس گفت: 
یکی از دســتاوردهای جمهوری اسالمی، 
روز قدس اســت و این حضور با زبان روزه 
لبیک به مقام معظم رهبری است؛ امروز از 
این دستاورد، دفاع جانانه کردید.وی بیان 
کرد: 71 سال اســت صهیونیست غاصب 
غده سرطانی را در قبله اول مسلمین ایجاد 
کرده است، جنایات ده مزدور استکباری 
در این سال ها همواره ادامه داشته؛ صدها 
قطعنامه برای این صهیونیســت ها پوچ و 

باطل بوده است.
 وی بیان کــرد: در تیر ماه، اجالســی را 
با کشــورهای مرتجــع با عنــوان معامله 
قرن تشــکیل دادند؛ معاملــه قرن؛ یعنی 
تثبیــت اســراییل؛ یعنی ایجــاد امنیت 
برای صهیونیســت. معالمه قــرن؛ یعنی 
سرپوش گذاشــتن روی شکست های پی 
در پی آمریکا و سرپوش گذاشتن بر شعار 
مرگ بر آمریکا و اســراییل کــه البته آنها 
مطمئن باشند که این شعار همواره ادامه 
خواهد داشــت.عضو کمیسیون فرهنگی 
مجلس گفــت: افتخار مجلــس دهم در 
پاســخ به توطئه آمریکا،تصویب پایتخت 
شدن قدس شریف اســت که مورد تایید 
و حمایت همه گروه های فلســطینی قرار 
گرفت. ســالک بیان کــرد: معامله قرن، 
پوششــی اســت با اهداف نابــود کردن 
فلسطین و تثبیت اسراییل، ایجاد امنیت 
برای صهیونیســم بین المللی، جلوگیری 
از بازگشــت آوارگان فلسطینی، سرپوش 
گذاشتن روی شکست های پیاپی آمریکا 
و اســراییل در منطقه و ایجاد رابطه بین 
سران خودفروخته عرب با صهیونیست ها. 
نماینده مردم اصفهــان گفت: امروزمردم 
با راهپیمایــی در ۹۵۰ نقطه، شکســت 
معامله قــرن و حمایت از حقــوق مردم 
فلسطین را اعالم می کنند؛ افول اسراییل 
 را در کمتر از ۲۵ ســال آینــده خواهیم 

دید.

مدیر پروژه میدان امام علی )ع(:
برندسازی، موجب توسعه و رونق 

میدان امام علی )ع( می شود
مدیر پروژه میدان امام علی )ع( گفت: برندســازی 
و دخیل کردن شهروندان به خصوص ساکنان این 
منطقه، در روند اجرایی پروژه های میدان امام علی 
)ع( دو هدف مهم برای پیشــبرد طرح این میدان 
تاریخی اســت.مهدی رضایی اظهار کرد: بیشــتر 
برنامه های پروژه میدان امام علی )ع( روی بررسی 
آسیب هایی متمرکز شده که مردم را نسبت به این 
طرح و فضای میدان بدبین کرده اســت.طرح های 
توسعه تاسیسات زیربنایی شــامل آب، فاضالب، 
گاز، برق و مســائل مربوط به حــوزه تامین نیروی 
انسانی، همچنین در نظر داشــتن فضایی بزرگ و 
چند منظوره با کاربری های مختلف در زیر میدان 
امام علی)ع( از جمله طرح های در نظر گرفته شده 
برای این میدان در سال جاری است.نوع کاربری های 
در نظر گرفته شــده برای این فضای شــهری طی 
چندین مرحله بررسی و تعیین شده است، در این 
راستا برنامه هایی مثل جشنواره نشاط اجتماعی و 
مشاغل خانگی موجب ایجاد شور و نشاط اجتماعی 
در بین شهروندان و توســعه گردشگری می شود.

رضایی با اشاره به لزوم برندسازی میدان، خاطرنشان 
کرد: تعامالتی نیز با چندین شرکت بزرگ انجام و 
پیشرفت خوبی در این زمینه حاصل شده است، در 
نظر داشتن برنامه ها و طرح هایی به منظور برندسازی 

موجب توسعه و رونق میدان امام علی )ع( می شود.

شــهریور ماه سال گذشــته مدیر 
کمیسیون های ماده صد شهرداری 
اصفهان اعالم کرد که بیشترین تخلفات ساخت و 
ساز در چهار ماه نخست این سال در کمیسیون های 
ماده صد شــهرداری اصفهان، اضافه ساخت مازاد 
بر پروانــه، تبدیل کاربری، احــداث بالکن مازاد بر 
پروانه، کسری پارکینگ و احداث بنای بدون پروانه 

بوده است.
غالمعلی فیــض اللهی در تازه تریــن گفت و گوی 
خود با رســانه ها از شــهروندان خواســت تا قبل 
از ساخت و ســاز نســبت به اصالح و تغییر پروانه 
ساخت خود اقدام کنند. مدیر کمیسیون ماده صد 
شــهرداری پیش از این بارها درباره خط قرمزهای 

این کمیسیون هشدار داده بود.
فیض اللهی چندی قبل نیز تاکید کرد که در حال 
حاضر در کمیســیون های ماده صد چنانچه مالک 
بدون مجوز یا بر خالف پروانه، بالکن با مشخصات 
اعالم شــده احداث کند، جریمه یــا رأی تخریب 

