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 همکاری به وقت اصفهان 
   نشست کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و روسیه با امضای 9 سند همکاری مهم   در اصفهان، خاتمه یافت؛

  هشدارها در مورد  یک بازی جدید و خطرات و احتمال خودکشی نوجوانان افزایش یافته است؛

مرگ به خاطرمریم!
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حوزه هنری، بزرگ ترین 
مجتمع سینمایی-تجاری را 

در چهارباغ می سازد

در همکاری با شهرداری اصفهان؛

7

بازیکن سابق تیم فوتبال سپاهان:

ترجیح می دهم در مورد 
قلعه نویی صحبت نکنم

جریمه ۱۶ درصدی اداره برق 
برای مشترکان پرمصرف

مدیر روابط عمومی شرکت توزیع برق 
استان خبر داد:

3
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  در نخستین نشست رؤسای کمیسیون های گردشگری شوراهای اسالمی 
کالن شهرها و مراکز استان ها مطرح شد؛

 نگاه حاکمیت به گردشگری تغییر کند
گردشگری که امروزه به عنوان یک صنعت پول ساز در کشورهای توسعه یافته 
شناخته می شــود در ایران با وجود ظرفیت های عظیم طبیعی و باستانی هنوز 
نتوانسته جایگاه واقعی خود را پیدا کند، از این رو تشکیل سلسله نشست هایی در این زمینه که 

بتواند به گسترش این صنعت در سرزمین پهناورمان کمک کند، اهمیت می یابد...
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شروع کالس ها با انتخا ب شما

کارت های اشتراک تا 50 درصد 
تخفیف

کالس ورزش در آب  و سینکرو 
نایر و یوگا

طرف قرارداد با شرکت نفت و  
زیبا موج نوین

آموزش عمومی و نیمه خصوصی

انواع ماساژ

خیابان چهارباغ عباسی جنب ایستگاه 

مترو )انقالب(استخر هتل عالی قاپو

تلفن تماس: 
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 وزیر خارجه ترکیه 
به اصفهان سفر می کند

وزیر امور خارجه ترکیه، فردا برای حضور 
در اولین نشست »کمیســیون مشترک 
 برنامه ریزی اســتراتژیک ایران-ترکیه«

 به شهر اصفهان سفر خواهد کرد.
 سفارت ترکیه در تهران به خبرنگار آناتولی 
اعالم کرد: چاووش اوغلو، از ســوی محمد 
جواد ظریف، همتــای ایرانی خود جهت 
شرکت در نخستین نشســت کمیسیون 
مشترک دو کشــور دعوت شــده است.

بر اســاس این گــزارش، اولین نشســت 
 کمیسیون مشــترک مذکور جمعه آینده
  ۲۱ ژوئــن در شــهر اصفهــان ایــران

 برگزار می شود.

خبر آخر

اگلری گردی

گالری دیدار
نمایشگاه نقاشی ادیب حقیری

۲۴  الی ۲۹ خرداد
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»بیژن نامدار زنگنه« یکی از شــناخته شده ترین و 
کارکشته ترین چهره های دولت روحانی بود که اتفاقا 
چه در زمان رای گیری و چه در دوران ریاســتش 
همواره مخالفان زیاد و انتقادات تند و تیزی داشته 
است. ماجرای کرســنت، قرار داد توتال، ماجرای 
اخذ پول و کارتخوان دردفتر وزیــر و حاال هم نوع 
برخورد با تحریم ها، اصلی ترین محور انتقادات است 
که البته آقای وزیر تاکنون ســفت و سخت در برابر 
آنها ایســتاده و همواره ادعا کرده است که در برابر 
مخالفت های نمایندگان خواهد ایستاد و در صورت 
لزوم، افشاگری می کند. زنگنه اما به همان اندازه که 
مخالف دارد موافقان سرسختی هم دارد؛ افرادی که 
می گویند او تا کنون خوب توانسته وزارت حساس 
نفت را اداره و در مقابل تحریم ها راهکارهای خوبی 
را ارائه کرده است. علی ادیانی راد، عضو کمیسیون 
انرژی دربــاره صادرات نفت ایــران می گوید: ارائه 
اطالعات در مورد فروش نفت ایران ممنوع است؛ به 
دلیل اینکه فروش نفت از طریق دور زدن تحریم ها 
انجام می شود. عضو کمیسیون انرژی معتقد است، 
اگر وزارت نفت برای صادرات تالش نمی کند پس 
چگونه محصول ایــران در بازارهای جهانی عرضه 

می شود. 
اما مخالفان در مقابل معتقدند سیاست های زنگنه 
راه را برای ایجاد وابستگی به غرب فراهم می کند. 
هدایت ا... خادمی، عضو کمیسیون انرژی، به سابقه 
مدیریت زنگنه، در دوران اصالحات اشاره و تصریح 
کرد: »مدیریت فعلی که در وزارت نفت حاکم است 
همان تفکری اســت که در زمان اصالحات وجود 
داشت و آقای زنگنه معتقد بود به جای هزینه زیادی 
که برای ساخت پاالیشــگاه قرار است انجام دهیم 
بهتر است بنزین وارد کنیم که همین سیاست راه 
را برای تحریم کشــورهای غربی علیه ایران باز نگه 
داشت«. این موافقت ها و مخالفت ها اما این روزها 
سمت و ســوی عجیبی گرفته اســت در حالی که 
ایران به شدت تحت فشــار تحریم های نفتی است 
و سیاســتمداران و مدیران اجرایی کشــور باید به 
دنبال راهی برای دور زدن تحریم ها باشــند؛ اما در 
مقابل عده ای در برابــر وزارت نفت قد علم کرده اند 
و در مقابل، شــخص وزیر هم بــا ایجاد یک جنگ 
رسانه ای به مقابله با مخالفانش برخاسته است. در 

حالی که به تازگی یکی از 
نمایندگان استان اصفهان 
مدعی شــد که وزیر نفت 
از ســوی روحانی برکنار 
شــده؛ اما علی ربیعی در 
واکنشی ســریع این خبر 
را تکذیب کــرد. ابوترابی 
در واکنش به تکذیب چند 

باره اخبار ضد و نقیض او در مــورد »زنگنه« گفته 
است نمی تواند منبع خبری خود را اعالم کند. وی 
در مورد علت تکذیب خبر برکناری هم مدعی شده 
است که جانشین انتخاب شــده از سوی دولت این 
ســمت را نپذیرفته و روحانی هنوز به دنبال یافتن 

یک جانشین برای زنگنه است. 
ابوترابــی چنــد هفته پیــش هم مدعی شــد که 
محمدجواد ظریف از زنگنه گالیه مند اســت و در 
این باره افــزود: »یکی از مباحث اصلی اســتعفای 
اخیــر محمدجواد ظریــف، وزیر امــور خارجه به 
نحوه برخوردهــای بیژن نامدار زنگنــه، وزیر نفت 
بازمی گردد؛ چرا که ظریف نسبت به کوتاهی هایی 
که وزیر نفت در عرصه های بین المللی در خصوص 

وظایفش داشــته است، 
گالیــه دارد.« همان روز، 
ســید عباس موســوی، 
سخنگوی وزارت خارجه 
این خبر را تکذیب کرد و 
گفت: »بــر خالف چنین 
ادعاهایــی، آقای ظریف، 
وزیر محترم نفت را یکی 
از وزیران موفق و پرتالش دولــت می داند که اتفاقا 
عملکرد موفقی در عرصه بین الملل داشته و به خوبی 
توانسته است از جایگاه ایران در اوپک و بازار جهانی 
نفت دفاع کند.«  برخی از رســانه ها ادعا می کنند 
که مخالفان زنگنه مانند جلیلی و رســتم قاسمی 
به نمایندگان برای ایجاد جو منفی علیه زنگه خط 
می دهند. در همین زمینه غالمعلی جعفرزاده، نایب 
رییس فراکســیون مســتقلین والیی  مدعی شده 
اســت: ادبیات و توجیهات نمایندگان مخالف وزیر 
نفت در جاهایی بیرون از مجلس تدوین می شــود. 
یکی از مقامات دولت احمدی نژاد گزارشــی تهیه 
کرده با این محوریت که گره فروش نفت کشــور نه 
تحریم بلکه بسته شــدن راه های دور زدن تحریم 

توسط آقای زنگنه است. او این گزارش را در جلسات 
عالی کشور به شکل جدی و با اصرار بر لزوم برکناری 
وزیر نفت مطرح کرده و تاکید داشته که در همین 
شــرایط می توان روزی دو میلیون بشکه نفت را به 

راحتی فروخت. 
  نقوی حســینی، عضو کمیســیون امنیت ملی و 
سیاست خارجی مجلس هم درباره ادعای خط دهی 
شدن پیگیری استیضاح بیژن زنگنه از خارج مجلس 
معتقد است: موضوع استیضاح آقای زنگنه در یک 
پروسه پرتنشی قرار دارد؛ اما اینکه خیلی از تحوالت 
داخل مجلس به بیرون وصل است، مسئله قابل انکار 

و پنهان کردن نیست.
در میان مخالفان و موافقان وزیر نفت،  خطر رشــد 
و تکثیر رانت خواران و کاســبان تحریم و کسانی 
مانند بابک زنجانی به دلیل ضعــف نهاد وزارتخانه 
نفت در حوزه فروش این فــرآورده در زمان حاضر 
بسیار زیاد است. در جایی که نهاد رسمی و سازمانی 
کشور تضعیف شده و در داخل به پول نفت به شدت 
نیازمند خواهیم شد و همچنین پای دالالن تحریم 
و سودجویی نجومی آنها بار دیگر به سیستم فروش 

نفت ایران باز خواهد شد.

پیکر »محمد مرسی« در شرق 
قاهره به خاک سپرده شد

رســانه ها اعالم کردند، پیکر محمد مرســی در 
مقبره ای در شــرق قاهره به خاک ســپرده شد، 
در حالی که تلویزیون رسمی مصر به نقل از یک 
منبع پزشکی اعالم کرده است، محمد مرسی بر 
اثر سکته قلبی درگذشت. به گفته منابع،  مقامات 
مصر به خانواده مرســی گفتند، تنها همســر و 
فرزندانش می توانند در مراسم خاکسپاری مرسی 
حضور داشته باشند. رســانه ها نیز اعالم کردند، 
پیکر مرسی در مقبره ای در شرق قاهره در میان 
تدابیر امنیتی شدید و با حضور خانواده و وکالیش 

به خاک سپرده شد.

 ضرب االجل »مقتدی صدر«
 به دولت عراق

رهبر جریان صدر و فراکسیون سائرون در پارلمان 
عراق از فراکسیون های سیاسی خواست نخست 
وزیر را تحت فشــار قرار دهند تــا ترکیب دولت 
را ظرف ۱۰ روز کامل کند. وی هشــدار داد، در 
صورت عدم تعییــن تکلیف پســت های خالی 
در دولــت، حامیانش موضع جدیــدی را اتخاذ 
می کننــد. در انتخابات پارلمانی عراق در ســال 
۲۰۱۸ فراکسیون سائرون بیشــتر آرا را کسب  
کرده و در مرتبه نخســت قرار گرفت و خواستار 
نامزد شدن افراد مستقل برای پست های وزارتی 
شد که همچنان به دلیل اختالفات موجود میان 

احزاب قدرتمند بدون وزیر باقی مانده اند.

اعالم آمادگی۵۰ شهر آلمان 
برای پذیرش پناهجویان

بیش از ۵۰ شهر آلمان برای پذیرش ۵۳ پناهجوی 
کشــتی که از لیبی خود را به بندر المپدوسا در 
نزدیکی ایتالیا رسانده اند، اعالم آمادگی کردند. 
یکی از سخنگویان وزارت کشــور آلمان با اعالم 
این خبر افزود: مسئوالن این شهرها و نهادهای 
مردمی با ارسال نامه ای به وزارت کشور آمادگی 
خود را برای اسکان دادن به پناهجویان سرگردان 
کشتی »سی واچ ۳ « اعالم کرده اند. گفتنی است 
کشتی سی واچ، بعد از نجات ۵۳ پناهجو در روز 
چهارشنبه هفته گذشــته در آب های نزدیک به 
المپدوسا انتظار می کشــید تا پناهجویان را در 

یک بندر مطمئن پیاده کند.

فرار منصور هادی به آمریکا!
منصور هــادی، رییس جمهور مســتعفی یمن 
پس از حدود ۵ سال ســکونت در عربستان، پس 
از نوشتن نامه قدردانی از پادشــاه عربستان، به 
همراه خانواده اش به شــهر کلیولند ایالت اوهایو 
آمریکا فرار کرد. هادی، نامــه خداحافظی خود 
را در جلســه ای به »محمد ســعید جابر« سفیر 
عربستان در یمن تحویل داده و آخرین تغییرات 
کابینه مستعفی را در آن ذکر کرد. منابع مختلف 
در ایالت اوهایوی آمریکا نیز از ورود منصورهادی 
و شــمار زیادی از نزدیکانش به این ایالت برای 
سکونت در منزل شــخصی خود در اطراف شهر 

کلیولند خبر دادند.

 نظرسنجی فاکس نیوز
 باعث خشم ترامپ شد

رییس جمهور آمریکا به انتشار نتیجه نظرسنجی 
شبکه »فاکس نیوز« درباره نامزدهای انتخابات 
۲۰۲۰ ریاست جمهوری این کشور که طبق آن، 
او از پنج نامزد دموکرات عقــب افتاده، اعتراض 
کرد. نظرســنجی فاکس نیوز نشــان می دهد، 
رییس جمهور آمریــکا از تمامی پنج نامزد حزب 
رقیب )دموکرات( عقب تر است و »جو بایدن« با 
اختالف ۱۰ درصد از ترامپ جلو افتاده است. این 
نظرســنجی در بازه زمانی نهم تا دوازدهم ژوئن 
)۱۹ تا ۲۲ خرداد( انجام گرفته و نشــان داده که 
بایدن با ۴۹ درصد از ترامپ با ۳۹ درصد پیشــی 

گرفته است.

روزهای سخت شیخ الوزرا

روحانی: 
مردم ایران پیروز نهایی 
مبارزه با دشمن هستند

رییس جمهــور گفــت: امروز اســاس جنگ 
بدخواهان با ما،جنگ امید یا جنگ اراده هاست. 
آنها می خواهند ملت ایران را از آینده توســعه 
کشور ناامید کنند. حســن روحانی افزود: ما با 
هیچ ملتی نمی جنگیم، طرف مقابل ما یک عده 
سیاستمدار کم تجربه هســتند؛ اما این طرف 
داستان، گروهی از مسئوالن کشور ما نیستند 
بلکه تمام ملت ایران یکپارچــه در این مبارزه 
حضور دارند. آنها هم دشمنی شان علیه فرد فرد 
ملت ایران است؛ اما در این مبارزه موفق نخواهند 
بود. وی ادامه داد: ایــران امروز تقابلی با آمریکا 
دارد که هیچ کس نیست که از اقدام ایران تشکر 
نکرده باشد، ایران به عهد و امضایش وفادار بوده،  
به توافقات بین المللی وفادار بوده و آن کسی که 
روبه روی ما ایستاده، همه توافقات بین المللی را 
زیرپا گذاشته است و این نکته در طول ۴۰ سال 

گذشته به وضوح امروز مشاهده نمی شد. 

استعفای ۵۰ مدیر وزارت کشور 
برای شرکت در انتخابات

رییس ستاد انتخابات کشور اظهار کرد: یک نفر 
از استانداران و تعدادی از فرمانداران و رده های 
مختلف و ۵۰ نفر از مدیران در وزارت کشــور 
استعفای خود را برای شــرکت در انتخابات 
اعالم کردند. جمال عرف گفت: کســانی که 
جزو مقامات هستند چه مقامات ملی و محلی، 
موظف هســتند شــش ماه قبل از انتخابات 
استعفا دهند. یک نفر از استانداران و تعدادی از 
فرمانداران و رده های مختلف استعفای خود را 
اعالم کردند و ۵۰ نفر از مدیرن در وزارت کشور 
استعفای خود را ارائه داده اند. وی تصریح کرد: 
در سایر دستگاه ها هم استعفاها اعالم شده و از 
۱6 خرداد به بعد تا حدودی کشور وارد فضای 

انتخابات می شود.

ایران و فنالند در امور 
گمرکی همکاری می کنند

نمایندگان مجلس الیحه موافقت نامه بین دو 
دولت ایران و فنالند دربــاره کمک و همکاری 
متقابــل در امور گمرکی را تصویــب کرده اند. 
نمایندگان مجلس شــورای اسالمی در جلسه 
علنی روز گذشته قوه مقننه و در جریان بررسی 
الیحه موافقت نامه بین دولت جمهوری اسالمی 
ایران و جمهوری فنالند درباره کمک به همکاری 
متقابل در امــور گمرکی بــا ۱۳۹ رای موافق 
و 7 رای مخالــف و ۳ رای ممتنــع از مجموع 
۱۹۴ نماینده حاضر در مجلــس این الیحه را 
مصوب کردند. بر اساس ماده واحده این الیحه 
موافقت نامه بین دولت جمهوری اسالمی ایران و 
دولت جمهوری فنالند درباره کمک به همکاری 
متقابل در امور گمرکی مشتمل بر یک مقدمه و 
۲۳ ماده و یک ضمیمه به شرح پیوست تصویب و 

اجازه مبادله اسناد آن صادر می شود.

واکنش موگرینی به قصد 
ایران برای عبور از سقف 

ذخایر اورانیوم
مســئول سیاســت خارجی اتحادیــه اروپا 
دوشــنبه بار دیگر یادآوری کــرد ایران به 
تمامی تعهداتش ذیل توافق هسته ای پایبند 
بوده اســت. »فدریکا موگرینی«، در بخش 
دیگری از سخنانش مدعی شــد که تمرکز 
اتحادیه اروپا در حال حاضر روی حفظ توافق 
هسته ای با ایران و برخوردار شدن مردم ایران 

از عواید برجام قرار دارد.
 وی از ایران خواست به توافق هسته ای پایبند 
بماند. موگرینی یادآوری کرد ارزیابی اتحادیه 
اروپــا در خصوص پایبندی ایــران به برجام 
مبتنی بــر گزارش های آژانــس بین المللی 

انرژی اتمی است و نه بیانیه ها. 

حسینی
عضو کمیسیون برنامه و بودجه:

آیت ا...مکارم شیرازی اظهار کرد: مدت زیادی مذاکره 
انجام شد و نتیجه آن نیز برجام بود ولی آمریکا اعالم 
کرد که یک طرفه خارج می شوم؛ باید گفت به جهنم 

که خارج می شوید. 
این مرجع تقلید شیعیان گفت: معتقد هستیم که بر 
آمریکا پیروز خواهیم شد، زیرا رییس جمهور آمریکا 
دچار اوهام است و سرمایه او نیز دروغ است و با این 
اوهام قطعا شکســت خواهد خورد. آیــت ا... مکارم 
با بیان اینکه مذاکره چند شــرط دارد، عنوان کرد: 
اولین شرط مذاکره اعتماد متقابل است و با آمریکا که 
بدعهد است و به اصول و قرارداد خود پایبند نیست 
نمی شــود مذاکره کرد؛ همچنین نمی شود با فشار 
آوردن، ایران را وادار به مذاکره کرد، تحریم اســلحه 

انسان های ضعیف است و نشانه ضعف آمریکاست. 
وی عنوان کــرد: مدت زیادی مذاکره انجام شــد و 
نتیجه آن نیز برجام بود ولــی آمریکا اعالم کرد که 
یک طرفه خارج می شــوم؛ باید گفت به جهنم که 

خارج می شوید.

به جهنم که ترامپ از برجام 
خارج می شود

آیت ا... مکارم:

کافه سیاست

عکس  روز 

عزاداری مردم استانبول 
برای »مرسی«

در پی مرگ رییس جمهور ســابق مصر، برخی 
از مردم ترکیه مقابل کنسولگری این کشور در 

استانبول تجمع کرده و برای او نماز خواندند.

آمریکا ازتحریم پتروشیمی عقب نشینی می کند

پیشنهاد سردبیر:

 عضو کمیســیون برنامــه و بودجه مجلس 
اظهار داشــت: بعد از آنکــه آمریکا فروش 
نفت خام ایران را تحریم کرد، باید مواد خام 
نفتی تبدیل به فرآورده می شد تا با صادرات 
این فرآورده ها به کشــورهای مختلف دنیا 
ارز بیشتری را به دســت آوریم و موجبات 
اشــتغال جوانان را فراهم کنیم. وزارت نفت 
باید ســال ها قبل از تحریم ها در راســتای 
تبدیل نفت بــه فرآورده های قابل فروش در 
دنیا تالش بیشــتری می کرد؛ اما متاسفانه 
غفلت شد. حسینی ادامه داد: آمریکا همان 
طور که در تحریم نفت خــام ایران در حال 
عقب نشینی اســت، در تحریم محصوالت 
پتروشــیمی ایران نیز عقب نشینی می کند 
زیرا هدف گذاری آمریکا هدف گذاری غلطی 
بوده و تا امروز تمام توان خود را برای تحریم 

ایران به کار برده است.

آمریکا ازتحریم پتروشیمی 
عقب نشینی می کند

مصباحی مقدم
عضو مجمع تشخیص مصلحت:

وزیر ارتباطات اظهار کرد: راه حــل ما برای مدیریت 
فضای مجازی در آینده شبکه ملی اطالعات است ولی 
وزیر ارتباطات فقط مسئول زیرساخت آن است. اگر 
موضوعات آموزشــی، جرائم، حمل و نقل و غیره وارد 
فضای مجازی شد، وزیر ارتباطات مسئول آن نیست 
ما فقط امکانات زیرساختی را فراهم می کنیم. آذری 
جهرمی تاکید کــرد: قبل از صدور حکــم قضایی در 
برخی دستگاه ها، برنامه این بود که پوسته های تلگرام 
را بیاورند و تلگرام را حــذف کنند. بعد از صدور حکم 
قضایی قرار بر این شد که پیام رسان های داخلی تقویت 
شوند. بنده همیشــه مخالف این بودم که پوسته های 
تلگرام در کنار پیام رســان های داخلی باشد ولی من 
مجری مصوبات شورای فضای مجازی هستم.  آذری 
جهرمی ادامه داد: وزارتخانه ارتباطات شرایط فعلی را 
با شرایط مطلوب سند، تطبیق داده و در جهت آماده 
سازی شرایط اقدام کرده است، آنچه که بنده و معاونین 
اینجانب گزارش می دهند که چه درصدی از پیشرفت 

داشته ایم، براساس این اجراست.

مخالف پوسته های تلگرام 
بودم

وزیر ارتباطات:

عضو مجمع تشــخیص مصلحــت نظام از 
ارسال نامه کمیســیون مشترک اقتصادی و 
امنیتی مجمع بــه رییس جمهور و طرح ۱۱ 
ســوال در ارتباط با پالرمو و CFT از روحانی 
خبــر داد. غالمرضا مصباحــی مقدم گفت:  
بحث بر سر این دو الیحه در نشست روزهای 
اخیر کمیسیون مشترک اقتصادی و امنیتی 
مجمع تشخیص ادامه پیدا کرد و البته هنوز 
بحث های بیشتری نیاز دارد ولی به هر حال 
در آینده ای نزدیک نظر نهایی مجمع درباره 
پیوستن یا عدم پیوستن به این دو الیحه اعالم 
خواهد شد. مصباحی مقدم درباره اظهارات 
سخنگوی دولت در ارتباط با لزوم تایید فوری 
لوایح پالرمو و CFT از سوی مجمع تشخیص 
مصلحت نظام گفت: هیچ گونه فشار بین المللی 
جز از ناحیه آمریکا و اروپا برای تصویب این دو 

الیحه  وجود ندارد.

هیچ فشار بین المللی  برای 
تصویب لوایح وجود ندارد

پیشخوان

بین الملل

تک و پاتک های عجیب مخالفان و موافقان »زنگنه« همچنان ادامه دارد؛
تحفه 2/5میلیارد یورویی 

روس ها

ما همه هیوال شده ایم

پیام سنگین به غرب

شمارش معکوس ایران

عده ای در برابر وزارت نفت قد علم 
کرده اند و در مقابل، شخص وزیر 
هم با ایجاد یک جنگ رسانه ای به 
مقابله با مخالفانش برخاسته است

برقراری تماس هایی میان مصر و ایران درباره تحوالت خلیج فارس
منابع عالی رتبه مصری از تماس های اخیر قاهره و تهران درباره مسائل و حوادث مهم منطقه از جمله تشدید 
تنش ها در خلیج فارس خبر دادند. منابع عالی رتبه مصری در گفت وگو با پایگاه العربی الجدید اعالم کردند به 
دنبال تشدید تنش ها در پی حوادث اخیر منطقه، تماس های مصر و ایران و گفت وگوهای امنیتی دو کشور بیش 
از پیش شده است. این منابع گفتند: مصر  به تازگی یک راه ارتباطی با ایران افتتاح کرده است و هفته گذشته چند 
مسئول ایرانی به قاهره سفر کرده و با مقامات ارشد اداره کل اطالعات مصر دیدار کرده اند. به گفته این منابع، دو 
طرف در این دیدار درباره مسائل متعددی از جمله حوادث اخیر خلیج فارس، هدف قرار گرفته شدن دو نفتکش 
در دریای عمان، هدف قرار گرفته شدن کشتی های سعودی در سواحل امارات و همچنین اوضاع نوار غزه، یمن و 
حمالت اخیر انصارا... به ابها و نجران بحث و تبادل نظر کردند. این منابع می گویند اکثر مقامات و سران سیاسی 

دست داشتن ایران در حمله به نفتکش ها در دریای عمان را بعید می دانند.

توضیحات فالحت پیشه درباره آبستراکسیون در کمیسیون امنیت ملی
حشمت ا... فالحت پیشه، رییس کمیســیون امنیت ملی مجلس گفت: موضوع آبستراکسیون و ترک جلسه به 
صورت اعتراضی در جلسه روز یکشنبه این کمیســیون اصال مطرح نبوده و دوستانی از فراکسیون های مختلف 
مجلس به علت طوالنی شدن مباحث پیش از رای گیری هیئت رییسه، اعالم کردند امکان ادامه حضور در جلسه 

را نداشته و مجبور به ترک جلسه هستند.
 کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس روز یکشنبه با دستور برگزاری انتخابات هیئت رییسه جدید 
کمیسیون تشکیل جلسه داد که در پایان بدون برگزاری این انتخابات جلسه پایان یافت که منجر به طرح برخی 
شایعات شد. حشمت ا...فالحت پیشه سال گذشته در سومین سال از دهمین دوره مجلس شورای اسالمی توانست 
به ریاست ۱۴ ساله عالء الدین بروجردی بر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خاتمه دهد و به همین 

دلیل انتخابات امسال این کمیسیون از حساسیت ها خاصی برخوردار است.

چهره ها

علیرضا کریمیان
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جریمه ۱۶ درصدی اداره برق برای مشترکان پرمصرف
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

جزئیات تسهیالت مالیاتی برای صاحبان 
صنوف؛

 ۲۰۷ هزار اظهارنامه مالیاتی 
دریافت شد

مدیرکل امور مالیاتی اســتان اصفهــان از ارائه 
تســهیالتی برای پرداخت آسان مالیات صاحبان 

صنوف خبر داد.
 بهروز مهدلو شامگاه با اشــاره به تسهیالت برای 
پرداخت آســان مالیات صاحبــان صنوف اظهار 
داشت: چنانچه مالیات ســال 96 افرادی قطعی و 
بین صفر تا 2 میلیون و 500 هزار تومان باشــد، 
می توانند بدون افزایش به پرداخت مالیات از پیش 
تعیین شــده، اقدام کنند. وی افزود: بدین ترتیب 
صاحبان صنوفی که دارای مالیات از 2 میلیون و 
500 هزار تومان تا 5 میلیون تومان، از 5 میلیون 
تا 10 میلیون تومان و از 10 میلیون تومان به باال 
هستند، به ترتیب می توانند با 5 درصد، 9 درصد 
و 15 درصد افزایش نســبت به پرداخت آن اقدام 
کنند. مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان تصریح 
کرد: در سال گذشته 207 هزار اظهارنامه مالیاتی 
دریافت کردیم که از این تعداد، یکصد و 97 هزار 
اظهارنامه شامل گروه سوم مشاغل بهره مند از این 
تســهیالت بود و این در حالی است که تا به امروز 
72 هزار نفر مورد از این تسهیالت بهره برده اند که 
عالوه بر این تعداد 38 هــزار نفر دیگر نیز اقدام به 

ارائه اظهارنامه کرده اند.

افزایش ۲۰ درصدی قیمت 
محصوالت لبنی

قیمت محصوالت لبنی با مصوبه ستاد تنظیم بازار 
20 درصد افزایش یافته اســت. معاون بازرسی و 
حمایت از مصرف کننده سازمان صنعت، معدن و 
تجارت استان گفت: براساس مصوبه ستاد تنظیم 
بازار کشــور، قیمت محصوالت لبنی در 14 گروه 
کاالیی شیر، ماست و پنیر 20 درصد افزایش یافت. 
حمیدرضا خشــنود با بیان اینکه افزایش قیمت 
محصوالت لبنی نباید از مصوبه ستاد تنظیم بازار 
فراتر رود، افزود: قیمت هر کیلوگرم شــیرخام با 
احتساب سود خرده فروشان و هزینه حمل و نقل 
حدود 3 هزار تومان برای مصــرف کننده برآورد 
شده اســت. وی تاکید کرد: شهروندان درصورت 
مشــاهده هرگونه تخلف می توانند شکایات خود 
را به سامانه ارتباط مردمی 124 سازمان صنعت 

معدن تجارت اطالع دهند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری 
اصفهان:

کنترل و ردیابی ملخ ها در ۲ 
هزار هکتار از اراضی اصفهان

مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری اصفهان از 
پیشگیری و کنترل ملخ شــکم بادمجانی و ملخ 
مراکشــی در 2 هزار هکتار از اراضی اســتان با 
محوریت حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی 
خبر داد. منصور شیشه فروش، با اشاره به اقداماتی 
که برای شناســایی و ردیابی ملخ ها در اســتان 
صورت گرفته، اظهار داشــت: در حال حاضر 2 
برنامه پیشگیری و کنترل ملخ در 2 هزار هکتار 

از اراضی شهرستان های لنجان، برخوار، تیران و 
کرون با محوریت حفظ نباتات کشــاورزی اجرا 
می شود. وی افزود: با توجه به تغییرات اقلیمی، 
آفتی به نام ملخ شکم بادمجانی و ملخ مراکشی به 
مزارع حمله و آسیب هایی را وارد می کنند که در 
این راستا اقداماتی در حال اجراست. وی تصریح 
کرد: ملخ های دیگری هم هســتند که هنوز به 
اســتان وارد نشــدند؛ بنابراین 3 اکیپ از جهاد 
کشاورزی و حفظ نباتات به منطقه استان فارس 

برای کنترل ملخ صحرایی اعزام شده اند. 
مدیــرکل مدیریت بحران اســتانداری اصفهان 
خاطرنشــان کرد: مبارزه با آفت گیاهی »ســن 
غالت« از اواخر فروردین مــاه 26830 هکتار از 
اراضی زراعی و مبارزه با آفت »علف های هرز« در 
72191 هکتار از مزارع غالت استان با مشارکت 
کشــاورزان توســط اکیپ های مدیریت حفظ 
نباتات سازمان جهاد کشــاورزی استان با هدف 
کاهش خسارات ناشی از این آفات اجرایی شده و 

همچنان ادامه دارد.

اجالس کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی 
و تجاری جمهوری اســالمی ایران و فدراســیون 
روسیه که در تهران آغاز به کار کرده بود با حضور 
وزرای نیروی ایران و روســیه در اصفهان، خاتمه 
یافت. ایــران در روزهای ســخت تحریم به کمک 
روسیه به عنوان همســایه و قدرت مقابل آمریکا 
امید بسته اســت؛ هر چند در این سال ها روس ها 
ثابت کردند کــه نمی توان به صــورت کامل روی 
کمک و همکاری آنها حساب باز کرد؛ اما در شرایط 
پیچیده امروز که عمال اروپا قادر به انجام تعهدات 
خود نیست، همکاری ها در قالب های مختلف میان 
ایران و روسیه می تواند بخشی از فشارها بر سیستم 

اقتصادی کشور را کاهش دهد.
نشست های خرد با دستاوردهای بزرگ

هر چند ایران چشم به راه دست دوستی و حمایت 
روسیه پس از فشــارهای مضاعف آمریکا بود؛ اما 
پوتین نمی خواهد مستقیم وارد جریان حمایت از 
ایران شود و به همین دلیل همکاری های اقتصادی 
در ســطح خرد، پیگیری می شــود. یکــی از این 
برنامه ها مربوط به تقویت همکاری های اســتانی 
میان دو کشــور خواهد بود. نشســت کمیسیون 
مشــترک اقتصادی ایــران و روســیه و همایش 
همکاری ایران و قفقاز شــمالی نیز در جهت رشد 
فعالیت های اقتصادی دو کشور از چند روز پیش در 
ایران و با حضور هیئت تجاری 200 نفره روس آغاز 
به کار کرد. در این نشست کارگروه ها و کمیته های 
تخصصی با حضور مسئوالن و نمایندگان بخش های 
دولتی و خصوصی دو کشــور در تهران تشــکیل 
جلسه داده و تفاهماتی بین دو کشور در حوزه های 
مختلف اقتصادی، حاصل شد و 9 سند همکاری در 

اصفهان به امضا رسید.
توافقات مهمی که در اصفهان نهایی شد

ایران و روســیه، ســند همکاری میان 51 استان 
روســیه با اســتان های کشــورمان را در اصفهان 
نهایی و به امضا رســاندند. این نشســت از سوی 
وزیر نیرو موفقیت آمیز برآورد شــد. به گفته رضا 
اردکانیان در بخش های مختلف از جمله در زمینه 
برق سازی راه آهن گرمسار- اینچه برون و با توجه 
به پیشرفت های حاصل شــده در مذاکرات انتظار 
می رود ظــرف دو ماه آینده عملیــات اجرایی این 

پروژه آغاز شــود. وی اضافه کرد: در زمینه مسائل 
مربوط به مشــکالت بانکی نیز تا یــک ماه آینده 
کارگروهی با حضور مســئوالن دو طــرف برگزار 
خواهد شد و امیدواریم مباحث و مشکالت موجود 
در این جلســه، حل و فصل شود؛ چرا که مشکالت 
نقل و انتقال، مانع از پیشــروی هر چه مناســب تر 
فعالیت های دو طرف خواهد شــد. وزیر نیرو اظهار 
داشــت: همچنین در این اجالس ما پس از 4 سال 
توقف در زمینــه همکاری های مربــوط به آب در 
کارگروه مربوط به این موضوع، زمینه هایی را برای 
همکاری مشترک چه در زمینه انتقال تکنولوژی و 
چه استفاده از ظرفیت های خدمات فنی و مهندسی 
آغاز کردیم و امیدواریم تا اجالس بعدی نتایج این 

پروژه ها قابل گزارش باشد.
 الکســاندر نواک، وزیر انرژی روســیه نیز ایران را 
شریک مهم و دیرینه روسیه دانست و افزود: توسعه 
روابط بین دو کشــور، یکی از عوامــل مهم تامین 
صلح و ثبات در خاورمیانه بوده و از اهمیت ویژه ای 
برخوردار است. وی با تاکید بر اینکه در پی تسهیل 

کریدور سبز گمرکی هســتیم، ادامه داد: همزمان 
با برگزاری کمیسیون مشــترک اقتصادی ایران و 
روسیه، دومین همایش تجاری ایران و قفقاز شمالی 
و کارگروه همکاری های اســتانی دو طرف برگزار 
شــده که توســعه روابط این مناطق، نقش مهمی 
 در افزایــش همکاری های بین دو کشــور خواهد

 داشت.
اصفهان و فرصت همکاری های بین المللی 

تازه
حضور وزیر انرژی روسیه به همراه هیئتی از تجار 
و بازرگانان این کشور در اصفهان را می توان آغاز و 
فرصتی خوب برای شروع همکاری های بخش های 

اقتصادی و خصوصی اصفهان و روســیه دانســت. 
به خصوص آنکــه تمرکز و توجه نشســت اخیر بر 
همکاری های اســتانی به جای کالن و کشــوری 

نیز هست.
 روس ها در سال های اخیر نیازمند کاالهای ایرانی 
به خصوص در زمینه کشاورزی هستند؛ اما دست 
ایرانی ها از این ســفره ســودآور کوتاه بوده است؛ 
هر چند در سال های گذشــته نیز سفرهایی میان 
بخش هایی از اتاق بازرگانی اصفهان و روسیه انجام 
گرفت و قول و قرارهایی برای همکاری نیز گذاشته 

شد؛ اما در عمل کار چندانی صورت نگرفته است.
 پیش از ایــن اجالس، روســای اتــاق بازرگانی 
اصفهان اعالم کردند که در حال بررسی فرصت ها 
و برنامه هــای حضــور هیئت روســی در اصفهان 
برای اســتفاده حداکثری از این نشست هستند؛ 
اما باید دید آیا این فرصت ها هم مانند ســال های 
قبل ســوخت می شــود یا این بار میزبانی، شروع 
 جهــش اقتصــادی و خــروج از رکــود اصفهان 

خواهد بود؟

همکاری به وقت اصفهان

   نشست کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و روسیه با امضای 9 سند همکاری مهم
 در اصفهان، خاتمه یافت؛

نماینده مردم اصفهان در مجلس گفت: حقوق های ابالغی دولت به نفع محرومان نیست. حسن کامران دستجردی 
در تذکری شــفاهی خطاب به مســعود پزشــکیان گفت: می گویند حقوقی که دولت ابالغ کرده است، به نفع 
ثروتمندان است؛ چراکه همسان سازی حقوق کارگران و متناسب سازی از قبل انجام نشده است. نه فوالدی های 
بازنشسته به نان و نوایی رسیده اند و نه کارگران عزیز، لطفا این مسئله را بررســی کنید. نماینده مردم اصفهان 
در مجلس در مورد تحقیق ها و تفحص های نمایندگان گفت: چندین سال اســت که تفحص ها مورد توجه قرار 
نمی گیرد. چندین بار به شما نامه نوشته ایم. کمیسیون بودجه دائما تفحص ها را پشت گوش می اندازد. تحقیقات 

را یا رد کنید یا تایید.

انتقاد نماینده اصفهان 
از حقوق های ابالغی 

دولت

ان
لم

پار
   

مدیر روابط عمومی شرکت توزیع برق استان اصفهان گفت: در چهار ماه از سال با هدف مدیریت مصرف 
و جلوگیری از مصارف غیر ضروری، 16 درصد به صورتحساب مشترکانی که بیشتر از 300 کیلو وات 
در ماه از برق استفاده می کنند، اضافه می شود. امیر رمضانی اظهار کرد: افزایش تعرفه سالیانه نسبت 
به ســال 1397، هفت درصد بوده که از ابتدای خردادماه اعمال شده اســت. وی افزود: عالوه بر این، 
افزایش هفت درصدی که تنها مختص اســتان اصفهان نبوده و کشوری است، در چهار ماه از سال )از 
ابتدای خرداد ماه تا پایان شــهریور ماه( با هدف مدیریت مصرف و جلوگیری از مصارف غیر ضروری، 
16 درصد به صورتحساب مشترکانی که بیشتر از حداکثر الگوی مصرف )30 کیلو وات در ماه( از برق 
استفاده می کنند و تنها نسبت به مازاد آن، اضافه می شود. مدیر روابط عمومی شرکت توزیع برق استان 
اصفهان خاطرنشان کرد: البته قابل ذکر است مشــترکانی که در حال حاضر الگوی مصرف در بخش 
خانگی را رعایت نمی کنند، تنها 10 درصد از کل مشــترکان را تشکیل می دهند. به مشترکانی که از 
300 کیلووات در هر ماه )حداکثر الگوی مصرف( کمتر مصرف کنند و مصرف آنها نسبت به مشابه سال 
گذشته نیز کمتر باشد، پاداش تعلق می گیرد؛ این پاداش می تواند تا 30 درصد کاهش هزینه ها را برای 
مشترکان در پی داشته باشد. رمضانی تصریح کرد: سهم وســایل سرمایشی در مصرف برق تابستان 
تقریبا 22 هزار مگاوات اســت. اگر دمای محیط بین 24 تا 26 درجه تنظیم شود، هم در مصرف برق 
صرفه جویی شده و باعث کمک به پایداری شبکه و در نتیجه وجود نداشتن خاموشی ها می شود و هم 

در هزینه مشترکان صرفه جویی می شود. 
وی همچنین در خصوص حذف قبوض کاغذی با توجه به دستور ریاست جمهوری، گفت: حذف قبوض 

کاغذی با توجه مصوبه دولت، در دست اجراست.