صادر می شود.
فیض اللهی تصریــح کرد: خط قرمز کمیســیون 
ماده صد که بی شــک حکم تخریب دربــاره آنها 
صادر می شــود، درهای سراســری پارکینگ در 
کوچه هاست؛ زیرا وقتی درهای سرتاسری احداث 
شــود، کوچه عمال تصرف شــده و امــکان پارک 
خودرو در کوچه فراهم نیســت و در صورت پارک 
نیز درگیری و مشکالت زیادی بین همسایگان به 

وجود می آید.
بنا به گفته فیض اللهی، وظیفه کمیســیون ماده 
1۰۰ رسیدگی به تخلفات ساختمانی بدون پروانه 
یا مخالف پروانه ساخت اســت و چنانچه ساخت و 
سازهای شــهری مخالف مفاد پروانه ساخت باشد 
پس از طرح در کمیسیون ماده 1۰۰ دستور تخریب 

صادر می شود.
 ســال ۵۶ تبصره دو تا 11 کمیســیون ماده 1۰۰ 
تصویب شــد که بر مبنای آن، چنانچه ساختمانی 

برخالف ضوابط شهرسازی، معماری و ایمنی ساخته 
شــود، در صورت رد نکردن خطوط قرمز جریمه 
می شــود.مدیر کمیســیون ماده 1۰۰ شهرداری 
اصفهان در توضیح خط قرمزهای ساخت و ساز این 
کمیسیون می گوید: چنانچه ارتفاع بالکن کمتر از 
چهار متر و از طبقه دوم به پایین باشد یا در گذرهای 
زیر 1۰ متر ایجاد شود، کمیسیون ماده 1۰۰ دستور 

تخریب می دهد.
ســاخت طبقه اضافی برخالف پروانه ســاخت کد 
یا قوانیــن و مقررات، رعایت نکــردن میزان مجاز 
مشرفیت بر ساختمان های دیگر، کسر پارکینگ و 
تبدیل آن به فضای مســکونی، تبدیل پارکینگ به 
فضای تجاری و کســب و کار و بالکن سرتاسری از 

دیگر خطوط قرمز کمیسیون ماده 1۰۰ است و در 
این شرایط رأی تخریب صادر می شود.

این مقام مســئول این نکته را نیز یادآور شده که 
چنانچه تخلف ساختمانی انجام شده از خطوط قرمز 
عدول نکرده و برخالف کد و مقررات منطقه نباشد، 
به جای حکم تخریب از مالک ســاختمان، جریمه 

گرفته می شود.
فیض اللهی تاکید می کند که شهروندان نباید فریب 
افراد سودجو را بخورند: »برخی افراد وعده گرفتن 
مجوز برای ســاخت طبقه اضافه یا دیگر امکانات 
ساختمان را به مالک می دهند؛ اما مالکان به هیچ 

وجه نباید فریب این افراد را بخورند.«
مدیرکمیسیون ماده 1۰۰ شــهرداری اصفهان با 

اشــاره به بخش اصالح پروانه ساختمانی، گفت: از 
شهروندان می خواهیم قبل از اقدام به ساخت و ساز 
و چنانچه قصد ایجاد تغییراتی در پروانه ساختمانی 
خود دارند، با مراجعه به شهرداری نسبت به انجام 
اصالحاتی کــه برخالف ضوابط کمیســیون ماده 
1۰۰ نباشــد، اقدام کنند.فیض اللهی تاکید کرد: 
برخی همشهریان با این عنوان که همسایگان آنان 
بالکن زده یا تخلفی انجام داده انــد، اقدام به انجام 
خالفی مشابه می کنند؛ درحالی که برخی از همین 
ساختمان ها رأی تخریب دارند یا پرونده آنها هنوز 
در کمیسیون ماده 1۰۰ مطرح نشده است؛ بنابراین 
بهترین راه حل ساخت و ساز بر طبق ضوابط پروانه و 

در صورت امکان، اصالح پروانه ساخت است.

از خط قرمز پروانه ساخت عبور نکنید!

مدیرعامل ســازمان ســاماندهی مشاغل شــهری و فرآورده های 
کشاورزی شهرداری اصفهان گفت: پنجشــنبه بازار و جمعه بازار 
رضوان واقع در بلوار رضوان جنب ورودی آرامســتان باغ رضوان با 
مســاحت ۲۶۰۰۰ مربع متر و با اعتباری بالغ بر ۵ میلیارد ریال در 
دست احداث است.محمد مجیری با اشــاره به تاثیرات راه اندازی 
این روز بازار افزود: این بــازار، با هدف ســاماندهی و جمع آوری 

دستفروشــان و وانت بارهای مستقر در شــهر، به خصوص جاده 
اصفهان نائین، آزادسازی معابر و همین طور کمک به اقشار کم در 
آمد جامعه احداث می شــود.وی افزود: روزهای پنجشنبه و جمعه 
بســیاری از شــهروندان به دلیل زیارت اهل قبور به آرامستان باغ 
رضوان مراجعه و در این مسیر، تعداد بسیاری از دستفروشان و وانت 
بارها اقدام به فروش میوه و صیفی جات در کنار جاده می کنندکه 

این موضوع، باعث ایجاد مشکالت بسیاری برای شهروندان شده و 
خطرات جانی بســیاری را در بردارد؛ از همین رو سازمان، تصمیم 
بر راه اندازی این بازار کرده اســت.مدیرعامل سازمان ساماندهی 
مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی افزود: عملیات خاکبرداری، 
آماده سازی و تسطیح زمین به اتمام رســیده و ان شاءا... بعد از ماه 

مبارک رمضان به بهره برداری خواهد رسید.

مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری اصفهان از احداث پنجشنبه بازار و جمعه بازار رضوان با مساحت بیش از 26000 متر مربع خبرداد؛
ساماندهی دستفروش های شهر

  مدیر کمیسیون ماده صد شهرداری اصفهان به شهروندان هشدار داد:  

مفاد آراء
3/105  آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانــون تعیین تکلیف  اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر آراء صــادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند 
رسمی مســتقر در اداره ثبت اسناد و امالک فریدونشــهر تصرفات مالکانه و بالمعارض 
 متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان  و امالک مورد تقاضا به شرح زیر

 به منظور اطالع عمــوم در دو نوبت به فاصلــه 15 روز آگهی می شــود. در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ 
انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد محل تسلیم و پس 
 از اخذ رسید، ظرف یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی

 تقدیم نمایند:
1- برابر رای شماره 139860302013000054 مورخ 1398/02/25 هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک فریدونشهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای خسرو محمد 
نژاد فرزند محمد غفار بشماره شناســنامه 525 صادره از فریدونشهر در شش دانگ یک 
باب خانه به مساحت 967/40 متر مربع تحت پالک ثبتی 27 فرعی از 60 اصلی مفروز و 
مجزی شــده از پالک 60 اصلی واقع در فریدونشهر، روستای پشندگان، بخش 13 حوزه 
 ثبت ملک فریدونشــهر خریداری از مالک رســمی وراث آقای محمدغفار جزی محرز

 گردیده است. 
بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ چاپ نوبت اول: 1398/03/11
تاریخ چاپ نوبت دوم: 1398/03/26

م الف: 480979  محسن مقصودی مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدون شهر
مفاد آراء

3/106  شماره صادره : 1398/15/564472-1398/2/21 آگهی موضوع ماده 3 قانون 
و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی شهرســتان فریدن به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز از 
طریق روزنامه کثیراالنتشــار و محلی آگهی می شــود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشــند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم 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 139860302012000076 مورخه 1398/02/11 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 علی میرزائی 
فرزند حیدر علی به شماره شناســنامه 423 صادره از بوئین و میاندشت در ششدانگ یک 
قطعه زمین مزروعی با حق الشرب طبق قانون توزیع عادالنه آبها و نحوه ملی شدن آن به 
مساحت 54001/50 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 1 فرعی از 221 اصلی واقع در 
داشکسن  حوزه ثبت فریدن جز بخش سیزده ثبت اصفهان خریداری از مالک رسمی آقای 

حیدر علی میرزائی محرز گردیده است.
تاریخ چاپ نوبت اول: 1398/03/11
تاریخ چاپ نوبت دوم: 1398/03/25

م الف: 483413 موسی الرضا امامی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک فریدن

مفاد آراء
3/107 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي 

و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر رای شماره 139860302016000005 مورخ 98/01/10 هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک تیران تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم گوهر ســلطانی فرزند 
حیدر به شماره شناسنامه 24 و شــماره ملی 5499323860 صادره از تیران در یکدانگ 
مشاع از ششدانگ یک قطعه باغ  به مساحت  677/10 متر مربع پالک 2480 فرعی از 1 
واقع در تیران بخش 12 ثبت اصفهان خریداری از مالک رسمی آقای حیدر سلطانی محرز 
گردیده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می 
 شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار 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، دادخواست 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.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/03/11 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/03/26 

م الف: 483068  سید محمد حسن مصطفوی رئیس اداره ثبت اسناد وامالک تیران 
وکرون

ابالغ رای
3/97 کالســه پرونده:2556/97 - 98/1/20 شــماره دادنامــه:143-98/1/28 مرجع 
رسیدگی: شعبه یازدهم شورای حل اختالف خمینی شــهر ، خواهان: سعید شجره فرزند 
سیدمرتضی به نشانی: خمینی شهر خ شریعتی شمالی پشت دبیرستان هاشمی ؛ خوانده: 
حمیدرضا معصومی نشانی: مجهول المکان ،خواســته: مطالبه ، گردشکار: پس از ارجاع 
پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی 
اعضاءقاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای 
قاضی شورا: در خصوص دادخواست آقای سعید شجره فرزند سیدمرتضی به طرفیت آقای 
حمیدرضا معصومی به خواسته مطالبه وجه یک فقره چک به شماره 9719923078 به مبلغ 
100/000/000 ریال مورخ 97/11/15 عهده بانک ملی شعبه آمل از جاری 6539431491 
به انضمام هزینه دادرسی و خسارت تاخیر در تادیه شورا با توجه به دادخواست تقدیمی و 
ضمایم و وجود اصل مستندات دعوی در ید خواهان و اینکه خوانده دلیل ومدرکی مبنی بر 
برائت ذمه خود یا ادای دین در حق خواهان ارایه نکرده دعوی خواهان را مقرون به صحت 
دانسته و با توجه به نظریه مشورتی اعضا شورا به شــرح صورتجلسه مورخه 98/1/20 و 
همچنین به استناد مواد 519 و 198 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در 
امور مدنی و مواد 310 و 313 از قانون تجارت و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشــخیص 
مصلحت نظام به ماده2 قانون صدور چک حکم به محکومیــت خوانده به پرداخت مبلغ 
100/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1/290/000 ریال بابت هزینه دادرسی و 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک 97/11/15 لغایت زمان پرداخت که در زمان 
اجرا محاســبه می گردد در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای شورا غیابی است و 
ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شورا و پس از انقضای مهلت واخواهی 
ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی  شهرستان خمینی شهر 
می باشد. م الف: 478724  ایمان بختیاری قاضی شعبه یازدهم حقوقی شورای حل 