مدیر روابط عمومی شرکت توزیع برق استان  خبر داد:

جریمه ۱۶ درصدی اداره برق برای مشترکان پرمصرف

حضور وزیر انرژی روسیه به همراه 
هیئتی از تجار و بازرگانان این کشور 
در اصفهان را می توان آغاز و فرصتی 

خوب برای شروع همکاری های 
اقتصادی اصفهان و روسیه دانست 

۹۰ درصد تخلفات صنفی مربوط به واحدهای بدون پروانه هستند
مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان اصفهان گفت: حدود 90 درصد تخلفات واحدهای صنفی این استان 
مربوط به واحدهای بدون پروانه است که با آنها به طور جدی برخورد خواهد شد. جواد محمدی فشارکی 
با اشاره به آغاز مرحله دوم طرح شناســایی صنوف بدون پروانه کسب در اصفهان اظهارداشت: این طرح 
از یک هفته گذشته توسط 97 نفر از بازرسان مدیریت بازرســی و نظارت اصناف استان در منطقه یک 
شهرداری آغاز شده و شناسایی واحدهای متخلف مناطق پانزده گانه شــهرداری اصفهان ادامه خواهد 
داشت. وی با بیان اینکه یک ششم از واحدهای صنفی که در این مدت مورد بازرسی قرار گرفتند، بدون 
پروانه هســتند، اضافه کرد: با واحدهای صنفی بدون پروانه در صورت اقدام نکردن برای دریافت پروانه، 

جریمه و برخورد قانونی خواهد شد.

کاهش مجدد خروجی سد زاینده رود از اول تیرماه
معاون حفاظت و بهره برداری آب منطقه ای استان اصفهان گفت: تا پیش از این، خروجی آب سد، 100 متر بر 
ثانیه بود که تصمیم بر کاهش آن گرفته شد و ظرف 3 الی 4 روز آینده با تامین نیاز کشاورزان غرب اصفهان، 
این خروجی باز هم کاهش خواهد یافت. حسن ساسانی در خصوص وضعیت آب در پشت سد زاینده رود اظهار 
کرد: هم اکنون ظرفیت آب در مخزن سد زاینده رود برابر با 771 میلیون متر مکعب بوده و میزان ورودی به 

این مخزن، 112 مترمکعب بر ثانیه و خروجی آن 75 متر مکعب بر ثانیه است.
 معاون حفاظت و بهره برداری آب منطقه ای استان اصفهان در خصوص ظرفیت نیروگاه برق سد زاینده رود نیز 
خاطرنشان کرد: این نیروگاه در حال حاضر با تمام ظرفیت در حال تولید برق است. به گفته ساسانی، تا کنون 

تصمیمی در خصوص افزایش مجدد خروجی سد برای کشت پاییزه کشاورزان اتخاذ نشده است.

بازار

میوه خشک

 آجیل میوه فانتزی تواضع 
مدل 01 وزن 250 گرم 

 37,900
تومان

 میوه جات خشک خشکپاک 
مقدار 140 گرم 

 15,500
تومان

آجیل میوه فانتزی تواضع 
مدل 02 وزن 500 گرم

 75,000
تومان

 

مروری بر اهداف تحقق یافته 
طرح جامع مالیاتی

 نظام مالیاتی کشور ضمن رعایت شرایط عمومی 
مودیان بخــش مولد اقتصــاد همچنین در نظر 
گرفتن منویات سیاســت های ابالغــی اقتصاد 
مقاومتی مقام معظم رهبری و مصوبات دولت در 
خصوص تسهیل امور مالیاتی فعاالن اقتصادی، با 
تجهیز منابع و امکانات خود در قالب بهره مندی 
از ظرفیت های ایجاد شده به واسطه اجرای طرح 
جامع مالیاتــی در بخش هایی نظیــر واحدیابی 
سیستمی مودیان شناسایی نشده، تکمیل بانک 
اطالعات اقتصادی و مالی و هویتی مودیان، ایجاد 
بسترهای نهادی تبادل اطالعات با سایر دارندگان 
اطالعات مالی و اقتصادی و هویتی، مکانیزه کردن 
فرآیندهای ثبت نام، تشخیص و وصول مالیات، 
مقابله با اقتصاد زیرزمینــی و محدود کردن فرار 
مالیاتی و ...، درآمدهای مالیاتی مدنظر در قوانین 
بودجه ساالنه را بدون اعمال فشار به بخش های 

مولد و شناسایی شده، وصول کرده است.
۲. کاهش هزینه های وصول مالیات

با عملیاتی شدن سامانه های خدمات الکترونیک 
سازمان امور مالیاتی کشــور و پیاده سازی طرح 
جامــع مالیاتی)بــا بارگــذاری اظهارنامه های 
 عملکــرد ســال 1394 و 1395 در ســامانه 
نرم افزاری یکپارچه مالیاتــی و متعاقبا عملکرد 
ســنوات 1395 و 1396( ضمن کاهش مراجعه 
مودیان محترم مالیاتی به ادارات امور مالیاتی و 
بهره برداری از خدمات الکترونیک در زمینه ارائه 
اظهارنامه، پرداخت مالیات و ســایر موارد ، طی 
سال اخیر با قطعی کردن 1.7 میلیون اظهارنامه 
از اظهارنامه های دریافتی عملکرد ســال 1396 
مراجعه مودیان به صورت حضوری جهت انجام 
فرآیند تشخیص مالیات، فرآیند اعتراض و نهایتا 
دریافت اوراق مالیاتی نیز به شدت کاهش یافته 

است.

انجام تراکنش در کمتر از ۲0 ثانیه، 
ارســال پول، دریافت پول، خرید 

شارژ و بسته، پرداخت قبض و ...
همراه کارت متعلق به شــرکت 
»تجارت الکترونیک ارتباط فردا« 
بوده که پرداخت یــار مورد تایید 

بانک مرکزی است. 
 امنیت باال و ورود به اپلیکیشن با 
رمز، اثر انگشت یا تشخیص چهره 

از موارد  مهم این اپ است.

همراه کارت

شن مالی
معرفی اپلیکی

حل مشکل نیازمندی های مسکن و خدمات شهر خور در قالب اصالح 
طرح تفصیلی پیشنهادی

به گزارش اداره ارتباطات و اطالع رسانی اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان در جلسه کمیسیون ماده 5 
استان که به ریاست حجت ا... غالمی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری و با حضور حمیدرضا امیرخانی 
مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان و دیگر اعضا برگزار شد، طرح تفصیلی پیشنهادی شهر خور، مورد 
بررسی قرار گرفت.حجت ا... غالمی معاون هماهنگی امور عمرانی اســتانداری در خصوص طرح تفصیلی 
شهر خور گفت: در بازدیدی که به اتفاق استاندار از شهر خور به عمل آمد، مشکالت مردم این شهر در حوزه 
نیازمندی های مسکونی و خدماتی مورد بررسی قرار گرفت و امید است که این مشکالت در قالب طرح تفصیلی 
شهر خور، قابل حل باشد. وی افزود: به لحاظ اینکه بخش عمده ای از اراضی شهر خور متعلق به شهرداری بوده 
و در دوره های گذشته در قالب مزایده و فراخوان به بخش خصوصی واگذار شده ، روی این اراضی طرح خاصی 
نمی توان قرارداد.غالمی ادامه داد: در این رابطه تا آنجایی که ممکن باشد، با اصالح محدوده پیشنهادی طرح 
تفصیلی یا در قالب الحاق به محدوده شهر، مشکل مردم شــهر خور در حوزه خدمات و مسکن حل خواهد 
شد.گفتنی است طرح تفصیلی پیشنهادی شهر خور پس از برگزاری 13 جلسه کمیته فنی به مرحله بررسی در 

رسیده است و در این کمیسیون ماده پنج 
و جلسه پیشنهادهای  معابــر  شــبکه 
طرح جامع همچنین مغایرت های آن با 
ی  ها د کاربری های آموزشی، پیشــنها
درمانی و گردشگری ورزشی، فرهنگی، 
با طرح جامع، مطرح و مغایرت های آن 
قرار گرفت.شد و مورد بررسی 

مرضیه محب رسول
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رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری 
شهرستان آران و بیدگل:

106هزار هکتار کانون فرسایش 
بادی در آران و بیدگل وجود 

دارد
رییــس اداره منابع طبیعی و  آران و بیدگل
آبخیزداری شهرستان آران و بیدگل با بیان اینکه 
۱۰۶ هــزار هکتار کانــون فرســایش بادی در 
شهرســتان آران و بیدگل وجود دارد، گفت: با 
وجود گسترش جنگل های دســت کاشت، در 
روستای شــهریاری ابوزید آباد این شهرستان، 
تپه های ریگ تثبیت نشده است. رضا شفیعی در 
بازدیــد خبرنــگاران از طرح هــای مقابلــه با 
بیابان زایی شهرستان آران و بیدگل با بیان اینکه 
مساحت عرصه های بیابانی این منطقه ۴۰۰ هزار 
هکتار است، اظهار کرد: طرح های بیابان زدایی و 
تثبیت شــن در ســال ۱۳۴۹ در ایــران و در 
شهرستان آران و بیدگل اجرایی شد که در نتیجه 
آن ۹۶ هزار هکتــار عرصه بیابانــی تثبیت و به 

جنگل های دست کاشت تبدیل شده است.
 وی  افزود: با وجود گســترش جنگل های دست 
کاشــت و در راســتای اجرای طرح های بیابان 
زدایی مناطق، طی سنوات قبل و با تامین اعتبار 
صندوق توسعه ملی مالچ پاشی شده است.وی با 
اشاره به اهمیت تثبیت شن های روان گفت: برای 
جلوگیری از هدر رفت پوشش گیاهی و جنگل های 
دست کاشت، عملیات تثبیت شن با مالچ پاشی 
و نهال کاری در این منطقه ضروری اســت زیرا 
درختچه های کاشته شده بر اثر هوازدگی خشک 
می شود که این مهم نیاز به تامین اعتبار بیشتری 
در سال جاری دارد. رییس اداره منابع طبیعی و 
آبخیزداری شهرستان آران و بیدگل با بیان اینکه 
یکی از کانون های بحرانی گرد و غبار منطقه نصر 
آباد در شــمال آران و بیدگل است، گفت: از سال 
۱۳۸۵ کار تثبیت و نهــال کاری در عرصه های 
بیابانی این منطقه در ۲۲۰ هکتار آغاز شــد که 
در هر هکتار آن ۱۲۵ اصله درخت کاشــته شده 
است.وی خاطرنشــان کرد: حدود ۷۰ درصد از 
اعتبارات تخصیص داده شــده بــرای طرح های 
مقابله با بیابان زدایی بــرای مراقبت، نگهداری، 
 رسوب زدایی و جلوگیری از آسیب به درختچه ها 

هزینه می شود.

اخبار

ترویجکتابوکتابخوانیترویجهمهفضیلتهاست

پیشنهاد سردبیر:

بامسئوالن

مشکالت جامعه ایثارگری 
شهرضا و دهاقان رفع می شود

شهرضا نماینده مردم شهرضا و دهاقان 
در مجلس شورای اســامی گفت: مهم ترین 
معضات جامعه ایثارگری شهرستان های حوزه 

انتخابیه رفع می شود.
ســمیه محمودی با بیــان اینکــه جانبازان 
شهرســتان های حوزه انتخابیــه با معضات 
زیادی در حوزه درمان مواجه هســتند، اظهار 
کرد: دولت، بدهی خــود را به بیمه ها پرداخت 
نمی کند و همین مسئله باعث بروز مشکاتی 
در حوزه بهداشت و درمان بیمه شدگان و از آن 
جمله جامعه ایثارگری شده است. وی ادامه داد: 
در حال حاضر مشکات زیادی در حوزه اشتغال 
ایجاد شده و جامعه ایثارگری نیز از آن مستثنی 
نیستند. نماینده مردم شــهرضا و دهاقان در 
مجلس شورای اسامی با اشاره به دیدار مدیران 
ارشد بنیاد شــهید و امور ایثارگران با جامعه 
ایثارگری این شهرستان، خاطرنشان کرد: در 
این جلسه قرار شد که همه پرونده های تقاضای 
تسهیاتی که تا ۲۳ اردیبهشــت ماه تشکیل 
شده است به بانک عامل ارجاع داده شود.وی با 
بیان اینکه جانبازان سامتی خود را برای دفاع 
از خاک کشــور و ارزش های اسامی و انقابی 
 از دست داده اند، یادآور شــد: خدمات رسانی

 به این گروه از ایثارگران وظیفه همه مسئوالن 
است.

آیین بزرگداشت قطب 
راوندی در کاشان برگزار شد

کاشان همزمان با ۱۴شــوال، سالروز 
وفــات عامــه قطب الدیــن راونــدی، آیین 
بزرگداشــت این عالم ربانی در فرهنگســرای 
المهدی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 
شهرداری کاشان برگزار شد.مرتضی والی زاده، 
مدیر عامل ســازمان فرهنگــی، اجتماعی و 
ورزشی شهرداری کاشان در حاشیه این مراسم 
اظهار کرد: این مراســم با هدف تجلیل از مقام 
علمی عامه قطب الدین راوندی، برگزار شد. وی 
با اشاره به اهمیت پاسداشت مقام مفاخر عالمان 
دینی و تبیین وجوه شــخصیتی آنان تصریح 
کرد: بزرگداشــت مقــام علمی و شــخصیت 
فرهنگــی و دینی قطب الدین راوندی، آشــنا 
کردن مردم به ویژه جوانان با اندیشه های ایشان 
و ایجاد بســتر مناســب برای ترویج و توسعه 
فرهنگ تکریم عالمان و اندیشمندان دینی از 

اهداف برگزاری این آیین است.
 

ترویجکتابوکتابخوانی،ترویجهمهفضیلتهاست

 نماینده کشاورزان گلشهر گفت: در این سال ها 
نیمی از آبی که به سمت زمین کشــاورزی برای آبیاری هدایت 
می کردیم در طول مسیر به دلیل خشک بودن زمین های آب رفتی  
هدر می  رفت؛ اما با استفاده از روش های نوین آبیاری هدررفت آب 
به صفر رسیده و با استفاده از این روش سال گذشته از ۹۷ هکتار 
زمین های کشاورزی این دشت ۸۰ هکتار آن زیر کشت رفته است 
این در حالی است که در سال های قبل از آن به دلیل هدر رفت آب 

تنها ۱۵ هکتار آن را زیر کشت می بردیم.
محمود غفاری ادامه داد: مشکل دیگر آبیاری غرقابی این بود که  
به صورت شبانه روزی می بایست آبیاری انجام می شد در صورتی 
که با اســتفاده از این روش شــب هنگام آب را  در استخر ذخیر 
می کنیم و روز برای آبیاری زمین از طریق سیستم نوین آبیاری 

استفاده می کنیم، روزانه از هر ۶۰ لیتر آب در هر ساعت  سه هزار 
متر زمین آبیاری می شود. 

نماینده کشاورزان گلشهر خاطرنشــان کرد: آبیاری تحت فشار 
انقابــی در افزایش برداشــت محصول برای کشــاورزان ایجاد 
کرده اســت؛ اما از طرفی مشکل کنونی کشــاورزان نبود شبکه 
ســه فاز در تامین برق برای آبیاری تحت فشــار است و در توان 
کشــاورز برای پرداخت هزینه فار شــبکه برق نیست بنابراین از 
 امور برق شهرستان کمک به برق رســانی این دشت را خواستار 

هستیم.
حیدرعلی گل محمدی، مدیر جهاد کشــاورزی گلپایگان هم در 
این خصوص اظهارکرد: ۹۷ هکتار از اراضی این دشــت با اعتبار 
دولتی ۶۹۸ میلیون تومان و ۱۵۰ میلیون تومان آورده شخصی 

کشاورزان به سیستم آبیاری نوین مجهز شده است.وی افزود: با 
اجرای این پروژه ها ۲۴۸ هکتار از اراضی تحت آبیاری نوین قرار 
گرفته است؛ یک میلیارد و  ۶۸۰ میلیون تومان از محل اعتبارات 
صندوق توسعه ملی و ۳۳۸ میلیون تومان از آورده شخصی مردم 
اختصاص داده شد و پنج پروژه با اعتباری بالغ بر دو میلیارد تومان 
به بهره برداری رسید که فرصت شغلی ثابت برای ۱۱ نفر و تثبیت 

اشتغال برای ۲۷۴ نفر را فراهم کرد.
این سخنان در حالی مطرح می شود که علی بختیار، نماینده مردم 
گلپایگان و خوانسار در مجلس شورای اسامی گفت: مجلس دهم 
برای اجرای سیستم آبیاری تحت فشار و تبدیل آبیاری سنتی به 
مدرن منابعی را در نظر گرفت و برای اجرای این طرح ۸۵ درصد 

کمک باعوض به کشاورزان از سوی دولت پرداخت می شود.

نماینده کشاورزان گلشهر:
آب هست، برق نیست

  مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی :

مفاد آراء
3/290 آگهی مفاد آراء »قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند 

رسمی« هیات حل اختالف مستقردراداره ثبت اسناد وامالک اردستان
آراء که در اجرای ماده یک قانون مذکور توسط هیات حل اختالف مستقردراداره ثبت اسناد 
و امالک اردستان صادر گردیده ودر اجرای ماده 3 قانون مذکور در 2 نوبت به فاصله  15 
روز از طریق روزنامه های کثیر االنتشار محلی آگهی می شود تا شخص یا اشخاصی که 
به آرای مذکور اعتراض دارند از تاریخ  اولین آگهــی ظرف مدت 2 ماه اعتراض خودرا به 
اداره ثبت اسناد و امالک اردستان تســلیم و رسید اخذ نمایند واز تاریخ تسلیم اعتراض به 
اداره ثبت ظرف مدت یک ماه مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نموده و 
گواهي تقدیم دادخواست اخذ و به ثبت اردستان تسلیم نمایند،در این صورت اقدامات ثبت  
موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اســت.در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل 
نگردد و یا معترض،گواهی تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند، ثبت 
اردستان مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید. ضمنًا صدور سند مالکیت مانع ازمراجعه 

متضرر به دادگاه نیست:
1- رای شماره 139860302032000016 مورخ 98/2/11 آقای مهدی رضاپور فرزند 
مرتضی ششدانگ یک باب خانه قدیمی احداثی بر روی قسمتی از مزرعه رودخانه پالک 
118 اصلی علیا اردستان بخش هفده ثبت اصفهان به مساحت 98 متر مربع مالک رسمی.
2- رای شــماره 139860302032000006 مورخ 98/1/24 آقای سید مهدی صدوق 
ونینی فرزند میر ســید علی به میزان چهار سهم و یک سوم سهم مشــاع از هزار سهم 
ششدانگ مزرعه گزســتان پالک 77 اصلی سفلی اردســتان بخش هفده ثبت اصفهان 

انتقالی مع الواسطه از طرف سید ابوالقاسم صدوق ونینی مالک رسمی.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/03/29                                                                                                                            

تاریخ انتشار نوبت دوم:  1398/04/13          
م الف:  502351  خیر اهلل عصاری رئیس اداره ثبت اسناد وامالک اردستان

اخطار اجرایی
3/291 شماره: 545/97 به موجب رای شــماره 160 تاریخ 98/1/19 حوزه دوم شورای 
حل اختالف شهرستان اردستان که قطعیت یافته اســت محکوم علیه روح اله عبداللهی 
فرزند محمد حسین به نشــانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ دو میلیون 
و سیصد هزار تومان بعنوان اصل خواسته به انضمام هزینه دادرسی به مبلغ 1/427/500 
ریال و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور چک 95/5/15 لغایــت اجرای حکم در حق 
محکوم له غالمرضا یوسفی به نشــانی مهاباد جاده ترانزیت هتل جویبار و پرداخت مبلغ 
115/000 تومان بعنوان نیم عشر هزینه اجرا در حق صندوق دولت. بلحاظ غیابی بودن 
دادنامه اجرای احکام موظف به رعایت تبصره 2 ماده 306 قانون آئین دادرسی مدنی می 
باشد. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم 
علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یــا 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 را قادر به اجرای مفــاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت 
 جامع دارایی خود را به قســمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. 
م الف:501683 شعبه دوم حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان اردستان )183 

کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

3/293 شماره: 569/97 به موجب رای شماره 46 تاریخ 98/1/31 حوزه دوم شورای حل 
اختالف شهرستان اردستان که قطعیت یافته اســت محکوم علیه زهرا خراسانی فرزند 
حسین به نشانی مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ شش میلیون تومان به 
عنوان اصل خواسته به انضمام 1/890/000 ریال هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه 
از تاریخ صدور چک 97/9/28  لغایت اجرای حکم در حق محکوم له شــکراله جبروتیان 
نیسیانی به نشانی اردستان سه راه هالل احمر جنب کتابفروسی پاتریس دفتر بیمه سامان 

و پرداخت مبلغ 300/000 تومان بعنوان نیم عشر هزینه اجرا در حق صندوق دولت. ماده 
34 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 را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را 
به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:502369 شعبه 

دوم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اردستان )184 کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکیت

3/292  شــماره صادره: 1398/03/566787-1398/3/4 نظر به اینکه ســند مالکیت 
ششدانگ یکباب خانه پالک ثبتی شماره 3517 فرعی از 1 اصلی اردستان واقع در بخش 
17 اصفهان ذیل ثبت 3307 در صفحه 576 دفتر 55 امــالک به نام زهرا روحی تجرق 
صادر و تسلیم گردیده است، ســپس نامبرده با ارائه درخواســت کتبی به شماره وارده: 
980320541924529-98/3/2 به انضمام دو برگ استشهادیه محلی که امضاء شهود 
آن ذیل شماره: 4103-98/3/2 به گواهی دفتر خانه 18 اردستان رسیده است مدعی است 
که سند مالکیت آن به علت جابه جایی مفقود گردیده است و درخواست صدور المثنی سند 
مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به اســتناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 
آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت 
به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت 
ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم 
و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل ســند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد 
گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند 
مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد 
 شد. م الف:501690 عصاری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اردستان )216 کلمه،

 2 کادر(
حصر وراثت

3/294  آقای عبدالرضا یزدانی فضل آبادی دارای شناســنامه شــماره 4882  به شرح 
دادخواست به کالسه 144/98 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان خانم سکینه یزدانی به شناسنامه 3 در تاریخ 96/5/11 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- عبدالرضا 
یزدانی فضل آبادی، ش.ش 4882، 2- ابوالفضــل یزدانی فضل آبادی، ش.ش 11733 
)فرزندان ذکور متوفی( 3- ربابه یزدانی، ش.ش 10، 4- اکرم یزدانی فضل آبادی، ش.ش 
5163، 5- معصومه یزدانی فضل آبادی، ش.ش 5165، 6- طاهره یزدانی فضل آبادی، 
ش.ش 2811، 7- فرشــته یزدانی فضل آبادی، ش.ش 14049 )فرزندان اناث متوفی(. 
متوفی به غیر از ورثه فوق ورثه دیگری ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی 
نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد 
شــد. م الف: 500873 احمدی قاضی شعبه اول شــورای حل اختالف تیران )169 

کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

3/295  آقای ابراهیم مرادیان تهرانی دارای شناسنامه شماره 108  به شرح دادخواست به 
کالسه 189/98 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان صادق مرادیان تهرانی به شناســنامه 3324 در تاریخ 97/11/2 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- ابراهیم مرادیان، 
ش.ش 108، 2- ابوالقاســم مرادیان، ش.ش 62، 3- محمد علی مرادیان، ش.ش 25 
)فرزندان ذکور متوفی( 4- مهناز مرادیان، ش.ش 169، 5- شهناز مرادیان، ش.ش 128، 
6- صدیقه مرادیان، ش.ش 86  )فرزندان اناث متوفی( 7- سکینه سلطان فدائی،ش.ش 
310 )همسر متوفی( متوفی به غیر از ورثه فوق ورثه دیگری ندارد. اینک با انجام تشریفات 

مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و 
یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و 
اال گواهی صادر خواهد شــد. م الف: 500776 احمدی قاضی شعبه اول شورای حل 

اختالف تیران )159 کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکیت

3/297 شــماره صادره: 1398/42/567408- 1398/3/18 نظر به اینکه سند مالکیت 
50/4 حبه مشــاع از 72 حبه ششدانگ پالک ثبتی شــماره 2864/27 واقع در بخش 5 
اصفهان به شــماره دفتر الکترونیکی 139620302024026846 به موجب سند انتقال 
شماره 13210 مورخ 1396/10/25 دفترخانه شــماره 162 اصفهان به نام عزت گالب 
عسگرانی تحت شماره چاپی برگی 422672 الف/96 ثبت و صادر و تسلیم گردیده است،  
سپس نامبرده با ارائه درخواست کتبی به شماره وارده 139821702024006077 مورخ 
1398/03/01 به انضمام دو برگ استشهادیه محلی که امضا شهود آن ذیل شماره 19723  
مورخ 1398/02/31 به گواهی دفترخانه 184 اصفهان رسیده است مدعی است که سند 
مالکیت آن به علت جابجایی مفقود گردیده است و درخواست صدور المثنی سند مالکیت 
ملک فوق را نموده است  لذا مراتب  به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه 
قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک 
مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز 
اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید 
اخذ نمائید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد 
بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت 
 یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
م الف: 501696 قویدل رئیس منطقه ثبت اســناد و امــالک جنوب اصفهان )239 

کلمه، 2 کادر(
حصروراثت 

3/299 آقای عباس حسین زاده بیدگلی دارای شناسنامه شماره 113 به شرح دادخواست به 
کالسه 276/98 از این دادگاه درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان ماشااله حسین زاده بیدگلی بشناسنامه 1638 در تاریخ 98/3/18 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- عباس به شماره 
شناسنامه 113  2- مهدی به شماره شناسنامه 230 3-ســعید به شماره شناسنامه 261  
4- حسین به شماره شناسنامه 172 5- حسنعلی به شماره شناسنامه 149  6- رحمت اله 
به شماره شناسنامه 543  7- محمد به شــماره شناسنامه 292 )حسین زاده (  8- علی به 
شماره شناسنامه 90  9-سیمین به شماره شناسنامه 226 10- زهرا به شماره شناسنامه 
146  11- فاطمه به شماره شناسنامه 1594  12- اعظم به شماره شناسنامه 96 همگی 
حسین زاده بیدگلی به عنوان فرزندان متوفی. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی 
نزد او باشد از تاریخ نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی 
صادر خواهد شد.م الف: 500974 عباسعلی دهقانی رئیس شعبه دوم دادگاه شورای 

حل اختالف آران و بیدگل )191 کلمه، 2 کادر(
حصروراثت

3/298 فاطمه زهرا نوحیان دارای شناسنامه شماره 6190103901 به شرح دادخواست 
به کالسه 2/270/98 از این دادگاه درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان جواد نوحیان بشناســنامه 7839 در تاریخ 98/3/5 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- فاطمه زهرا به شماره 
کد ملی 6190103901  2- حسین به شماره کد ملی 6190179630 نوحیان به عنوان 
فرزندان آن مرحوم و 3- اسماء ســادات زهری بیدگلی به عنوان همسر متوفی و الغیر. 
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا 
هرکســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 

ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شــد.م الف:  501517 
 عباسعلی دهقانی رئیس شعبه دوم دادگاه شورای حل اختالف آران و بیدگل )138 کلمه، 

1 کادر(
ابالغ رای پذیرش  درخواست افراز

3/296 نظر به اینکه بنیاد مسکن انقالب اسالمی شریک مشاعی شما در ششدانگ ملک 
پالک ثبتی شماره 15316/815 واقع در بخش 5 اصفهان به استناد آیین نامه قانون افراز و 
فروش امالک مشاع مصوب آذرماه 1357 درخواست افراز سهام مشاعی خود از پالک فوق 
را نموده است لذا باستناد ماده 5 آیین نامه افراز و به موجب نامه شماره 96/2027023408 
مورخ 1396/8/8 شــهرداری منطقه 15 اصفهان موافقت خود را با افراز اعالم نموده لذا 
رای به افراز پالک صادر که متن رای بدین شــرح است. تصمیم در مورد افراز ششدانگ 
پالک شماره 15316/815 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان، خواهان: بنیاد مسکن انقالب 
اسالمی، خواندگان: 1- فاطمه جعفری جبلی 2- شــهرداری اصفهان 3- الله رمضانی 
پور 4- بیتا حسینی 5- سمیرا ترابی دولت آبادی 6- صدیقه ترابی دولت آبادی، خواسته: 
تقاضای افراز 461/50 سهم مشاع از 1618/20 سهم ششدانگ پالک 15316/815 واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان، گردش کار: بنیاد مسکن انقالب اسالمی درخواستی به طرفیت 
خواندگان فوق تقدیم این اداره نموده و تقاضای افراز ششدانگ یک قطعه زمین قسمتی از 
پالک شماره فوق واقع در بخش 5 ثبت اصفهان می باشد را نموده است که سند مالکیت 
آن در صفحه 428 دفتــر 571 به نام خواهان صادر و تســلیم گردیده و بموجب گزارش 
96/2027023408 مورخ 1396/8/8 عملیــات ثبتی خاتمه یافته و با مجاورین تعارضی 
ندارد و نقشه نیز بموجب نامه شــماره 15/97/12585 مورخ 1397/10/18 شهرداری 
منطقه 15 اصفهان ازجهت رعایت ماده 101 قانون شــهرداریها مورد تایید قرار گرفته و 
گردش مقدماتی صحیحًا انجام شــده لذا با عنایت به ماده 5 آیین نامه به شرح آتی اتخاذ 
تصمیم می نماید. ششدانگ یکباب یک قطعه زمین پالک 15316/5143 فرعی مجزی 
شده از 15316/815 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان با حدود شمااًل به طول 17/5 متر پی 
است به کوچه شرقًا به طول 26/10 متر پی است به باقیمانده پالک 15316/815 جنوبًا 
در دو قســمت اول به طول 55 متر به دیوار باقیمانده 15316/815 دوم به طول 17 متر 
دیوار پالک 15316/814 غربًا به طول 26/60 متر به دیوار 15316/821 حقوق ارتفاقی 
ندارد به مساحت 461/5 متر مربع که در قبال سهم مشاعی خواهان در سهم بنیاد مسکن 
انقالب اســالمی قرار گرفت. حدود باقیمانده پالک 15316/815 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به مساحت 1146/85 متر مربع که در ازای سهام مشاعی خواندگان )1- فاطمه 
جعفری جبلی فرزند حســین 2- شــهرداری اصفهان 3- الله رمضانی پور فرزند احمد 
4- بیتا حسینی فرزند عبداله 5- سمیرا ترابی دولت آبادی فرزند محمد 6- صدیقه ترابی 
دولت آبادی فرزند محمد( در سهم شان قرار گرفته بدین شرح می باشد: شمااًل: به طول 
21/5 متر پی است به کوچه شرقًا: در سه قســمت اول به طول 7/85 متر به دیوار پالک 
15316/608 دوم به طول 24 متر به دیوار پالک 15316/609 سوم به طول 21/15 متر به 
دیوار پالک 15316/627 جنوبًا به طول 22 متر پی است به خیابان غربًا در سه قسمت که 
قسمت دوم شمالی است اول به طول 26/4 متر به دیوار پالک 15316/814 دوم به طول 
55 متر به پالک 15316/5143 سوم به طول 26/10 متر پی است به پالک 15316/5143 
حقوق ارتفاقی ندارد.این تصمیم با اختیار حاصله از مــاده 2 قانون افراز و فروش امالک 
مشاع مصوب سال 1358/2/20 و ماده 5 آیین نامه مربوطه صادر گردیده لذا طبق ماده 18 
آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مورخ 1387/6/11 به خواندگان فاطمه جعفری جبلی 
و الله رمضانی پور و بیتا حسینی و سمیرا ترابی دولت آبادی و صدیقه ترابی دولت آبادی 
ابالغ می گردد تا در صورت اعتراض ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار آگهی طبق ماده 
مذکور به دادگاه عمومی حقوقی اصفهان تسلیم و رسید اخذ نمایند. این رای به فاصله 10 
 روز از انتشــار آگهی قابل اعتراض در دادگاه صالحه از سوی هر یک از طرفین می باشد.  
م الف: 501541 شبان رئیس ثبت منطقه اسناد و امالک شرق اصفهان )621 کلمه، 

2 کادر(

»کتاب، مي تواند تمام میراث بشر رادرخود جاي 
دهــد«.  ایــن مطلــب را دکترســیدعلی اصغر 
سیدآبادی، مشاور وزیر فرهنگ و ارشــاد اسامی  درحوزه برنامه 
ریزي طي یک نشست خبری درمحل اداره فرهنگ وارشاداسامي 
شهرضا بیان داشت وگفت: ترویج کتاب و کتاب خوانی ترویج همه 
فضیلت هاست.کتاب، یک میراث بشري است که مي تواند محملي 
براي انتقال تمام میراث بشرازگذشــته تاحال باشد. وي درادامه 
افزود : ترویج کتاب خواني فقط یک فعالیت فرهنگي نیست بلکه 

یک خمیرمایه است و راه توسعه کشور را هموار می کند. 
کتاب دردســترس تریــن اثرفرهنگي بشــر اســت کــه مادر 
دورافتاده ترین نقاط کشور هم به چندین نسخه کتاب دسترسي  

خواهیم د اشت.
مشــاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسامی بااشــاره به عزم ملي وهمه 
جانبه آحادمــردم درترویج فرهنگ کتــاب وکتاب خواني اظهار 
داشت: موضوع کتاب وکتاب خواني فراترازهمه سازمان ها و ادارات 
ونهادهاي وابسته به آن است ودراین راستا مردم باید حضوري همه 
جانبه دررابطه باترویج فرهنگ کتاب وکتاب خواني داشته باشند، 
هم اکنون تمام سازمان هاي اداري دانش مربوط به خودرا باکتاب 

منتقل مي کنند.
سیدآبادي، نویسنده وپژوهشگرادبیات کودک ونوجوان بااشاره به 
تاثیر ونقش آفریني مطالعه کتاب هاي شعروداستان درباالبردن 

سطح سواد کودکان ونوجوانان اظهارداشت:کودکان ونوجواناني 
که کتــاب هاي شعروداســتان را به قصد ســرگرمي مطالعه مي 
 کنند، سوادآنهانسبت به بقیه باالتر است. وي درادامه افزود: تمام 
دانش آموزاني که کتاب هاي شــعر و داســتان مطالعه مي کنند 
دررتبه هاي کنکور وعلوم دانش موفق بــوده و ازرتبه هاي باالي 

تحصیلي برخوردارهستند.
درادامه این نشست سیدســعید طبیبیان، مسئول اداره فرهنگ 
و ارشاداســامي شــهرضا گزارشــي ازبرگــزاری کارگاه هــاي 
آسیب شناسی و ایده پردازی درمحل کانون پرورش فکري کودک 
ونوجوان این شهرســتان جهت عاقه مندان ومربیان پرورشــي 
 ارائه کرد. وي ازاســتقبال بــي نظیرعاقه مندان بــاکارگاه هاي

 قصه گویي خبرداد و اظهارداشــت: مامیهمانان بسیاري ازاستان 
هاي فارس، خوزستان ،یزد، تهران وشهرهاي استان اصفهان جهت 
شرکت درهمایش وکارگاه ها داشــتیم که با استقبال بي نظیري 
ازطرف عاقه مندان مواجه شــدیم. انتظارمي رود طي برگزاري 
کارگاه هاي دوروزه توانســته باشــیم به اهداف خــود که ترویج 
کتاب وکتاب خواني به خصوص ازســنین کودکي است، نزدیک 
شده باشیم.مســئول اداره فرهنگ وارشاداسامي شهرضا، هدف 
از برگزاري این کارگاه هارا حضور مفید درحوزه جام باشــگاه هاي 
 کتاب خوانــي وپایتخت کتاب و طــرح مروجیــن کتاب خواني

 برشمرد.

گلپایگان
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ذخیره سازی خون بند ناف در اصفهان از مرز 120 هزار نمونه گذشت

پیشنهاد سردبیر:

اخبار

با مسئوالن

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار 
اصفهان خبر داد:

اجرای طرح چهارگانه 
بازآفرینی با هدف کاهش 

آسیب های اجتماعی
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اصفهان 
از اجرای اقدامــات چهارگانه به منظور کاهش 
آســیب های اجتماعی در اصفهــان خبر داد. 
حجت ا...غالمی با اشاره به طرح های بازآفرینی 
به منظور کاهش آســیب های اجتماعی در 4 
مرحله اظهار داشت: ســاماندهی شبکه معابر 
و روشنایی به عنوان نخســتین پروژه ای بوده 
کــه معرفی کردیم بــه گونه ای کــه در زمان 
ســاماندهی، روشــنایی معابر را نیز به همراه 
داشــتیم. وی ادامه داد: بدین وسیله یک قدم 
در راستای کاهش آسیب های اجتماعی حرکت 
کردیم و این در حالی بوده که مرحله دوم ایجاد 
کانون های بهداشت و ســالمت است. معاون 
هماهنگی امور عمرانی استاندار اصفهان بیان 
کرد: ایجاد کانون های بهداشــت و سالمت در 
حقیقت کار مشترکی با حضور بخش اعظمی 
از دستگاه های استان اســت که در این زمینه 
مرتبط هســتند و بر اســاس یک برنامه اقدام 
مشترک باید به مرحله عمل برسد. وی، پیرامون 
مراحل بعــدی طرح چهارگانــه بازآفرینی به 
منظور کاهش آســیب های اجتماعی تصریح 
کرد: مرحله بعد از آن نیز به ســمت و ســوی 
پایگاه ها و ســالن های آموزش خواهد رفت که 
این سالن های آموزش نیز با اقدامات مشترک 
پیش خواهند رفت و فضاهای ورزشــی نیز از 

جمله مراحل بعدی است.