اختالف شهرستان خمینی شهر )320 کلمه،3 کادر(  
ابالغ رای

3/95 کالســه پرونده:2577/97 - 98/1/20 شــماره دادنامــه:144-98/1/28 مرجع 

رسیدگی: شعبه یازدهم شورای حل اختالف خمینی شــهر ، خواهان: سعید شجره فرزند 
سیدمرتضی به نشانی: خمینی شهر خ شریعتی شمالی پشت دبیرستان هاشمی ؛ خوانده: 
رضا مقتدر فرزند قدرت اله نشانی: مجهول المکان ،خواسته: مطالبه چک ، گردشکار: پس 
از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه 
مشورتی اعضاءقاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می 
نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دادخواست آقای سعید شجره فرزند سیدمرتضی به 
طرفیت آقای رضا مقتدر فرزند قدرت اله به خواسته مطالبه وجه یک فقره چک به شماره 
97000143 به مبلغ 120/000/000 ریال مورخ 97/11/25 عهده بانک تجارت شــعبه 
سمنان از جاری 2935086488 به انضمام هزینه دادرسی و خسارت تاخیر در تادیه شورا 
با توجه به دادخواست تقدیمی و ضمایم و وجود اصل مســتندات دعوی در ید خواهان و 
اینکه خوانده دلیل ومدرکــی مبنی بر برائت ذمه خود یا ادای دیــن در حق خواهان ارایه 
نکرده دعوی خواهان را مقرون به صحت دانسته و با توجه به نظریه مشورتی اعضا شورا 
به شرح صورتجلســه مورخه 98/1/20 و همچنین به استناد مواد 519 و 198 قانون آئین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و مواد 310 و 313 از قانون تجارت و 
تبصره الحاقی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به ماده2 قانون صدور چک حکم 
به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 120/000/000 ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 
2/540/000 ریال بابت هزینه دادرســی و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک 
97/11/25 لغایت زمان پرداخت که در زمان اجرا محاسبه می گردد در حق خواهان صادر 
و اعالم می نماید رای شورا غیابی است و ظرف بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
در این شورا و پس از انقضای مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در 
محاکم عمومی حقوقی  شهرستان خمینی شهر می باشــد.م الف: 478723 ایمان 
بختیاری  قاضی شعبه یازدهم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )326 

کلمه،3 کادر(  
ابالغ رای

3/98 کالســه پرونده:2575/97 - 98/1/20 شــماره دادنامــه:145-98/1/28 مرجع 
رسیدگی: شعبه یازدهم شورای حل اختالف خمینی شــهر ، خواهان: سعید شجره فرزند 
سیدمرتضی به نشانی: خمینی شهر خ شریعتی شمالی پشت دبیرستان هاشمی ؛ خوانده: 
حمیدرضا سلماسی فرزند عباس نشانی: مجهول المکان ،خواسته: مطالبه یک فقره چک 
، گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شــعبه 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 شــورا: در خصوص دادخواســت آقای سعید شجره 
فرزند سیدمرتضی به طرفیت آقای حمیدرضا سلماســی فرزند عباس به خواسته مطالبه 
وجه یک فقره چک به شــماره 1682/623670/60 به مبلغ 120/000/000 ریال مورخ 
97/11/25 عهده بانک ملت شــعبه جیحون از جاری 8362348473 به انضمام هزینه 
دادرسی و خسارت تاخیر در تادیه شــورا با توجه به دادخواست تقدیمی و ضمایم و وجود 
اصل مستندات دعوی در ید خواهان و اینکه خوانده دلیل ومدرکی مبنی بر برائت ذمه خود 
یا ادای دین در حق خواهان ارایه نکرده دعوی خواهان را مقرون به صحت دانســته و با 
توجه به نظریه مشورتی اعضا شورا به شــرح صورتجلسه مورخه 98/1/20 و همچنین به 
استناد مواد 519 و 198 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و 
مواد 310 و 313 از قانون تجارت و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام 
به ماده2 قانون صدور چک حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 120/000/000 
ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 2/540/000 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ سر رســید چک 97/11/25 لغایت زمان پرداخت که در زمان اجرا محاسبه 
می گردد در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای شورا غیابی است و ظرف بیست روز 
پس از ابالغ قابل واخواهی در این شــورا و پس از انقضای مهلت واخواهی ظرف بیست 

 روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی  شهرستان خمینی شهر می باشد. 
م الف: 478722   ایمان بختیاری قاضی شــعبه یازدهم حقوقی شورای حل اختالف 

شهرستان خمینی شهر )327 کلمه،3 کادر(  
تحدید حدود اختصاصی

3/108 شــماره: 98/2027008952-1398/3/5 چون تحدید حدود ششــدانگ یک 
باب خانه پالک 13 فرعی از 6592 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده 
ثبتی به نام صدیقه و رضا و قربانعلی و صفرعلی شــهرت همگی خوشبخت خوراسگانی 
فرزندان کریــم در جریان ثبــت اســت و آرای شــماره 139760302027010920 و 
139760302027010925 و 139760302027010927 و 139760302027010929 
مورخ 1397/11/6 از طرف هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان 
نسبت به ملک مرقوم صادر گردیده است و با توجه به اینکه تحدید حدود اولیه پالک اصلی 
فوق قانونی نبوده است اینک بنا به دســتور تبصره ذیل ماده 13 قانون تعیین تکلیف و بر 
طبق تقاضای نامبــرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقــوم در تاریخ 1398/04/16 روز 
یکشنبه ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه 
مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات 
مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید 
حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح 
قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر این صورت 
متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم 
دادخواست را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید ســپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض 
عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد.  م الف:481239 شبان رئیس اداره 

ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان)282 کلمه، 3 کادر(
فقدان سند مالکیت

3/112 شماره صادره: 1398/42/565590- 1398/3/1 نظر به اینکه سند مالکیت چهار 
دانگ و نیم مشاع از ششدانگ پالک ثبتی شماره 4852/584  واقع در بخش 5 اصفهان 
ذیل ثبت 213748 در صفحه 395 دفتر امالک جلد 1170 به موجب ســند انتقال شماره 
135168 مورخ 1383/12/18 دفترخانه شــماره 72 اصفهان به نام فرخ عیوضی تحت 
شماره چاپی دفترچه ای 253668 ثبت و صادر و تسلیم گردیده است سپس به موجب نامه 
شماره 940046 مورخ 1394/04/15 شعبه 20 دادگاه حقوقی اصفهان بازداشت می باشد   
سپس نامبرده با ارائه درخواست کتبی به شماره وارده 139821702024005186 مورخ 
1398/02/25 به انضمام دو برگ استشهادیه محلی که امضا شهود آن ذیل شماره 73629 
مورخ 1398/02/25 و رمز تصدیق 449157 و شناسه یکتا 139802150332000070  
به گواهی دفترخانه 103 اصفهان رسیده اســت مدعی است که سند مالکیت آن به علت 
جابه جایی مفقود گردیده است و درخواست صدور المثنی سند مالکیت ملک فوق را نموده 
است  لذا مراتب  به اســتناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در 
یک نوبت آگهی می شــود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نســبت به ملک مرقوم یا 
وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض 
خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا ســند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ 
نمائید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی 
است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرســید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا 
 سند معامله ارائه نشــود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
م الف: 483014 قویدل رئیس منطقه ثبت اســناد و امــالک جنوب اصفهان )269 

کلمه، 2 کادر(

Politic,Society,Cultural &  Sport Newspaper No. 2710 | June  01,  2019  | 8 PagesZAYANDE ROUD NEWSPAPERzayanderoud8108@gmail.comE-MAIL

7
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 2710 | شنبه 11 خرداد  1398 | 26 رمضان 1440



29
14

  پیامبر اکرم )صلی ا... علیه و آله(:
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دادگر و خويشاونِد اهل صله رحم و عیالوار 
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یادداشت

تردیدی نیست که ایجاد تغییرات مهم و بزرگ می تواند دلهره آور 
باشد. این تغییرات، گاهی درست در شرایطی که باید انجام شوند 
تا فرصت های بهتری در زندگی داشته باشیم، ما را همان جایی که 
هســتیم، پایبند می کنند و اجازه جلو رفتن به ما نمی دهند. این 
ترس از تغییر، کامال طبیعی است؛ اما کمکی به ما نمی کند. اینکه 
چطور بر آن غلبه کنیم، واقعا کار آسانی نیست؛ اما پرسش هایی 
در این مطلب مطرح شده اند که شاید پاســخ به آنها بتواند به ما 

کمک کند. 
درصورتی که این تغییر را ایجاد کنم، بدترین حالتی که 

ممکن است اتفاق بیفتد، چیست؟ 
به این فکر کنید که اگر این تغییــر را در زندگی تان ایجاد کنید، 
بدترین اتفاق ممکن چه خواهد بود؛ البته منظور این نیســت که 
بنشینید و شب و روز به تمام سناریوهای بدی که ممکن است اتفاق 
بیفتد، فکر کنید. بهترین کار این است که به مشکالت احتمالی 
که در نتیجه این تغییر ممکن است با آنها روبه رو شوید، فکر کنید 
و برای آنها راه حلی بیابید. به عنوان مثال اگر به فالن شهر رفتیم و 
فهمیدیم با آب وهوای آنجا ســازگاری نداریم چه؟ بسیار خوب، 
اگر شــک داریم، چرا خانه بخریم؟ فعال اجاره می کنیم تا ببینیم 
با آنجا سازگار می شــویم یا نه. اگر جایی که برای زندگی انتخاب 
کرده ایم، بیشــتر روزها ابری و مالل انگیز بود چه؟ می توانیم در 
خانه یا محل کارمان از المپ های جایگزین نور خورشید استفاده 
کنیم. با فکرکردن به مشــکالت احتمالی که ممکن است با آنها 
روبه رو شوید، احتماال می توانید به راه حل هایی برای جلوگیری از 
وقوع شان دست پیدا کنید یا اگر اتفاق افتادند، آنها را حل کنید. 
اگر این تغییر را ایجاد نکنم، بهترین چیزی که ممکن است 

اتفاق بیفتد، چیست؟ 
گاهی اوقات این پرسش همان محرکی است که برای روبه رو شدن 
با تغییر به آن نیاز داریم. خیلی ساده است؛ اگر از وضعیت موجود 
ناراضی هســتید و احتماال هر کاری هم بکنید شرایط تغییری 
نخواهد کرد، یک انتخاب بیشتر ندارید. یاد بگیرید چیزی را که 
دارید، دوست داشته باشید یا اینکه شــرایط جدیدی را به وجود 
آورید. اگر نمی توانید تحمل کنید، پس بهتر اســت به تغییر فکر 