معاون اجتماعی اداره کل بهزیستی 
استان اعالم کرد:

ثبت 540 مورد کودک 
آزاری در سال گذشته

معاون اجتماعی اداره کل بهزیســتی استان 
اصفهان بــا اشــاره به تمــاس بــا اورژانس 
اجتماعی و خــط تلفنی 123 اظهار داشــت: 
ســازمان بهزیســتی اطالعــات مربــوط به 
کــودک آزاری را از ایــن طریــق جمع آوری 
می کند و مردم مواردی که مشاهده می کنند 
یا مشکوک هستند که بچه ها از طریق والدین 
یا افــراد دیگر مــورد آزار قــرار می گیرند، را 
اطالع رســانی می کنند. مجتبی ناجی افزود: 
ســال گذشــته 540 مورد تماس از ســوی 
مردم برای اطالع از کــودک آزاری با اورژانس 
اجتماعی گرفته شــده و همکاران مداخالت 
 الزم را انجــام دادنــد. وی با بیــان اینکه طی

3 ماهه امســال 74 مورد تمــاس در این باره 
برقرار شده اســت، گفت: 30 پسر و 44 دختر، 
مورد کودک آزاری قــرار گرفتند که برخی از 
این کودک آزاری ها ناشی از بدرفتاری روانی و 
عاطفی والدین، غفلت والدین و برآورده نکردن 
نیازهای بچه ها بوده، این موارد از طریق مشاوره 
و مداخله مددکار اجتماعی و غیره حل و فصل 
شده است. معاون اجتماعی اداره کل بهزیستی 
استان اصفهان ادامه داد: موارد معدودی هم که 
کودک آزاری شکل فیزیکی داشته و مادر یا پدر 
احساس کرده این یک روش تربیتی است که 
کودک را برای رفتارهــای نامطلوبش مجازات 
می کند، در این موارد نیز با مداخله و مشــاوره 

راهکارهای جایگزین پیشنهاد شده است.

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست 
شهرستان خمینی شهر بیان کرد:

پاک سازی ۱۸0 تن خاک 
آغشته به آالینده های نفتی

سرپرســت اداره حفاظت محیط زیســت 
شهرســتان خمینی شــهر گفت: 1۸0 تن 
خاک آغشته به آالینده های نفتی در اراضی 
حاشیه زاینده رود پاک ســازی شد. سعید 
یوسف پور با اشاره به اینکه متخلفان تخلیه 
پسماندهای نفتی در حاشــیه زاینده رود و 
کانال زهکش شهر درچه شناسایی و تحویل 
مراجع قضایی شــدند، اظهار کرد: با بررسی 
کارشناســان اداره حفاظت محیط زیســت 
شهرســتان خمینی شــهر، افراد متخلفی 
که بــا تخلیه ضایعات نفتی ســبب آلودگی 
زاینده رود، انتشار بوی نامطبوع در شهر درچه 
و نارضایتی شهروندان شده بودند، شناسایی 
و به مراجع قضایی معرفی شــدند. وی ادامه 
داد: در نهایت با نظارت اداره حفاظت محیط 
زیست شهرســتان خمینی شهر در مجموع 
حدود 1۸0 تن خاک آغشــته به ترکیبات 
آالینده پاک سازی شد. یوسف پور افزود: این 
مقدار توسط عوامل اجرایی شهرداری درچه 
پاک سازی و جهت مدیریت و امحا با رعایت 
ضوابط و مقررات زیســت محیطی، به یکی 
از واحدهای امحای پسماندهای ویژه مورد 
 تایید سازمان حفاظت محیط زیست منتقل

 شد.

رییس پلیس امنیت عمومی استان خبر داد:
نظارت و کنترل بر ۸03  واحد 

صنفی توسط پلیس امنیت
رییس پلیس امنیت عمومی اســتان از نظارت 
اداره اماکن این پلیس بــر فعالیت ۸03 واحد 
صنفی طی هفته گذشــته خبر داد. ســرهنگ 
»محمد حسن اسماعیلی« اظهار داشت: طرح 
بازرســی از کلیه صنوف و واحدهای صنفی در 
طول هفته گذشته اجرایی شــد. وی افزود: در 
نتیجه اجــرای این طــرح از ۸03 واحد صنفی 
بازدید شــد که به 642 واحد صنفی ضمن ارائه 

آموزش های الزم تذکر نیز داده شد. 
این مقام انتظامی بیان داشت: همچنین تعداد 
29 واحد صنفی متخلف نیز پلمب و برای 112 
مورد نیز اخطاریه پلمب صادر شد. رییس پلیس 
امنیت عمومی اصفهان در پایان از شــهروندان 
خواست در صورت مشاهده تخلف در واحدهای 
صنفی از طریق تماس با سامانه 110 موضوع را 
به پلیس اطالع دهید تا اقدامات الزم انجام شود.

دادستان عمومی و انقالب 
خمینی شهراعالم کرد:

تخریب ۱0 باغ ویالی غیرمجاز 
در محدوده خمینی شهر

دادســتان عمومــی و انقــالب شهرســتان 
خمینی شهر گفت: احکام تخریب 10 باغ ویالی 
غیرمجاز با هزینه های میلیاردی در شهرستان 

خمینی شهر صادر و در حال اجراست.
یوسف کریمی، در حاشیه اجرای احکام قضایی 
و تخریب 2 باغ ویالی میلیــاردی، اظهار کرد: 
متاســفانه شــاهد برخی ســاخت و سازهای 
غیرمجاز در حریم زمین های کشاورزی و باغات 
و همچنین در حوزه شهری در سطح شهرستان 
خمینی شهر هستیم. افرادی سودجو با استفاده 
از خالءهای قانونی و ضعف نظارت ها اقدام به این 

ساخت و سازها می کنند. 
وی افزود: بعد از انجام تشــریفات قانونی آرا و 
احکام قضایــی، تخریب 10 باغ ویــال با هزینه 
میلیاردی و ســنگین مالی در این شهرســتان 
صادره شده است. تذکرات اولیه به این مالکان 
داده شــده؛ اما توجــه نکرده اند و شــاهد این 
 برخورد در حوزه جهاد کشــاورزی شهرستان 
هســتیم. کریمی با تاکید بر جدیت دســتگاه 
قضایی در برخورد با متخلفان خاطرنشان کرد: 
با توجه به اقدامات پیشــگیرانه روند ساخت و 

سازهای غیر مجاز رو به کاهش است.

مدیر حوادث و فوریت های پزشکی استان:
برخورد تانکر حمل سوخت با 

تریلی یک کشته برجای گذاشت
رییس مرکــز مدیریت حــوادث و فوریت های 
پزشکی استان اصفهان گفت: در حادثه تصادف 
یک دستگاه تانکر حمل سوخت با یک دستگاه 
تریلی، یک نفر کشته و یک نفر مصدوم شد.غفور 
راســتین  اظهار کرد: پس از تماس با اورژانس، 
 یک دســتگاه آمبوالنس 115 بــه محل حادثه

 اعزام شد. وی در ادامه افزود: در این حادثه راننده 
تانکر حامل سوخت که مردی 3۸ ساله بود، جان 
باخت و راننده تریلی که مردی 53 ســاله بود به 
ســختی مصدوم و توسط پرســنل اورژانس به 

بیمارستان شادان شهرستان خور منتقل شد.

مدیرکل حج و زیارت استان:
 بیش از 6 هزار  اصفهانی

 حاجی می شوند
مدیرکل حج و زیارت اســتان اصفهان گفت: 6 
هزار 760 نفر زائر به همراه 251 نفر از اســتان 
اصفهان در موسم حج 9۸ حضور خواهند داشت. 
غالمرضا زاهدی در مورد تعداد زائران اصفهانی 
عازم به سرزمین وحی اظهار کرد: در موسم حج 
امســال 6 هزار 760 نفر زائر به همراه 251 نفر 

عوامل راهی بیت اله الحرام می شوند. 
مدیرکل حج و زیارت استان اصفهان ادامه داد: 
این تعداد در قالب 47 کاروان عازم می شوند که 
از این تعداد 21 کاروان مدینه بعد و 26 کاروان 

مدینه اول داریم. 
وی در پاســخ به زمان اعزام حجاج به سرزمین 
وحی، اعالم کرد: تاریخ نهایی هنوز اعالم نشده 
ولی احتماال در کشور از 17 تیرماه آغاز خواهد 
شد و کاروان های استان نیز از یک هفته بعد 24 

تیرماه عازم خواهند شد. 
زاهدی در ادامه خاطر نشان کرد: سه کاروان از 
اســتان چهارمحال و بختیاری حدودا 400 نفر 
زائر و عوامل دارد که از ایســتگاه پرواز اصفهان 

عازم خواهند شد.

معاون بیمــه ای اداره کل تامین اجتماعی اســتان 
اصفهان گفت: رقم مطالباتی کــه تامین اجتماعی 
اصفهان از کارفرمایان دارد، رسیدگی و قطعی شده 
و در مرحله اجرا و اخطار است. حدود ۸00 میلیارد 
تومان مطالبات قطعی شــده داریــم و با چیزی که 
برآورد کردیــم و هنوز به قطعیت نرســیده، حدود 
یک هزار و 300 میلیارد تومان می شود. عبدالرسول 
آقاهادی در خصوص مطالبات این ســازمان اظهار 
کرد: طرف حساب ما کارفرماهای محترم حقیقی و 
حقوقی در بخش دولتی و بخش خصوصی هستند 
که از بین 110 هزار کارگاه در سطح استان اصفهان، 
حــدود ۸00 میلیارد تومان مطالبات قطعی شــده 
داریم. معاون بیمه ای اداره کل تامین اجتماعی استان 
اصفهان در خصوص مهم ترین و بیشــترین میزان 
مطالبات تامین اجتماعی استان تصریح کرد: باالترین 
ارقام مربوط به شرکت ریسندگی و بافندگی کاشان، 
شرکت بافندگی راوند کاشــان، شرکت پلی اکریل، 
کاشی اصفهان، کاشی نیلو و برخی واحدهای صنعتی 
دیگر است. آقاهادی با اشاره به اینکه از بخش دولتی 

مطالبه خاصی نداریم، اظهار کرد: در مورد دولتی ها 
در خصوص ســوابق بعضی از کارکنــان مطالباتی 
مطرح است و معموال طبق لیست و از طریق خزانه 
واریز می شود و مشکل خاصی به آن صورت نداریم، 
اما اختالفی با مخابرات کــه در حال حاضر به بخش 
خصوصی تبدیل شــده داریم که آن هم مربوط به 
زمانی است که در بخش دولتی بوده و برای این امر 
در حال مذاکره در سطح وزارتخانه و رفع آن هستیم. 

معاون بیمه ای اداره کل تامین اجتماعی استان خبرداد:

مطالبات ۱300 میلیارد تومانی تامین اجتماعی از کارفرمایان
دبیرکمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی گفت: 
برای مبارزه با کار کودکان، یک بسته اجتماعی مبارزه با 
حاشیه نشینی، اقتصاد غیر رسمی و ساماندهی کودکان 
بی هویت داریم و این مبارزه باید کامال اصولی باشــد. 
ناهید تاج الدیــن در خصوص کــودکان کار و قوانین 
مربوط به آن، اظهار کــرد: در موضوع کــودکان کار 
دو دیدگاه وجود دارد؛ یک دیدگاه این اســت که باید 
زمینه های کار کودکان کار را مسدود کرد که یک بسته 
حمایتی و اجتماعی است، یعنی اگر می خواهیم زمینه 
کار کردن کودکان را مسدود کنیم و مبارزه با کار کودک 
انجام شود باید به حاشیه نشینی بپردازیم. وی ادامه داد: 
در خصوص مبارزه با کار کودک باید زمینه های کاهش 
حاشیه نشینی را فراهم آوریم که با توجه به آمار 12 تا 
19 میلیونی حاشیه نشینی در ایران و حضور 33 درصد 
جمعیت در سکونتگاه های غیر رسمی و حاشیه ها، این 
یک ابر چالش است که از یک ســو باید به اقتصاد غیر 
رسمی و مبارزه با معضالت اقتصادی پرداخت که 10 
میلیون کارگر در آن کار می کننــد و کودکان کار نیز 
بخشی از این اقتصاد هســتند. تاج الدین با بیان اینکه 

بخش بزرگی از کودکان کار کودکان بی هویت هستند، 
تصریح کرد: مورد دیگری که برای مبارزه با کار کودک 
مهم است بحث کودکان بی هویت است که مجلس با 
تصویب قانون اعطای تابعیت به فرزندان مادران ایرانی 
این مورد را تسهیل کرد. وی تاکید کرد: بنابراین برای 
مبارزه بــا کار کودکان یک بســته اجتماعی مبارزه با 
حاشیه نشینی، اقتصاد غیر رسمی و ساماندهی کودکان 

بی هویت داریم.

دبیرکمیسیون اجتماعی مجلس:

مبارزه با کار کودک، نیازمند مبارزه با حاشیه نشینی است

پارلمانتامین اجتماعی

تا پیش از خودکشی دو دختر نوجوان در اصفهان، 
خطر بازی های رایانه ای در کشور ما چندان جدی 
گرفته نمی شــد. اینکه فضای مجــازی تا چه حد 
می تواند روح و روان کودکان و جوانان ما را مسموم 
کند، تنها در حد ایده هایی مانند داشــتن پوشش 
مناســب و یا نداشــتن الفاظ غیر اخالقی خالصه 
می شــد؛ اما پس از به راه افتــادن چالش »نهنگ 
آبی« حساسیت ها بر محتوا و طرز بازی در این فضا 
هم بیشتر شد؛ اما سرنوشــت بازی های خطرناک 
تنها به نهنگ آبی و ممنوعیت نصــب و راه اندازی 
آن خالصه نشــد و حاال بار دیگر هشدارها در مورد 
یک بازی خطرناک و آســیب رســان دیگر منتشر 
شده است؛ »بازی مریم« که بر اساس اعالم پایگاه 
اطالع رســانی پدافند غیر عامل، ســاخته یک فرد 
سعودی است و می تواند برای نوجوانان بسیار آسیب 
رسان باشد. برنامه نویس و سازنده این بازی، فردی 
به نام »سلمان الحربی« است. وی متخصص هوش 
مصنوعی و اینترنت بوده و اعالم کرده که این بازی 
هیچ ارتباطی با بازی »نهنگ آبی« ندارد. »سلمان 
الحربی« گفته که این فقط شــایعه ای اســت که 
در شبکه ها پخش شــده و هیچ کدام از پاسخ های 
بازیکنان در نرم افزار ذخیره نمی شود و این اطمینان 
را به بازیکنان می دهد که »هــدف این بازی، فقط 
سرگرمی است و هدف دیگری ندارد.«؛  اما شرایط 
و محتویات این بازی چیز دیگری می گوید! هر چند 
بازی های ترســناک برای نوجوانان بســیار جذاب 
است؛ اما اینکه محتوای این نوع از بازی ها چه چیزی 
را می تواند به بازی کننده القا کند، نکته ای است که 
باید به آن توجه کرد. پس از بازی نهنگ آبی، توجه 
بسیاری از کاربران به بازی های ترسناک جلب شد؛ 
اما ممنوعیت این بازی در بسیاری از کشورها پایان 
کار نبود. از ســال گذشــته که بازی مریم وارد اپ 
استورها شده  با وجود هشدارها در مورد این دسته 
از بازی ها؛ اما تعداد دانلود آن به ســرعت زیاد شد. 
این بازی شبیه سایر موارد مشابه ترسناکی که در 
اپ استور و گوگل پلی مشــاهده می کنید، نیست. 
افرادی که تا مراحل پایانی این بازی را پیش رفته اند، 
به خودکشــی و پایان دادن به زندگی خود تمایل 
دارند. سال گذشــته یک نوجوان درترکیه پس از 
تمام کردن این بازی، خودکشی کرد. بازی مریم را 
به دو زبان عربی و انگلیسی می توان تهیه کرد. این 

بازی، برخالف بازی نهنگ آبی، سیر داستانی جالبی 
دارد. در طول بازی، کاربر متحمل شنیدن صداهای 
ترسناکی است که تاثیر مستقیمی روی روان او  می 
گذارد. این بازی مراحل زیادی ندارد، به طوری که 
می توان با بــازی مداوم آن را در طــول چند روز به 
پایان رساند؛ اما سازنده بازی، راهکار هوشمندانه ای 
برای آن در نظر گرفته اســت. اگر کاربر 24 ساعت 
به ســراغ بازی نرود باید تمامی مراحل طی شده را 
دوباره بگذراند. در ابتدا برای وارد شــدن به محیط 
بازی،کاربر باید اطالعاتی نظیر شــماره گوشــی، 
دسترسی به شــبکه های مجازی مانند فیسبوک و 
واتس اپ و دیگر دسترســی ها در گوشی خود را به 
سرور بدهد. آنچه سبب می شود این بازی در زمره 
بازی های خطرناک قرار گیرد، اتفاقاتی اســت که 
ممکن است بعد از اتمام بازی، گریبانگیر کاربر شود. 
به عنوان نمونه، پس از اتمام بازی، دقیقا در ساعت 

3 نصف شــب، یک شماره ناشــناس با شما تماس 
خواهد گرفت و عبارتی را به معنی این که »ما با تو 
هنوز کار داریم«به صورت رباتی پخش خواهد شد. 
از مزاحمت ها و تهدیدهای این شماره های ناشناس 
حتی با بالک کردن هم نمی توان در امان ماند زیرا 
تعداد این شماره ها زیاد است و هر شب دقیقا ساعت 
3 با کاربر تماس می گیرند. ایــن عمل مکررا انجام 
خواهد شــد و هر بار صداهای عجیبی برای کاربر 
پخش می شود تا کاربر را مجاب کند که او جن زده 

شده است. بخشی از این ترس به دلیل محیط بازی، 
بسیار ترسناک و تاریک است و زمانی که چشم کاربر 
به محیط بازی عادت می کند، در تاریکی شب دچار 
توهم می شــود که کاراکتر بازی یا سایه ها و اجنه 
برای او کمین کرده اند و به او خیره شده اند. فضای 
غیر معمول این بازی در نهایــت حتی اگر منجر به 
خودکشی بازیکن هم نشود تاثیرات روحی و روانی 
زیاد و مخربی را بر آنها به جا خواهد گذاشت عالوه 
بر این فعاالن رسانه ای ضد سعودی نسبت به اهداف 
سیاسی در این بازی هم به کاربران هشدار داده اند. 
فعاالن فضای مجازی از طریق شبکه های اجتماعی 
و هشــتک»#لعبة_مریم«، که فقــط برای مدت 
زمان کوتاهی از طریق اپل اســتور در دسترس بود 
نسبت به این بازی هشدار دادند. آنها معتقد بودند 
اهداف کثیف و خطرناک سیاسی ورای سواالتی که 
از بازیکن خالل بازی پرسیده می شود، نهفته است.

مرگ به خاطرمریم!
  هشدارها در مورد  یک بازی جدید و خطرات و احتمال خودکشی نوجوانان افزایش یافته است؛

ذخیره سازی خون بند ناف در اصفهان از مرز ۱20 هزار نمونه گذشت
مدیر بانک ســلول های بنیادی خون بند ناف رویان اصفهان گفت: طبق برنامه ریزی در زمینه ذخیره و 
پیوند سلول های بنیادی پیش بینی می شود تا سال 1400 ذخیره سازی خون بند ناف به 150 هزار نمونه 
افزایش یابد. مجید کوهی اصفهانی، ایران را دارای رتبه نخست ذخیره سازی خون بند ناف در غرب آسیا 
معرفی کرد و گفت: به نسبت جمعیت، اصفهان بیشترین ســهم را در ذخیره این ثروت نهفته دارد. وی 
پیرامون قدرت درمانی سلول های بنیادی افزود: بیماری های خونی همچون سرطان خون و بیماری های 
نقص ایمنی از جمله بیماری هایی است که با استفاده از سلول های بنیادی قابلیت درمان دارد و تاکنون 
حدود 1۸ پیوند موفق با بهره گیری از خون بند ناف داشته ایم. مدیر بانک سلول های بنیادی خون بند ناف 
رویان اصفهان افزود: این سلول ها همچون سلول های بنیادی خون ساز مغز استخوان، قادر به ساخت انواع 

سلول های دیگر و ترمیم و نگهداری بافت های بدن در هنگام جراحت و بیماری است. 

530هزار اصفهانی به بسیج ملی کنترل فشار خون پیوستند
رییس مرکز بهداشت استان اصفهان گفت: تا کنون 530 هزار نفر از ابتدای طرح سنجش فشارخون شرکت 

کردند و مرحله دوم بسیج ملی کنترل فشار خون تا روز 15 تیر ماه ادامه دارد.
کمال حیدری، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان ادامه داد: 
مردم با مراجعه به پایگاه های ثابت و سیار در سراسر استان می توانند فشــار خون خود را به صورت رایگان 
اندازه گیری و ثبت کنند؛ فراموش نکنیم که برخی افرادی که با فشــار خون باال به این پایگاه ها مراجعه می 

کنند در ابتدا از بیماری خود اطالعی نداشتند.
 وی افزود: تا کنون 530 هزار نفر از ابتدای این طرح مشارکت کردند که هر روز شاهد پیوستن افراد بیشتری 
به بسیج ملی کنترل فشار خون هستیم.وی تصریح کرد: به کسانی که فشــار باالیی برای آنها ثبت می شود 

پیشنهاد می کنیم یک بار دیگر در زمان دیگری به مراکز مراجعه کنند. 

مدیرکل کمیته امداد اســتان اصفهــان گفت: در ســال 97 کمیته امداد با 
همکاری خیریه درمانی حضرت ابوالفضل )ع( به پیونــد 50 بیمار نیازمند 

کمک کرد. 
محمدرضا متین پور بیان اینکه این نهاد خدمات متفاوتی در زمینه پزشکی 
و درمان در اختیار مددجویان خود قرار می دهد، اظهار کرد: کمیته امداد در 
اواخر سال 96 با خیریه بهداشتی درمانی حضرت ابوالفضل )ع( تفاهم نامه ای 

برای استفاده بهینه و موثر از منابع و هم افزایی امکانات طرفین در راستای ارائه 
خدمات بهداشتی و درمانی به بیماران کلیوی و قلبی نیازمند استان اصفهان 
منعقد کرد و پس از یک سال این تفاهم نامه در سال 97 با رضایت طرفین به 
مدت دو سال دیگر تمدید شد.  وی  افزود: در این تفاهم نامه، خیریه حضرت 
ابوالفضل )ع( متعهد به پرداخت 5 میلیون تومان کمک هزینه پیوند کلیه به 

بیماران معرفی شده از طرف کمیته امداد شده است. 

داد
 ام

یته
کم

انجام 50 عمل پیوند کلیه 
بیماران نیازمند اصفهانی 

با کمک کمیته امداد

 فضای غیر معمول این بازی در نهایت 
حتی اگر منجر به خودکشی بازیکن 

هم نشود تاثیرات روحی و روانی زیاد و 
مخربی را بر آنها به جا خواهد گذاشت

پریسا سعادت
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ساری خواهان جذب 
ایکاردی و مارکینیوس شد

مائوریتزیو ساری که به تازگی با عقد قراردادی 
ســه ســاله جانشین 
ماسیمیلیانو آلگری 
در یوونتوس شد، 
در همین ابتدای 
خواهــان  کار، 
اضافــه شــدن دو 
بازیکن به ترکیب تیم 
تحت هدایتش شده اســت. بر اساس گزارش 
آلفردو پدوال، کارشــناس شــبکه تلویزیونی 
»اســپورت ایتالیــا«، مائوریتزیو ســاری از 
فابیو پاراتیچی، مدیر ورزشــی تیــم فوتبال 
یوونتوس خواسته مارکینیوس، مدافع برزیلی 
پاری ســن ژرمن و مائورو ایــکاردی، مهاجم 
آرژانتینی اینتر را در این تابستان جذب کنند. 
مارکینیوس 25 ساله در پاری سن ژرمن سالی 
10.2 میلیون یورو دستمزد می گیرد و همین 
دســتمزد باالی وی، مانعی بزرگ برای انتقال 
وی از پارک دوپرنس به تیمی دیگر اســت. به 
 PSG هر حال اگر ماتیس دلیخت از آژاکس به
ملحق شــود، احتمال اینکــه مارکینیوس در 
لیست فروش این باشــگاه قرار بگیرد، وجود 

دارد.
راه حل پیوستن مهاجم 

بارسلونا به لیورپول
بر اساس ادعای ســایت انگلیسی »تیم تاک« 
باشــگاه بارســلونا به 
باشــگاه لیورپــول 
چراغ ســبز نشان 
داده کــه عثمان 
دمبلــه در ایــن 
تابســتان می تواند 
به جمع سرخ پوشان 
مرسی ســاید ملحق شود، به شــرطی که این 
باشگاه انگلیسی ۹0 میلیون پوند برای عملی 
شــدن این انتقال بپردازد. بارســلونا در سال 
201۷ پس از جدایی نیمار از این تیم، اقدام به 
خرید این مهاجم فرانسوی از بورسیا دورتموند 
در ازای ۹0 میلیون پوند کرد و حاال پس از دو 
سال قصد دارد مهاجم 22 ساله اش را با همان 
رقمی که خریده بود، بفروشــد. عثمان دمبله 
عملکرد خوبی در بارســلونا داشته است؛ اما با 
آمدن فرنکی دیونگ و در صورت ملحق شدن 
آنتوان گریزمان به جمع آبی واناری ها، مدیران 
باشگاه در فکر این هســتند تا با فروش دمبله 

تراز مالی خود را درست کنند.

پیشنهاد چلسی به لمپارد؛ سه ساله
بعد از جدایی مائوریتســیو ساری و انتقال وی 
به یوونتوس، اخبار زیادی در مورد جانشــین 
وی مطرح شده و حاال فرانک 
لمپــارد، بازیکن ســابق 
چلســی کــه در حال 
حاضر ســرمربی دربی 
کانتی است و بسیاری 
آینده روشنی برای وی 
متصور شده اند، تبدیل به 
نامزد اول سران چلسی برای پذیرش 
 ESPN هدایت این باشگاه شده اســت. حاال
مدعی شــد رومن آبراموویج با پیشنهادی ۳ 
ســاله قصد دارد با فرانک لمپارد توافق کرده و 
هدایت چلسی را به وی بسپارد. در این شرایط و 
با توجه به محرومیت چلسی از 2 پنجره نقل و 
انتقاالتی، لمپارد با آرامش قادر به پیاده کردن 
افکار خود در این باشــگاه خواهد بود. لمپارد 
211 بار در ۶۴۸ بازی برای چلســی موفق به 
گلزنی شــده و یکی از محبوب ترین بازیکنان 

تاریخ این باشگاه به شمار می آید.

:PSG رییس
 امباپه ۲۰۰ درصد می ماند

رییس باشــگاه پاری ســن ژرمن به شــایعه 
جدایی امباپه پایان داد. ناصــر الخلیفی تنها 
چند ســاعت بعد از هشدار 
جدی کــه بــه امباپه و 
نیمــار دربــاره اصالح 
رفتار آنها داد، راه را بر 
مشتریان ستاره جوان 
تیمش بســت. او درباره 
احتمال جدایی امباپه در 
تابســتان گفت: به هیچ وجه اجازه 
جدایی به امباپه را نخواهیم داد. او 200 درصد 
در پاری ســن ژرمن می ماند. الخلیفی درباره 
بازگشــت لئوناردو هم گفت: می خواستیم که 
تغییراتی را در تیم به وجود آوریم. به لئوناردو 
پیشنهاد دادم و او خیلی سریع آن را قبول کرد 
و خوشحالیم که به تیم برگشت. لئوناردو کمک 
زیادی به ما برای جذب بازیکنان مورد عالقه در 

تابستان خواهد کرد.

خطر تعلیق از بیخ گوش کشتی ایران گذشت

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

رضا قوچان نژاد که هم اکنون برای گذرانــدن تعطیالت پایان فصل 
در هلند به ســر می برد، به تمرین های گروهی پیش فصل تیم آپوئل 
با توجه به قراردادی که تا سال 2020 میالدی دارد، فراخوانده شده 
اســت؛ البته تیم آپوئل آماده پذیرش هر پیشنهادی برای خرید رضا 
قوچان نژاد است که در ۶ ماه اخیر به صورت قرضی برای تیم اف سی 

سیدنی استرالیا بازی کرده است.

بازگشت قوچان نژاد به آپوئل قبرس

شهاب گردان دروازه بان فصل گذشــته تیم فوتبال صنعت نفت 16
آبادان با قراردادی به مدت یک فصل به جمع شــاگردان نکونام 
پیوســت تا در لیگ نوزدهــم از دروازه این تیم دفــاع کند. این 
فوتبالیست 1۹۳ سانتی متری سابقه عضویت در تیم های نساجی 
مازندران، ابومسلم خراسان، ذوب آهن اصفهان، سپاهان اصفهان، 

پرسپولیس تهران، پدیده خراسان و صنعت نفت را دارد.

شهاب گردان سنگربان فوالد خوزستان شد
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کعبی هم شام سنگین خورده!؟
بعد از آنکه خبر مذاکره باشــگاه پرسپولیس با 
قطبی لو رفت، مدیران باشگاه به شدت این شایعه 
را ســرکوب کردند؛ تا جایی که عرب در نشست 
خبری اش چندین بار با لحنی تند و تیز به راویان 
این ماجرا طعنه زد که در خانه می نشینند، شام 
سنگین می خورند و چنین شایعاتی می سازند. 
حاال کعبی که در ماندن یا رفتن برانکو یا آمدن 
و نیامدن قطبی به پرســپولیس ذی نفع نیست، 
مدعی شده افشین پارســال به بازیکنان فوالد 
وعده می داد قراردادشان را تمدید نکنند، چون 
قرار است آنها را با خودش به پرسپولیس بیاورد. 
کعبی روابط نزدیکی با فوالدی هــا دارد و بعید 
اســت حرفی با این درجه از اهمیت را روی هوا 
بزند. آنچه این شائبه را تقویت می کند، جدایی 
فوری و بی قید و شرط قطبی از فوالد بود؛ اتفاقی 
که به ادعای مدیران تیم اهــوازی، صرفا هم به 
دالیل فنی رخ نداد؛ البته شــاید کعبی هم شام 

سنگین خورده بود!

بازگشت مهاجم پیشین استقالل 
به فوتبال اروپا

روزنامه االتحاد امارات در گزارشی اعالم کرد که 
مامه تیام از مسئوالن باشگاه عجمان درخواست 
کرده است با جدایی او و توافق دوجانبه به منظور 
فسخ قراردادی که یک ســال دیگر اعتبار دارد، 
موافقت کنند. براســاس این گــزارش، مهاجم 
سنگالی پیشین اســتقالل به مسئوالن باشگاه 
عجمان تاکید کرده اســت که بــرای دعوت به 
اردوی تیم ملی ســنگال، باید در یک باشــگاه 
اروپایی بــازی کند و به همیــن منظور خواهان 
جدایی از این باشــگاه اســت. همچنین باشگاه 
عجمان موافقت خود را با این درخواســت اعالم 
کرده و با دریافت مبلغ مقرر در قرارداد با پیوستن 
تیام به یک باشگاه اروپایی، موافقت خواهد کرد.

کدورت ها بر طرف شد؛
تماس تلفنی فرهاد مجیدی با 

پرویز مظلومی
هفته گذشــته فایل صوتی منتســب به فرهاد 
مجیدی در فضای مجازی منتشر شد که او حمله 
تندی به پرویز مظلومی عضو شورای فنی استقالل 
داشت. مدیران باشگاه بدون هماهنگی با مجیدی 
با چند بازیکن مذاکــره کردند که همین موضوع 
باعث ناراحتی شماره ۷ اسبق استقالل شد. پس 
از این اتفاق، مجیدی روز گذشته با پرویز مظلومی 
تلفنی صحبت و از او دلجویی کرد. مجیدی که در 
استقالل شاگرد مظلومی بوده می گوید این فایل 
حدود ده دقیقه است و تنها ثانیه ای از آن منتشر 
شده. مظلومی همچنین صحبت های مجیدی را 

می پذیــرد و می گوید: »ما 
سال ها در اســتقالل با هم 
بودیم و یک فایــل صوتی 

نمی توانــد رابطه ما 
را خراب کند.«

در حاشیه

 خطر تعلیق 
از بیخ گوش کشتی ایران گذشت

بنابر اعالم فدراسیون کشــتی، »بهروز نعمتی« 
سرپرســت فدراسیون کشــتی در رأس هیئتی 
دیپلماتیک متشــکل از دیپلمات های ایران در 
سوییس با »نناد اللوویچ« رییس اتحادیه جهانی 
کشتی دیدار و گفت وگو کرد. نعمتی همچنین 
با اشاره به بدهی دالری فدراسیون کشتی با ارائه 
اسناد و مدارک الزم، از اتخاذ تدابیر سریع برای 
حل این موضوع خبر داد. »نناد اللوویچ« رییس 
اتحادیه جهانی هم در این جلسه با ابراز خرسندی 
از مالقات با نعمتی، ایران را یکی از کشــورهای 
ابرقدرت و تاثیرگذار کشتی دنیا نامید و بر لزوم 
برگزاری انتخابات عادالنه منطبق با اساســنامه 
تاکید کرد. اللوویچ در ادامه این نشست از تصمیم 
هیئت رییســه اتحاد جهانی برای تعلیق کشتی 
ایران و چند کشــور دیگــر در المپیک به خاطر 
بدهی مالی انباشته شده خبر داد که با توضیحات 
نعمتی قانع شد و از وی خواست تا راهکاری برای 
پرداخت این معوقات ارائه کند و قرار بر این شد که 
بدهی فدراسیون کشتی ایران به صورت اقساطی 
پرداخت تا خطر تعلیق ایران از مسابقات جهانی و 

المپیک برطرف شود.

بازیکن ســابق تیم فوتبال سپاهان در مورد فســخ قراردادش با 
ســپاهان اظهار کرد: ســال گذشــته هر بازی که برای سپاهان 
انجام دادم با تمام وجود بوده و فکرمی کردم با توجه به عملکرد 
خوبی که ارائه دادم زمان بیشــتری در زمین حضور داشته باشم 
که این اتفاق نیفتاد، بازیکنی نیستم که نیمکت نشین باشم، به 
همین خاطر می خواهم به تیمی بروم که بازی بیشــتری انجام 

دهم. حســن جعفری افزود: قبل از اینکه لیگ تمام شود، مدیر 
برنامه هایم صحبت هایی با باشگاه داشــته، در چند روز گذشته 
مذاکرات خوبی را انجام دادیم و به توافق رسیدیم که جدا شوم، 
از آقای نیکفر و تابش تشکر می کنم که در این راه با من همکاری 
کردند. بازیکن سابق تیم فوتبال سپاهان با اشاره به اینکه من در 
سپاهان هم که حضور نداشته باشم، برای این تیم آرزوی موفقیت 

می کنم، تصریح کرد: چند سال است که در سپاهان بازی می کنم 
و با این تیم مقام قهرمانی کســب کرده ام، این باشگاه خانه من 
است و اگر در سپاهان حضور نداشته باشم، برایش آرزوی موفقیت 
می کنم. وی درباره امیر قلعه نویی ســرمربی تیم فوتبال سپاهان 
 گفت: ترجیح می دهم در رابطه با ایشــان صحبت نکنم و نظری

 نمی دهم.

بازیکن سابق تیم فوتبال سپاهان:
ترجیح می دهم در مورد قلعه نویی صحبت نکنم

چهارمین جشــنواره ورزشــی زاینده رود با هدف 
افزایش شــور و نشــاط اجتماعی و افزایش آگاهی 
شهروندان نسبت به یک سری رشته های ناشناخته از 
فردا در اصفهان آغاز به کار می کند. در این جشنواره 
که به مــدت دو روز و با همــکاری اداره کل ورزش 
وجوانان اســتان، همراهی شــهرداری منطقه ۶ و 
ســازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری 
در بوســتان پردیس هنرواقع در خیابان آبشار سوم 
)محل شهربازی سابق( برگزار می شود، تمام کمیته 
فعال تحت پوشش هیئت انجمن های ورزشی استان 
اصفهان شرکت می کنند. رییس هیئت انجمن های 
ورزشی استان در گفت وگو با زاینده رود با بیان اینکه 
ورزش فقط فوتبال نیســت و جنبه های گوناگونی 
دارد و مــا قصد داریم بــا برگزاری این جشــنواره، 
انگیزه، جذابیت و رقابت را در کنار هم فراهم کنیم تا 
خانواده ها کودکان خود را بیشتر وارد اجتماع کنند، 

می گوید: مســابقات چندجانبه بیســبال با حضور 
تیم هایی از دیگر اســتان ها، رقابت های کشوری و 
اجرای نمایشی دارت، مسابقه استانی و شهروندی 
اسپوکس، سافتبال، رزم سلطان، جهت یابی، کیک 
بوکسینگ واکو، ساواته، ســپک تاکرا، طناب کشی 
و فوتبال روی میز، از جملــه برنامه های این هیئت 
در روز جشــنواره خواهد بود؛ ضمن اینکه تیم هایی 
از شهرستان های مختلف استان نیز در این رقابت ها 
حضور دارنــد. حمیدرضا غزنوی ضمــن دعوت از 
خانواده ها به همــراه کودکان بــرای حضور در این 
جشنواره مهیج، می افزاید: اجرای نمایشی پاراموتور، 
او اسپرت، پاراگالیدر، بالن، اســکی روی آب، جت 
اسکی، موج سواری و آموزش پدل برد، پرواز هواپیما، 
بالگــرد و مولتی موتورهای رادیو کنترل، مســابقه 
بالگرد خانگی و اجرای رقابت های شهروندی بانجی 
جامپینگ و ورزش های الکترونیک همچنین بازی 
رایانه ای فیفا 201۹ برای جوانان و نوجوانان عالقه مند 
دیگر بخش های این جشنواره هستند. برای کودکانی 

که در خانه هواپیماهای خانگــی دارند، برنامه های 
ویژه ای تــدارک دیده ایم که می تواننــد در حضور 
خانواده ها از این برنامه ها اســتفاده کنند. همایش و 
مسابقه هواپیما، هواپیماهای رادیو کنترل، بالگرد و 
مولتی روتورهای رادیو کنتــرل از دیگر برنامه هایی 
است که برای این دوره از جشنواره ترتیب داده شده 
و به گفته رییس هیئت انجمن های ورزشی استان 
قرار است صبح جمعه در باند شیدان واقع در جاده 
قلعه شور و عصر پنجشنبه و جمعه در محل برگزاری 
جشنواره برپا شــود. غزنوی درباره برگزاری مراسم 
اختتامیه این جشــنواره می گوید: جشن اختتامیه 
چهارمین دوره جشنواره ورزشــی زاینده رود که با 
مراسم نورافشــانی و تجلیل از قهرمانان در حضور 
رییس فدراسیون انجمن های ورزشی کشور همراه 
اســت، در آمفی تئاتر پردیس هنر برگزار می شود. 
رییس هیئت انجمن های ورزشــی استان اصفهان 
درباره دیگر برنامه های این هیئت نیز به» زاینده رود« 
می گوید: طرح های اســتعدادیابی، توسعه ورزش 

همگانی، شــرکت تیم های مختلف در مســابقات 
کشــوری و بین المللی از برنامه هــای ثابت هیئت 
انجمن های ورزشی استان اســت. وی با بیان اینکه 
هیئت انجمن های ورزشی اســتان اصفهان در بین 
پنج هیئت برتر کشور قرار دارد، می افزاید: در برخی از 
رشته ها مانند فوتبال رومیزی، دارت و ورزش هوایی 
در کشور حرف اول را می زنیم. کمبود امکانات و نبود 
حمایت های موثر از ورزشکاران از مشکالت هیئت 
انجمن های ورزشی اســت که غزنوی به آنها اشاره 
می کند و می گوید: اگر حمایت ها از هیئت انجمن های 
ورزشی بیشتر شود، می توانیم جایگاه بهتری در کشور 
به دســت آوریم. رییس هیئت انجمن های ورزشی 
اســتان اصفهان در پایان با بیــان اینکه این هیئت 
همکاری نزدیکی با هیئت ورزش های همگانی برای 
توسعه ورزش های همگانی دارد، تاکید می کند: برای 
افزایش شور و نشــاط اجتماعی همچنین افزایش 
سالمت شهروندان، نیاز به توجه ویژه به حمایت از 

این گونه ورزش ها داریم.