کنید؛ درغیراین صورت همیشه در افسردگی به سر خواهید برد. 
آیا کسی هست که همه چیز را بداند؟

 مشخص است که پاسخ آن منفی است. این یعنی اگر آینده، مبهم و 
ترسناک به نظر می رسد، برای همه همین طور است. خواه این تغییر 
را ایجاد کنید یا نکنید؛ دانستن اینکه در آینده چه اتفاقی خواهد 
افتاد، ممکن نیست؛ بنابراین اگر واقعا امتحان کردن چیزی جدید 

را ضروری می بینید، این کار را انجام دهید.
 اگر این تغییر را ایجاد نکنم، همه چیز به همان صورت باقی 

خواهد ماند؟ 
واضح اســت که این طور نیســت. این چیزی اســت که هنگام 
تصمیم گیری برای تغییر، باید به یاد داشته باشید. طبیعت انسان 
به گونه ای اســت که باور دارد هر چیزی که در زندگی به آن خو 
گرفته است، همیشه تا ابد همان طور باقی خواهد ماند؛ اما چنین 
نیست. حتی اگر این تغییر را ایجاد نکنید، لزومی ندارد، همه چیز 
همان طور بماند. به عنوان مثال، فرض کنیم یک فرصت ارزشمند 
کسب وکار را به خاطر امنیت شغلی کنونی تان رها کنید؛ اما یک 
سال بعد قربانِی طرح تعدیل شــغلی شرکت تان شوید. شاید هم 
کسب وکار جدیدی را شروع کنید و بعد متوجه شوید که رییس 
سابق تان از شرکت رفته است و اگر شما مانده بودید، می توانستید 
به جای او منصوب شوید؛ اما به این فکر کنید که شاید هم این طور 
نمی شد! همه اینها با ریســک همراه هستند و در هر صورت باید 

انتخاب کنید که تغییر را ایجاد کنید یا خیر.

چگونه بر ترس تان غلبه کنید

مهسا  احمدی

عکس روز

دوخط کتاب

از حــد واضــح و آشــکار 
بــه نظــر می رســد، اگــر 
عملی به ظاهــر از منطق 
ســاده ای پیروی می کند، 
ی  ه هــا نگیز ا ال معمو
پیچیــده ای پشــت ســر آن 

هست.

تونل
ارنستو ساباتو

پیدا کردن حقیقت به 
این ســادگی ها هم 

نیست
من از خــودم می پرســم 
چــرا حقیقــت باید ســاده 
باشــد. تجربــه مــن کامال 
خــالف ایــن را به مــن یاد 
حقیقــت  اســت،  داده 
تقریبــا هیــچ وقت ســاده 
نیســت و اگر چیــزی بیش 

بیمارستانی در شهر »سن دیگو« در ایالت کالیفرنیای آمریکا روز چهارشنبه 
از تولد کوچک ترین نوزاد جهان با وزن ۲۴۵ گرم خبر داد. این نوزاد دختر پس 
از ۲۳ هفته و سه روز به دنیا آمد. خبرگزاری آسوشیتدپرس اعالم کردکه این 
نوزاد با چنین وزنی، رکورد کوچک ترین نوزاد در جهان را کسب کرده است. در 
ویدیویی که این بیمارستان منتشر کرده، مادر این نوزاد، روز تولد فرزندش را 
وحشتناک ترین روز زندگی خود توصیف کرده است. گفتنی است پزشکان و 
همچنین مادر این کودک احتمال می دهند این نوزاد نتواند با این شرایط زنده 

بماند؛ چرا که تنها پس از ۲۳ هفته از زمان بارداری به دنیا آمده است.

کوچک ترین نوزاد جهان به دنیا آمد

اسکلت پرنده ای به نام دودو که منقرض شده، در ازای ۶۲۲ هزار دالر معادل با 
۴۹۱.۲۵۰ پوند در یک حراجی در لندن به فروش رسید. این اسکلت استخوانی 
به قرن نوزدهم بازمی گردد و عبارت اســت از استخوان بخش های مختلفی از 
پرنده دودو که در جزیره موریس اقیانوس هند کشف شــده است. این نوع از 
پرنده ها در سال ۱۶۶۲ میالدی به دلیل صید دریانوردان و موجودات شکاری 
دیگر منقرض شدند. بقایای این پرنده تا زمانی که به عنوان نمونه منحصر به فرد 
در حراجی علوم و تاریخ طبیعی کریستیز در معرض فروش قرار بگیرد، در یک 

محفظه در مجموعه ای ویژه نگهداری می شود.

فروش اسکلت های یک پرنده با قیمت نجومی!

فریزر، جزیــره ای با طول ۱۲۳ کیلومتــر و عرض ۲۲ کیلومتــر در فاصله ۱۵ 
کیلومتری از آب های ســاحلی خلیج هاروی و مریبــورا در ایالت کویینزلند 
استرالیاست که عنوان »شنی ترین جزیره جهان« را یدک می کشد. این ساختار 
زمین شناختی شگفت انگیز با وسعت ۶۵۳ ۱کیلومترمربع تنها نقطه روی زمین 
است که در آن، جنگل های گرمسیری بارانی روی دانه های شن رشد می کنند 
و ارتفاع درختانشان به بیش از ۲۰۰ متر می رسد. این جزیره دارای ۱۰۰ حوضه 

آب شیرین است که ۴۰ حوضه آن، دریاچه هایی با ساحل ماسه ای هستند.