افزایش شور و نشاط اجتماعی، هدف اصلی جشنواره ورزشی زاینده رود
  رییس هیئت انجمن های ورزشی استان در گفت وگو با »زاینده رود« مطرح کرد: 

  قاب روز

طرح بلیچرریپورت به بهانه جدایی توتی از رم
اسطوره باشگاه رم اعالم کردکه پس از ۳0 سال تصمیم دارد این باشگاه را ترک کند و دیگر 

مدیرفنی این باشگاه نیست.

بن بست در مذاکرات فدراسیون فوتبال با فیفا برای پول باشگاه ها
ابراهیم شکوری سرپرست دبیرکلی فدراسیون فوتبال در خصوص مطالبات باشگاه ها وفدراسیون فوتبال 
از فیفا گفت: پیرو مکاتبات و مذاکرات متعدد با فدراسیون جهانی فوتبال برای مطالبات باشگاه های ایرانی 
همچنین فدراسیون فوتبال، متاسفانه تا به امروز با توجه به تحریم های یک طرفه و ظالمانه، امکان دریافت 
مطالبات از فدراسیون جهانی امکان پذیر نبوده است. فدراسیون فوتبال ایران چندین مرتبه در رابطه با 
کلیه باشگاه های ایرانی )استقالل، پرسپولیس و …( مکاتبات الزم را با جیانی اینفانتینو رییس فدراسیون 
جهانی، فاطما سامورا دبیر کل فیفا و بخش امور مالی و حقوقی فیفا انجام داده و تا به امروز راهکار و مسیری 
در رابطه با دریافت این پول ارائه نشده است. سرپرســت دبیرکلی فدراسیون اظهار داشت: همچنین در 
کنگره فیفا در شهر پاریس، رییس فدراسیون فوتبال و بنده، مذاکرات حضوری متعددی با ریاست فیفا و 

دبیر کل و کلیه مسئوالن مربوطه انجام دادیم و روند پیگیری ادامه خواهد داشت.

دغدغه تیم امید در مورد بازیکنان لژیونر
دومین مرحله از تمرینات تیم فوتبال امید دیروز در آکادمی فوتبال ایران زیر نظر فرهاد مجیدی آغاز شد. یکی 
از دغدغه های کادرفنی و مسئوالن تیم امید، حضور بازیکنان لژیونر در تمرینات است. قبل از این رضا شکاری 
و یونس دلفی تنها بازیکنان لژیونر این تیم بودند؛ اما با بازگشــت امید نورافکن به شــارلروا و ترانسفر اللهیار 

صیادمنش به ترکیه، تعداد بازیکنان این تیم به چهار نفر رسیده است. 
حمید اســتیلی مدیر تیم امید، ارتباط خوبی با مدیر باشگاه شــارلروا دارد ؛ همچنین با باشگاه روبین کازان 
هم قبال برای حضور شــکاری در اردو به توافق رســیده بود. مســئوالن تیم امید قصد دارند از همین حاال 
رایزنی ها را آغــاز کنند تا در ادامه به مشــکالتی از این قبیل بر نخورند؛ البته گرفتن رضایت این باشــگاه ها 
 بــرای حضور بازیکنانشــان، کار راحتی نیســت که این مضــوع به یکــی از دغدغه های تیــم امید تبدیل 

شده است.

مربی تیم ملی قایقرانی کایاک درباره عملکرد ملی پوشــان کایاک در تست انتخابی و اینکه به 
ترکیب تیم برای مسابقات جهانی رســید یا خیر؟ بیان کرد: چهارمین مرحله تست انتخابی را 
پشت سر گذاشتیم و از آنجا که هدف ما، شــرکت در کایاک 500 متر چهار نفره است؛ بنابراین 
تمرکز ما بر آن بود و تقریبا حدود ۸0 درصد به آن چیزی که می خواستیم، رسیدیم. در این تست 
پنج نفر به هم نزدیک و به نظرم خوب بودند و رکوردهایشــان هم قابل قبول بود. همه دوستان 
می دانند اولویت من رکورد است و هر کسی رکورد بهتری داشــته باشد، در قایق چهاره نفره از 
او استفاده می کنم. از این پنج نفر در تمرینات استفاده می شــود و در نهایت هر کسی تمرکز و 

آمادگی بهتری داشته باشد، در ترکیب تیم قرار می گیرد. 
حسین ملکی در پاسخ به این پرسش که فکر می کند چقدر کایاک چهار نفره ایران شانس این را 
دارد تا در مسابقات جهانی سهمیه المپیک بگیرد؟ تاکید کرد: ما حتما باید در مسابقات جهانی 
شرکت کنیم تا بتوانیم در قهرمانی آسیا هم حضور داشته باشیم؛ از این رو بهترین قایق و گزینه 

که برای آن وقت بگذاریم، به اتفاق نظر همه کارشناسان و رییس فدراسیون چهاره نفره است.
 اینکه چقدر شــانس داریم را االن هم نمی توانم جواب بدهم و حداقل بایــد چهار هفته دیگر 
بگذرد و به مرور زمان تمرینات را انجام دهیم و ملی پوشــان به تمرکز الزم برســند؛ ســپس 
خواهم گفت چقدر شانس این را داریم که با رقبای آســیایی خود رقابت خوبی داشته باشیم و 
در نهایت برنده شویم. ملکی در پاسخ به این پرســش که آیادر مسابقات جهانی فقط در کایاک 
 چهارنفره شــرکت می کنند؟ گفت: نفر پنجم که در قایق چهاره نفره نیست، در انفرادی شرکت

 می کند.

مربی تیم ملی قایقرانی کایاک:

 صحبت درباره کسب سهمیه المپیک، زود است

منهای فوتبال

سمیه مصور
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حوزههنری،بزرگترینمجتمعسینمایی-تجاریرادرچهارباغمیسازد
پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

اخبار

برگزاری مراسم تجلیل از 
مدافعان حرم ارتش در اصفهان

با حضور مقامات ارشــد ارتش جمهوری اسالمی 
ایران از مدافعان حــرم در اصفهان تجلیل خواهد 
شــد. به منظور تجلیل از رزمندگان مدافع حرم 
روز چهارشــنبه 29 خرداد از ســاعت 16 مراسم 
بزرگداشت شــهدای مدافع حرم ارتش جمهوری 
اسالمی ایران در سالن کوثر اصفهان برگزار می شود.

امیر سرلشکر »سید عبدالرحیم موسوی« فرمانده 

کل ارتش در این مراســم که با حضور مسئوالن 
اســتان و خانواده معزز شــهدا برگزار می شــود، 

سخنرانی خواهد کرد.

بزرگداشت جوان ترین آزاده 
دفاع مقدس برگزار می شود

مراســم بزرگداشت شــهید قنبرعلی بهارستانی 
جوان ترین آزاده دفاع مقدس پنجشنبه 30 خرداد 
در گلســتان شــهدای اصفهان برگزار می شود. 
این مراســم از ســاعت 16:30 تا 19:30 برگزار 
خواهد شــد. جانباز شــهید قنبرعلی بهارستانی 
یکشنبه 26 خرداد به شهادت رسید و 27 خرداد 
به روی دستان مردم شهیدپرور شهرستان داران 
تشییع سپس برای خاکسپاری به گلستان شهدای 
اصفهان بدرقه و توسط مردم شهیدپرور اصفهان 
به خاک سپرده شــد. جانباز قنبرعلی بهارستانی 
در 18 اردیبهشــت 1348 در آبادان متولد شد. تا 
11 سالگی در آنجا ســکونت داشت با آغاز جنگ 
تحمیلی، خانواده این جانباز ســرافراز تصمیم به 
مهاجرت می کنند و در شهر داران از توابع استان 
اصفهان ساکن می شوند. پس از دو هفته سکونت 
در داران، قنبرعلی بهارســتانی و پدرش به آبادان 
برمی گردند و در تاریخ 26 مهر 1359 به اســارت 
دشمن در می آیند و حدود 4 سال در اردوگاه های 
موصل بودند. سال 63 قنبرعلی و پدرش آزاد شدند 
و به داران برگشتند که باخبر شدند دو برادر بزرگ تر 
قنبرعلی به نام های کرمعلی و حســنعلی شهید 
شده اند. بعد از برگشت به داران در دو مقطع اول و 
دوم راهنمایی مشغول به تحصیل شد. او که لقب 
جوان ترین آزاده دفاع مقــدس را دارد 26 خرداد 
امسال پس از تحمل سال ها درد و رنج جانبازی به 

برادران و یاران شهیدش پیوست.

مدیر منطقه 4 شهرداری خبرداد:
 پیش بینی تابستاني خالقانه 

براي نوجوانان
رضا اخوان مدیر منطقه 4 شهرداری با ارائه تازه ترین 
برنامه این منطقه ویژه نوجوانان به نام »نوجوانی، 
نوجویی« بیان کرد: فصل تابســتان- زمان اوقات 
فراغــت نوجوانــان-  در پیش اســت؛ فصلی که 
می تواند خاطره انگیز باشــد و مهارت هایی راکه 
در مدارس نمی تــوان آموخت، در تابســتان یاد 
گرفت.چگونــه گذراندن روزهای بلند تابســتان 
پرســش هر نوجوان و خانواده ای است. شهرداری 
منطقه 4 ضمــن کاهش تصدی گــری اش و باز 
کردن فضای مراکز خصوصــی و اختصاصی ویژه 
نوجوانان این فرصــت را برای نوجوانــان فراهم 
کرده تا با 50 رشــته/موضوع فرهنگــی، هنری، 
ورزشی و علمی آشنا شــوند و هر کدام را مطابق 
ســلیقه و اســتعداد خود، انتخاب کنند. در این 
 گردهمایی بزرگ مراکز و موسســه بــا نوجوانان 
گفت وگو می کنند و ارائه مشــاوره می دهند تا با 
شناخت دقیق از ظرفیت های ســطح شهر برای 
خود از میان این همه انتخاب، یکــی را انتخاب و 
با آن بتوانند کیفیت زندگی خود را ارتقا ببخشند. 
اخوان افزود: این گردهمایــی با دو ویژه برنامه نیز 
همراه است: یکی »یادگیری با طعم لذت« با حضور 
چهره رســانه ملی دکتر علی عبدالعالی مردی که 
میان نوجوانان نام آشناســت و در سال های اخیر 
در راه ترویج علم به روش شاد و لذت بخش تالش 
کرده است. در دومین برنامه گروه موسیقی »کاغذ 
رنگی« که از 25 هنرمند نوجوان تشکیل شده و به 
شیوه بدیع و نو اجرای برنامه می کنند، حضور دارند. 
اخوان گفت: این دو روز هر موسســه نیز در کنار 
معرفی فعالیت خود، رویدادی جهت اجرا طراحی 
کرده که نوجوانــان در آن فعالیت ها نیز می توانند 

شرکت کنند.
در این نمایشگاه، اداره کل آموزش فنی و حرفه ای با 
20 غرفه رشته و حرفه نمایشگاهی شامل: تعمیرات 
موبایل، تجهیزات پزشــکی و وســایل حفاظتی، 
رباتیک، تاسیســات مکانیکی، فناوری اطالعات، 
صنعت نویــن چاپ،تکنیک های نوین نقاشــی، 
فناوری نانــو، طراحی و دوخــت، بافندگی نوین، 
تزیینات لباس ویــژه جوانان، مشــاوره و هدایت 
شغلی جوانان، صنایع غذایی و تغذیه ای و... حضور 

فعال و مؤثر دارد.

گردشگری که امروزه به عنوان یک 
صنعت پول ســاز در کشــورهای 
توسعه یافته شناخته می شــود، در ایران با وجود 
ظرفیت هــای عظیم طبیعــی و باســتانی هنوز 
نتوانسته جایگاه واقعی خود را پیدا کند؛ از این رو 
تشکیل سلســله نشســت هایی در این زمینه که 
بتواند به گســترش ایــن صنعت در ســرزمین 
پهناورمان کمک کند، اهمیت می یابد. در همین 
راستا نخستین نشست روســای کمیسیون های 
گردشگری شوراهای اسالمی کالن شهرها و مراکز 
اســتان ها با هــدف بررســی همــه ظرفیت ها و 
زیرساخت های الزم برای حضور گردشگران، صبح 

دیروز در اصفهان آغاز به کار کرد.
از ظرفیت های خواهر خوانده ها استفاده 

نکرده ایم
رییس کمیسیون اجتماعی فرهنگی کالن شهرها 
در این نشســت که دو روز به طــول می انجامد با 
تاکید بر اینکه نگاه به گردشــگری باید ساختاری 
شــبکه ای داشــته باشــد، اظهار کرد: آلمان 66 
میلیارد یورو از اقتصاد فرهنگ درآمدزایی دارد؛ در 
حالی که درآمد حاصل از صنعت خودروسازی این 
کشــور 55 میلیارد یورو است. رشد صنایع خالق 
توانســته برای 980 هزار آلمانی شغل ایجاد کند 
و این در شرایطی اســت که صنعت خودروسازی 
آلمان 540 هزار شغل برای شــهروندانش ایجاد 
کرده است. محمد عیدی افزود: ساالنه نمایشگاه 
کتاب فرانکفورت 15 میلیارد یــورو درآمد برای 
این شهر ایجاد می کند؛ اما در ایران نمایشگاه های 

کتاب هنوز برای متولیان هزینه بر هستند.
رییس ســازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشــی 
شهرداری اصفهان تصریح کرد: نگاه هزینه آفرین 

به فرهنگ منسوخ شده است؛ در حالی که در کشور 
تولی گری نهادهای فرهنگی حوزه فرهنگی را فربه 
و خالقیت فرهنگی هنرمندان را نابود کرده است. 
وی با بیان اینکه باید سالیق مخاطبان را در خلق 
هنر در نظر بگیریم، ادامه داد: با تولی گری رابطه 
متداول در حوزه هــای فرهنگی را حذف کرده ایم 
و نهادها تنها کاری که کرده انــد، آثار را خریده و 
در موزه قرار داده اند؛ به معنای دیگر ارتباط بازار 
اولیه و ثانویه قطــع و مدیریت ناصحیح جایگزین 

آن شده است.
وی با تاکیــد بر اینکه پایگاه هــای میان فرهنگی 
می توانســت ظرفیت هــای بومــی را تبدیل به 
ظرفیت های جهانی کرده و سبب عرضه کاالهای 
فرهنگی و اقتصاد خالق به جهان شود، خاطرنشان 
کرد: با وجود آنکه شهرهای ما خواهرخوانده های 

زیادی دارند؛ اما از این ظرفیت استفاده نکرده ایم 
که نشان دهنده نقص در این فرآیند است؛ بنابراین 
چاره ای جز حمایت از صنایع خالق و تسهیل گری 
به جــای تولی گــری نداریم. رییس کمیســیون 
اجتماعــی فرهنگی کالن شــهرها تاکیــد کرد: 
سیاســت گذاری نقطه ای، مانع از ایجاد ظرفیت و 
انگیزه های اقتصادی و فرهنگی می شود؛ بنابراین 
ایجاد پایگاه های میان فرهنگی، جاذبه گردشگری 
و قدرت خلق سرمایه های بسیاری را ایجاد خواهد 

کرد.
گردشگری، یکی از اشتغال زاترین صنایع 

در کشورهاست
رییس کمیسیون اقتصادی و گردشگری شورای 
اسالمی شــهر اصفهان نیز در این نشست با اشاره 
به اینکه برای نخســتین بار اســت که نمایندگان 

گردشــگری در شوراهای کالن شــهرها دست به 
هم افزایی زده اند، اظهار کرد: با توجه به برگزاری 
یازدهمیــن نمایشــگاه گردشــگری در اصفهان 
فرصت را غنیمت شــمردیم تا همزمــان با آن، از 
تجارب مدیران و کارشناســان حوزه گردشگری 

کالن شهرها استفاده کنیم.
نصیر ملت بــا بیان اینکه دولــت در حوزه اصالح 
و کمک در درآمدزایی، شــهرداری ها را رها کرده 
است، افزود: یکی از ابزارهای درآمدزایی به دلیل 
موقعیت جغرافیایی کشور و آثار تاریخی ارزشمند 

گذشته، توجه ویژه به حوزه گردشگری است.
رییس کمیسیون اقتصادی و گردشگری شورای 
اسالمی شهر اصفهان با اشاره به اینکه گردشگری 
تبدیل به صنعت چهارم جهان شده که 10 درصد 
تولید ناخالص جهان را در خود جای داده اســت، 
خاطرنشان کرد: 95 درصد بنگاه های گردشگری 
خرد هســتند و این صنعــت می توانــد یکی از 
اشــتغال زاترین صنایع در کشورها محسوب شود 

که با سرمایه محدود نیز توان آغاز شدن را دارد.
وی با بیان اینکه بــا تبادل فرهنگــی می توانیم 
ظرفیت های گســترده موجود را بــه عاملی برای 
توســعه تبدیل کنیم، افــزود: در دوره ای ایران 
اولین کشور منطقه در مقصد گردشگران بود؛ اما 
اکنون در رتبه چهارم قــرار دارد و به همین دلیل 
نیاز به تغییر نگاه حاکمیــت در این حوزه وجود 
دارد و تنها یک شهر و یک استان نمی تواند بر این 
نگاه اثرگذار باشــد؛ بنابراین نیازمند هم افزایی و 
پیگیری از طریق مجلس و شورای عالی استان ها 
برای فراهم کردن بســترهای رونق گردشگری و 
 به تبع آن افزایــش کیفیت زندگی شــهروندان

 هستیم.

نگاهحاکمیتبهگردشگریتغییرکند

موسسه »بهمن ســبز« حوزه هنری با تعامل شــهرداری اصفهان 
بزرگ ترین مجتمع سینمایی- تجاری اصفهان را در خیابان چهارباغ در 
محل سینما همایون سابق، احداث می کند. محمود کاظمی مدیرعامل 
موسسه بهمن سبز حوزه هنری از احداث بزرگ ترین مجتمع تفریحی- 
تجاری اصفهان خبر داد و گفت: چند ماه پیش در نشست مشترکی 
بین نوروزی شهردار اصفهان به همراه چند نفر از اعضای شورای شهر 

اصفهان، محسن مومنی شریف رییس حوزه هنری، محمد حمزه زاده 
رییس سازمان ســینمایی حوزه هنری و مدیران موسسه بهمن سبز 
طرح رسیدگی به سینما همایون سابق در خیابان چهارباغ اصفهان 
مطرح شد. این سینما که متعلق به حوزه هنری است، در حال حاضر 
متروکه وبالاستفاده شــده و بخش تجاری جلویی آن هم متعلق به 
شهرداری است و همین باب تعاملی برای بازسازی آنجا شده است. روز 

27 خردادماه در نشست مشترکی که در اصفهان بین مدیران بهمن 
سبز، شهردار و مدیرعامل مشارکت های مردمی در معاونت فرهنگی 
شهرداری برگزار شــد، توافقات اولیه برای تبدیل سینما همایون به 
بزرگ ترین مجتمع تفریحی تجاری اصفهان صورت گرفت. این مجتمع 
قرار است شامل سالن های سینما، کنفرانس، تئاتر، پالتو، استادیو و 

فضاهای تجاری و تفریحی برای خانواده ها باشد.