شنی ترین جزیره جهان

نمایشگاهی از 
پروانه ها

نمایشــگاه پروانه ها در 
مــوزه تاریــخ طبیعی 
گونه  آمریکا، صدهــا 
پروانــه و گیاهانی که 
اطراف آنهــا را احاطه 
کرده، به نمایش گذاشته 

است.

زیباترین سواحل ایران کدامند؟
ایران،  ۴۰۰ کیلومتر خط ساحلی دارد که می تواند یکی از بهانه های اصلی سفر در تعطیالت به حساب آید. ایران از شمال با دریای خزر و از جنوب 
با خلیج همیشگی فارس احاطه شده و به همین دلیل سواحل هیجان انگیز و زیبایی در شمال و جنوب کشور وجود دارد که هر کدام با شگفتی های 

خاص خود، گردشگران زیادی را جذب می کنند. در این مقاله قصد داریم تعدادی از زیباترین سواحل ایران را به شما معرفی کنیم. 
ساحل بانوان کیش: ساحل بانوان کیش، یکی از زیباترین سواحلی است که می تواند انتخاب اول خانم ها باشد؛ چراکه برخالف سایر نقاط ایران، 
در اینجا می توانند به راحتی در آب شنا کنند. این ساحل را اغلب با سواحلی مثل هاوایی مقایسه می کنند و گردشگران خانم می توانند عالوه بر 
آب تنی،  از نزدیک به تماشای حیات ساحلی و صخره های مرجانی بپردازند، روی شن ها استراحت کرده یا ماساژ ساحل را امتحان کنند. یادتان 

باشد که در اینجا اجازه عکس برداری ندارید و احتماال هنگام ورود باید تلفن همراه تان را تحویل دهید. 
ساحل مرجان: ســاحل مرجان نیز در کیش قرار دارد و ازآنجاکه مملو از شن های طالیی اســت، می توان یک پیاده روی دوست داشتنی و 
خاطره انگیز در این ساحل زیبا داشت. عالوه بر موج سواری، می توانید یک قایق اجاره کنید و به گشت وگذار در آب های زالل خلیج فارس مشغول 
شوید. فضای سبز وسیع، آالچیق، باربیکیو و تفریحاتی مانند پیست دوچرخه سواری، غواصی، کایت سواری، جت اسکی، بناناسواری، پاراسل، 
فالی برد، کلوپ تفریحی دریایی اسکوبا و شاتل از سایر امکانات ساحل مرجان به حساب می آید. ازآنجا که ایام تابستان دمای هوای جزیره کیش 

به شدت باال می رود، بهتر است زمستان یا بهار را برای تفریح در این ساحل انتخاب کنید. 
ساحل زیتون: ساحل زیتون، بخشی از پارک زیتون در جزیره قشم است که به لطف وجود مدرسه غواصی برای همه سنین، ساحلی عالی برای 
ورزش های آبی به شمار می رود. پارک ساحلی زیتون قشم که یکی از مکان های دیدنی قشم به شمار می رود، دارای آالچیق، امکانات تفریحی، 
فرهنگی و ورزشی، سینمای چهار بعدی،  زمین اسکیت، مسیرهای دوچرخه سواری، زمین فوتبال، قهوه خانه و کافی شاپ است. رستوران های 
متعددی در گوشه وکنار این ساحل فعالیت دارند که با طبخ غذاهای دریایی مخصوصا غذاهایی نظیر هشت پا و میگو با ادویه های محلی زردچوبه، 
میخک و گل زر خشک شده، باعث تعجب گردشگران خارجی می شــوند؛ چراکه این غذاها معموال در سایر نقاط ایران سرو نمی شوند. برخی 

رستوران ها، موسیقی زنده نیز دارند و به این ترتیب لذت خوردن یک غذای دریایی دوچندان می شود.

وبگردی

 ساخت سریال »پهلوان پهلوانان«
 در کرمانشاه

تهیه کننده سریال »پهلوان پهلوانان« از تولید این سریال با موضوع 
زندگی پهلوانی به نام »حسین گلزار« در کرمانشاه خبر داد. »نعمت 
چگینی« تهیه کننده سریال »پهلوان پهلوانان« به کارگردانی کاظم 
بلوچی گفت: تاکنون ۴۰ درصد از این سریال به سرپرستی محسن 
حقیقت جو به نگارش درآمده است. وی ادامه داد: این سریال ۳۰ 
قسمتی که برای امور استان ها و کرمانشاه تولید خواهد شد، بعد از 
تولید، ابتدا در یکی از شبکه های سراسری پخش می شود و بعد به 
شبکه اســتانی می رود. این تهیه کننده با اشاره به زمان تولید این 
سریال نیز بیان داشت: تصویربرداری این سریال، حدود یک سال 
و نیم به طول می انجامد و همچنان منتظریــم تا نگارش به جای 
قابل قبولی برسد و بعد وارد فاز پیش تولید شویم. چگینی درباره 
لوکیشن های این سریال نیز عنوان داشــت: اغلب لوکیشن ها در 
کرمانشاه، تهران و شهرک سینمایی غزالی است و برخی از صحنه ها 
را بازســازی کرده و برخی ها را نیز ساختیم. وی با بیان اینکه برای 
بازیگر نقش اصلی مان باید فردی را انتخاب کنیم که توانایی فیزیکی 
قابل قبولی داشته باشد، گفت: برای بازیگر نقش حسین گلزار باید 
به دنبال بازیگری باشیم که عالوه بر توانایی بازی، توانایی فیزیکی 

مناسبی برای اجرای نقش یک پهلوان، داشته باشد.

ستاره ها هم می میرند
»ستاره ها هم می میرند« دومین اثر داستانی نرگس فرجاد امین 
است که از سوی انتشارات کتاب نیستان منتشر می شود. او اثر 
داستانی نخســت خود با عنوان »مثل شیشه مثل سفال« را با 
تمی که به موضوع انتظار نزدیک بــود، روانه بازار کرد و در این 
اثر تازه نیز سعی کرده در قالب یک داستان بلند با تمی عاشقانه 
روایتی از ایثار را پیش چشم مخاطبان خود بکشاند. داستان بلند 
»ستاره ها همه می میرند« راوی زنی را در پیشخوان خود دارد 
که در بدو داستان با همسر خود برای یک سفر علمی تفریحی 
به کویر رفته اند؛ سفری که بهانه اش رصد بارش شهابی است؛ اما 
در واقع برای بازگویی دو راز بزرگ میان این زوج شکل گرفته 
است. راز تولد فرزندشــان و راز مرگ قریب الوقوع یکی از آنها. 
فرجادامین در چنین مختصاتی داستان خود را با توصیف هایی 
زیبا که با رصد آسمان شــب در کویر بی ارتباط نیست، شروع 
می کند و رفته رفته تصویری جذاب از احســاس درونی زنی در 
آستانه مادر شــدن و در هنگامه از دســت دادن شوهرش را به 
تصویر می کشد. تصویری از زنی که باید آخرین روزها و لحظات 
زندگی با همسرش را با شــیرینی هرچه تمام تر درون خود مزه 
مزه و اندوخته کند و در عین حال مهیای پذیرش زندگی بخشی 

به موجودی تازه نیز باشد.

 جامعه ایران همواره جامعه ای دینی
 بوده است

برنامــه »رهیافــت« رادیو گفــت و گو، بــا موضوع بررســی 
جامعه شناسی وضعیت دینداری و با حضور سجاد صفار هرندی 
مدیر گروه مطالعات اجتماعی پژوهشکده فرهنگ و هنر اسالمی 
به روی آنتن رفت. وی در این گفت وگو اظهار کرد: دین در جنبه 
کالبدی اجتماعی جوامع وجــود دارد و به همیــن دلیل توجه 
جامعه شناســان را به خود جلب کرده که برخی از آنها در حوزه 
تامین هویت اخالقی به عنوان یکی از کارکردهای آن به پژوهش 
پرداخته اند.صفار هرندی در ادامه با تصریــح بر اینکه دینداری 
در ایران باکشــورهای غربی -که کلیســا  برآنهاحکم فرماست- 
تفاوت های زیادی دارد، گفت: صورت بندی جامعه شناســی که 
از مسیحیت و یهودیت برخواســته، در مواجهه با سنت و میراث 
اسالمی دچار بحران و مشکل هایی است. در مسیحیت، تمامیت 
دین مختص کلیساست و عبادت به واسطه کلیسا ممکن است؛ اما 
در سنت اسالمی چنین چیزی ممکن نیست. وی درباره وضعیت 
دینداری در ایران بیان کرد: جامعه ایران همواره جامعه ای دینی 
بوده و این موضوع حتی قبل از اسالم نیز وجودداشته؛ به این معنا 
که دین در کانون و در مرکزیت حیات و مناسبات فردی و جمعی 

وجود داشته است.

دیدگاهخبرکتاب

اینستاگردی

مهران احمدی و تعجب اش از روزگار!

صبا راد در رونمایی 
آلبوم همسرش

صبا راد در توضیح این عکس نوشــت: امروز نهم 
خرداد ماه ۹8؛ یــادش به خیر ایــن عکس، روز 
رونمایی آلبــوم بود، یه هــوادار مهربون که همه 
آلبوم های همسر عزیزم رو داشتن، آورده بودن ما 
هم چیدیم روی میز/امیدوارم ایام به کامتون باشه...

رفیق عزیز! توی این زندگی همه چی بستگی به 
خودمون داره اینکه چی بخوایــم از این زندگی 
هروقت دیدی هیچ مشکلی نداری، به یه چیزی 
شک کن. رسیدن، راهش سخته، خسته کننده اس 
اگه دیدی مسیرت صافه؛ بدون که داری اشتباه 
میری؛ چون بدون سختی نمیشه که برسی پس 
هروقت کم آوردی به ایــن فکر کن که ته این راه 

خیلی قشنگه...

مهتاب کرامتی با انتشار 
ایــن عکــس نوشــت: 
بازدید از خانه بهداشت 
بــع  توا از  ســقریلقی 
روستای قانقرمه در کنار 
ســلمای خندان، دختر 
زیبای ترکمــن، همراه 
با دکتر ویــل پارکس، 
نماینده محترم یونیسف 

در ایران.

 مهتاب کرامتی به عنوان نماینده یونیسف
 در کنار دختر ترکمن

مهران احمدی با انتشــار این عکس نوشــت: »عجبا از روزگاری که مردمش از ناکامی 
وشکست یکدیگر از ته قلب خوشحالند. عجبا..«
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