در همکاری با شهرداری اصفهان؛
حوزه هنری، بزرگ ترین مجتمع سینمایی-تجاری را در چهارباغ می سازد

  در نخستین نشست رؤسای کمیسیون های گردشگری شوراهای اسالمی کالن شهرها و مراکز استان ها مطرح شد:

مزایده نوبت دوم
3/311 شــماره: 960771 اجرا - تاریخ:1398/03/25 ، اجرای احکام مدنی دادگستری 
شهرستان خمینی شهر در پرونده کالسه 960771 له آقای مجتبی اکبری زمانی علیه خانم 
مهناز سعیدی پور به خواسته مطالبه مبلغ 1/950/000/000 ریال به عنوان اصل خواسته 
به انضمام خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 1393/11/11 و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل 
و حق االجرای دولتی که در روز مزایده محاســبه می گردد در نظر دارد یک دانگ مشاع 
از ششدانگ پالک ثبتی 111/2 واقع در خمینی شــهرـ  بلوار شهید فهمیدهـ  حد فاصل 
کوچه شهید عابدی و کوچه گالب متعلق به خانم زهرا کاظمی که به عنوان مال معرفی 
نموده را از طریق مزایده به میزان طلب به فروش رساند ملک مذکور بصورت یک قطعه 
زمین فاقد ساختمان اعیانی بوده که سهم نامبرده به میزان 3/75 قفیز بر اساس ششدانگ 
22/5 قفیز معادل 211 مترمربع می باشد که کارشناس رسمی دادگستری ارزش میزان 
فوق را 3/692/500/000 ریال ارزیابی نموده است لذا جلسه مزایده در تاریخ چهارشنبه 
1398/04/12 ساعت 10 صبح در محل اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان خمینی 
شهر برگزار می گردد. و طالبین می توانند 5 روز قبل از روز مزایده به نشانی فوق مراجعه 
و مورد مزایده را از نزدیک بازدید نماید. خریدار کسی است که باالترین قیمت راپیشنهاد 
نماید، خریدار می بایستی ده درصد قیمت پیشنهادی را فی المجلس و مابقی را ظرف یک 
ماه از تاریخ مزایده به حساب سپرده دادگســتری واریز نماید در غیر اینصورت ده درصد 
اولیه پس از کسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد.شایان ذکر است اجرای 
احکام مدنی تکلیفی در تحویل مال به خریدار ندارد. تذکر: متقاضیان شــرکت در مزایده 
می بایست 10 درصد بهای مال را طی فیش چهار نسخه ایی به حساب سپرده دادگستری 
خمینی شهر به شماره 2171290271003 نزد بانک ملی واریز و با در دست داشتن اصل 
فیش و اصل کارت ملی نیم ساعت قبل از شــروع مزایده به اجرای احکام مدنی مراجعه 
و درخواست شــرکت در مزایده را تکمیل و به همراه کپی کارت ملی و اصل فیش سپرده 
تحویل اجرا نمایید. م الف: 500942  دفتراجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان 

خمینی شهر)340 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

3/301 کالســه پرونده:2330/97 - 98/2/29 ، شــماره دادنامه:413- 98/3/5 مرجع 
رسیدگی: شعبه یازدهم شورای حل اختالف خمینی شهر ، خواهان: حسینعلی اعتمادی 
فرزند محمود به نشانی: خمینی شهر منظریه خ فیض االسالم کوچه صباـ  صبا1 پ30 
؛ خواندگان: 1-محمود جعفری فرزند حاجی نشــانی: مجهول المکان 2-مجید جعفری 
نشانی: خمینی شهر دوشاخ سنگبری اتحاد ،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 شورا: در خصوص دادخواست آقای حسینعلی اعتمادی فرزند 
محمود به طرفیت خواندگان آقایان 1- محمــود جعفری فرزند حاجی 2- مجید جعفری 
به خواسته مطالبه وجه 1 فقره چک به شماره 1606/615677/49 به مبلغ 60/000/000 
ریال مورخ 97/3/7 عهده بانک ملت شعبه زاهدان از جاری 41411971/39 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 خواندگان دلیل ومدرکی مبنی بر برائت 
ذمه خود یا ادای دین در حق خواهان ارایه نکرده اند همچنین خوانده ردیف اول به عنوان 
متعهد اصلی صادر کننده چک و خوانده ردیف دوم به عنوان ضامن مبادرت به صدور چک 
فوق نموده اند دعوی خواهان را مقرون به صحت دانســته و با توجه به نظریه مشورتی 
اعضا شورا به شرح صورتجلسه مورخه 98/2/29 و به استناد مواد 522 و 519 و 198 قانون 
آئین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و مــواد 249 و 310 و 313 و 
314 از قانون تجارت و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به ماده2 
قانون صدور چک حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 60/000/000 
ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 1/780/000 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر 

تادیه از تاریخ سر رسید چک 97/3/7 لغایت زمان پرداخت که در زمان اجرا محاسبه می 
گردد در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای شــورا 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: 497331 ایمان بختیاری قاضی شــعبه یازدهم حقوقی شورای حل اختالف 

شهرستان خمینی شهر)377 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای 

3/302 کالسه پرونده: 2453/97 ، شماره دادنامه: 71 ، تاریخ رسیدگی: 98/01/26 ، مرجع 
رسیدگی: شعبه دوازدهم شورای حل اختالف خمینی شهر ، خواهان: محمود نقدی نشانی: 
خمینی شهر بلوار بهشــتی خ خیام ک دانش3 پ108 , وکیل: زهرا حاج حیدری نشانی: 
خمینی شــهر بلوار آزادگان روبروی ایران خودرو مجتمع اطلس ط2 واحد3 ؛ خواندگان: 
1-حامد رجبیان 2-محمود فیروزیان نشــانی:هردو مجهول المکان ، خواســته: مطالبه 
وجه چک )غیابی( گردشــکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق 
و جری 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 
تقدیمی آقای محمــود نقدی با وکالت زهــرا حاج حیدری به طرفیــت آقایان 1-حامد 
رجبیان 2-محمود فیروزیان به خواسته مطالبه مبلغ یکصدوشصت و هفت میلیون ریال 
وجه یک فقره چک به شــماره 238955 بتاریخ 96/12/27 عهده بانک ملی شعبه خام 
خمینی شهر بانضمام خسارت دادرسی و خسارت تاخیر تادیه با توجه به محتویات پرونده 
دادخواست تقدیمی مالحظه رونوشــت مصدق چک و با توجه به عدم حضور خواندگان 
 در جلسه رســیدگی مورخه 98/01/18 و عدم حضور خواندگان در جلسه رسیدگی شورا 
و نظر به اینکه از ناحیه خوانده دلیلی که حکایت از پرداخت وجه چک نماید ارائه نگردیده 
فلذا با توجه به نظریه مشــورتی اعضاء شورا به شرح صورتجلســه مورخه 98/1/18 و با 
احراز اشتغال ذمه خواندگان و اســتصحاب بقای دین مستنداً به ماده 9 و 18 و 19 و 25 و 
27 قانون شــوراهای حل اختالف 94/8/10 و مواد 310 ، 311 ، 313 از قانون تجارت و 
تبصره الحاقی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 
 198و 519 و 522 از قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به 
پرداخت مبلغ یکصدوشصت و هفت میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ سر رســید چک تا زمان اجرای حکم که توسط دایره محترم اجرای 
احکام حقوقی بر اســاس شــاخص اعالمی از ناحیه بانک مرکزی محاسبه می گردد و 
پرداخت مبلــغ 2/117/500 ریال بابت هزینه دادرســی وحق الوکالــه در حق خواهان 
صادر و اعالم می گــردد. رای صادره غیابــی و ظرف مهلت 20روز پــس از ابالغ قابل 
واخواهی در همین شــورا و سپس ظرف مدت بیســت روز پس از آن قابل تجدیدنظر در 
محاکم عمومی حقوقی خمینی شــهر می باشــد. م الف: 497334  ایمان بختیاری  
 قاضی شــعبه دوازدهم شــورای حل اختالف شهرســتان خمینی شــهر)396 کلمه، 

4 کادر(
ابالغ اجراییه

3/303 شــماره پرونــده: 139504002121000092/1، شــماره آگهــی ابالغیــه: 
139803802121000018 ، شــماره بایگانــی پرونــده: 9500106 ، تاریــخ صدور: 
1398/03/01 ، آگهی ابالغ اجرائیه ســند رهنی پرونده اجرایی 9500106 بدین وسیله 
به محمد رجبی ، نام پدر: ابراهیم ، شماره شناســنامه: 9865 ، به نشانی:خمینی شهر گاز 
اول کوی کربال پالک41 ابالغ می شود که مدیریت شعب بانک سپه اصفهان به استناد 
سند رهنی و شرطی: شماره ســند: 23744 تاریخ سند: 1379/2/12 بانک مربوطه: سپه، 
دفترخانه اسناد رسمی شماره 38 شهر خمینی شهر اســتان اصفهان جهت وصول اصل 
طلب: 48/207/000 ریال سود: 21/723/656 ریال خسارت تاخیر تادیه: 7/708/676 
ریال خسارت تاخیر روزانه: 33/474 ریال تاریخ مبنای محاسبه خسارت: 1394/10/20 
طبق مقررات علیه شــما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائیه به کالســه 9500106 در 

این اداره تشکیل شــده و طبق گزارش مورخ 1398/02/07 مامور محل اقامت شما به 
شرح متن سند شناخته نشــده لذا بنا به تقاضای بســتانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا 
مفاد اجراییه فقط یــک مرتبه در روزنامه آگهی می شــود تا ظرف مدت بیســت روز از 
تاریخ این آگهی که روز ابالغ محســوب می گردد نســبت به پرداخت بدهی خود اقدام 
ننماید مورد وثیقه مندرج در سند رهنی فوق با تقاضای بستانکار پس از ارزیابی از طریق 
 مزایده فروخته و از حاصل فروش آن طلب بســتانکار و حقوق دولتی استیفا خواهد شد.
 م الف : 497241  نبی اله یزدانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر)227 

کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

3/304 شــماره: 106/97 حل10 ، مشــخصات محکوم علیه:نام و نام خانوادگی: داوود 
عسگری ، نام پدر: اکبر ، شغل: آزاد ، نشانی: مجهول المکان ؛ مشخصات محکوم له: نام 
و نام خانوادگی: منصور اسحاقیان ، نام پدر: ناصر ، شغل: آزاد ، نشانی: خمینی شهر انتهای 
بلوار فیض االسالم جنب مشــاور امالک جام جم، محکوم به:به موجب رای شماره 55 
تاریخ 98/1/27 حوزه دهم شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهرکه قطعیت یافته 
است. محکوم علیه محکوم است به: پرداخت مبلغ 40/000/000 ریال بابت اصل خواسته 
و پرداخت خسارات تاخیر از تاریخ های 94/6/25 و 94/7/30  لغایت زمان پرداخت بابت 
اصل خواسته و مبلغ 570/000 ریال به عنوان هزینه دادرسی در حق محکوم له و پرداخت 
نیم عشــر دولتی در حق صندوق دولت محکوم می نماید. ضمنــًا محکوم له محکوم به 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست تا زمان اجرای رای مطابق شاخص بانک 
مرکزی در حق خواهان گردید رای غیابًا صادره شده 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 تسلیم کند و اگر 
مالی ندارد صریحًا اعالم نماید.  م الف: 498140 ایمان  بختیاری قاضی شعبه دهم 

شورای حل اختالف خمینی شهر  )245 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

3/305 شماره: 177/97 حل8 ، مشخصات محکوم علیه:نام و نام خانوادگی: محمدرضا 
تیموری ، نشانی: مجهول المکان ؛ مشــخصات محکوم له: نام و نام خانوادگی: منصور 
اسحاقیان ، نام پدر: ناصر ، نشانی: خمینی شــهر انتهای بلوار فیض االسالم جنب مشاور 
امالک جام جم، محکوم به:به موجب رای شــماره 1280 تاریخ 97/12/25 حوزه هشتم 
شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهرکه قطعیت یافته است. محکوم علیه محکوم 
است به: پرداخت مبلغ 15/950/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 229/000 
ریال بابت خســارات دادرســی و پرداخت خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک 
95/7/30 لغایت استهالک کامل دین بر مبنای شــاخص بانک مرکزی در حق محکوم 
له و نیم عشــر دولتی رای صادره غیابی می باشد. ماده34 قانون اجرای احکام: همین که 
اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع 
اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و 
استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند 
باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی 
ندارد صریحاً اعالم نماید. م الف: 498151  ایمان  بختیاری قاضی شعبه هشتم شورای 

حل اختالف خمینی شهر  )207 کلمه، 2 کادر(
ابالغ اجراییه

3/306 شــماره پرونــده: 139804002121000042/1 ، شــماره آگهــی ابالغیــه: 
139803802121000012 ، شــماره بایگانــی پرونــده: 9800058 ، تاریــخ صدور: 
1398/02/25 ، آگهی ابالغ اجرائیه پرونده اجرایی 9800058 بدین وسیله به آقای مهدی 
جزینی درچه ، نام پدر: یوســف ، تاریخ تولد: 1357/04/04 شماره ملی:1141883041 

شماره شناسنامه: 163 به نشانی: خمینی شهر درچه خ دکتر بهشتی کوی صمدی ابالغ می 
شود که موسسه قرض الحسنه پرستاری سخاوت جهت وصول وجه چک 150/000/000 
ریال به استناد شماره سند: 661997 تاریخ ســند: 1397/12/21 علیه شما اجرائیه صادر 
نموده و پرونده اجرائی به بایگانی 9800058 در این اداره تشــکیل شده و طبق گزارش 
مورخ 1398/2/4 مامور ابالغ به شما به علت عدم شناسایی نشانی مقدور نبوده است لذا بنا 
به تقاضای بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجراییه فقط یک مرتبه در روزنامه 
آگهی می شود و چنانچه ظرف مدت بیست روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ محسوب 
می گردد نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننماید عملیات اجرایی جریان خواهد یافت. 
م الف : 499210 نبی اله یزدانی  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر )174 

کلمه، 2 کادر(
مزایده 

3/307 شماره: 97/426 ارجاعی، تاریخ: 1398/03/22 ، اجرای احکام مدنی شورای حل 
اختالف شهرستان خمینی شهر در پرونده کالســه 97/426 ارجاعی له آقای اسماعیل 
رشیدی با وکالت رواقی علیه آقای محسن محمدی به خواسته مطالبه در نظر دارد قطعه 
زمینی به مساحت عرصه حدود 101 مترمربع به میزان شش سهم از شش معادل )دانگ( 
فاقد سند مالکیت رسمی با کاربری مســکونی فرعی از پالک ثبتی شماره 59 اصلی که 
کارشناس رسمی دادگســتری 590/000/000 ریال ارزیابی نموده را از طریق مزایده به 
فروش رساند لذا جلسه مزایده ساعت 11:00 صبح روز شنبه در تاریخ 1398/04/22 در 
محل اجرای احکام مدنی شوراهای حل اختالف شهرســتان خمینی شهر واقع در بلوار 
پاسداران مجتمع شوراها طبقه همکف برگزار می گردد ، طالبین می توانند 5 روز قبل از 
روز مزایده به نشانی درچه پیازـ  محله دینانـ  خیابان شهدای دینانـ  کوچه شهید اکبر 
محمدیـ  آخرین بن بست سمت راست مراجعه و مورد مزایده را از نزدیک بازدید نمایند. 
خریدار کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید خریدار می بایست 10 % قیمت 
پیشــنهادی را فی المجلس و مابقی را ظرف یک ماه از تاریخ مزایده به حســاب سپرده 
دادگســتری واریز نماید در غیر اینصورت ده درصد اولیه پس از کسر هزینه های مزایده 
به نفع دولت ضبط خواهد شد. تذکر: متقاضیان شــرکت در مزایده می بایست 10 درصد 
بهای مال را طی فیش چهار نسخه ایی به حساب سپرده دادگستری خمینی شهر به شماره 
2171290271003 نزد بانک ملی واریز و با در دســت داشتن اصل فیش و اصل کارت 
ملی نیم ساعت قبل از شــروع مزایده به اجرای احکام مدنی مراجعه و درخواست شرکت 
 در مزایده را تکمیل و به همراه کپی کارت ملی و اصل فیش ســپرده تحویل اجرا نمایید. 
 م الــف:499482  مدیر اجرای احــکام مدنی شــورای حل اختالف شهرســتان 

خمینی شهر )292 کلمه، 3 کادر(
فقدان سند مالکیت 

3/310 شــماره نامه: 139885602006002620 ، تاریخ: 1398/03/23 ، آقای محمد 
زمانی فروشــانی فرزند غالمرضا به اســتناد یک برگ استشــهادیه محلی که هویت و 
امضا شهود رســمًا گواهی شده مدعی است سه دانگ مشــاع از ششدانگ پالک شماره 
فرعی 213 از 170 اصلی واقع در خمینی شــهر بخش 14 ثبت اصفهان که در دفتر 243 
صفحه 143 مسبوق به ثبت و سند می باشد که در اثر جابه جایی مفقود شده است و چون 
درخواست صدور المثنی ســند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده 
120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شــود که هرکس مدعی انجام معامله )غیر 
از آنچه در این آگهی ذکر شده( نســبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از 
تاریخ انتشــار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارایه 
اصل سند مالکیت و ســند معامله تســلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند با 
ارایه کننده مســترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرســد یا در صورت اعتراض 
 اصل سند ارایه نشود المثنی ســند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. 
م الف: 499901 نبی اله یزدانی رئیس اداره ثبت اســناد و امالک خمینی شهر )196 

کلمه، 2 کادر(
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امام باقر)علیه السالم(:
  دانشمند مانند كسى است كه شمعى به همراه 

دارد كه به مردم نور مى دهد، پس هر كه در 
پرتو شمع او ببیند، وى را دعاى خیر گوید.
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جانشین مدیرمسئول: بهمن زین الدین  صاحب امتیاز: شركت توسعه رسانه برتر زاینده رود   مدیرمسئول: محمدرضا شواخى زواره

 مدیرعامل ذوب آهن دربرنامه زنده رود شبکه اصفهان :

برنامه امسال ذوب آهن، دستیابی به تولید بیش از 3  میلیون تن است
با انعقاد تفاهم نامه ای انجام شد؛

مشارکت بنیاد مسکن اصفهان در محله سازی فاز 3 شهر جدید بهارستان

دانش آموزان  سال 98-97 دوره  دوم دبستان دخترانه  دارالقرآن  
آدرس: خیابان کاوه-کوچه شهید هادی زاده )28(-کوچه شهید مدنی - دبستان دخترانه دوره دوم  دارالقرآن                                  تلفن: 33454802 _33459696

   با تشکر از زحمات  دلسوزانه  مدیر و آموزگاران محترم دبستان

فاطمه واعظ دلیلی حسنا  نصر

ثمین میرحیدری

مریم  خورسندی

ساجده زاهدی رنانی

بهار  نیاسری

نرجس نکوگل

زهرا  رضائی

فاطمه سلطان آقائی كوپائی

بهار كاویانی شمس آبادی

زهرا  مهدی نژاد

سیده فاطمه  بهشتی نژاد

فاطمه جوانمردپای قلعه

ساجده صادقی

فاطمه قائدامینی اسدآبادی

زهرا  آقاخانی لنبانی

فاطمه پوربازرگان

فاطمه  نیك فرد

زهرا رضوانی قهریزجانی

فاطمه صادقیان رنانی

زینب مرتضوی زاده

زهرا موحدنژاد

فاطمه جمدی

مطهره حاج كاظمیان

مهدیه نصری

فاطمه ناظمی

نگار  دافعیان

سیده هانیه سادات مدنی

فاطمه صالح

كوثر قجاوند

مهسا  باقرصاد

فاطمه جعفرپیشه

نرگس شایسته فرد

فاطمه فتاح پور

کالس ششم سبا

کالس ششم  مائده

نرگس عابدی  ریحانه عبدالهی

مهندس یزدی زاده مدیرعامل ذوب آهن اصفهان دربرنامه زنده رود 
شبکه اصفهان گفت: این شرکت در سال گذشته رکورد جدیدی در 
تولید با دو کوره بلند ثبت کرد و از ابتدای امســال تاکنون نسبت به 

مدت مشابه سال قبل، رشد قابل توجهی در تولید داشتیم. 
وی افزود: برنامه امســال ذوب آهن، دســتیابی به تولید بیش از 3  

میلیون تن است و تا کنون طبق برنامه پیش رفته ایم.
مهندس یزدی زاده با اشــاره به کاهش مصرف آب در این شرکت 
گفت: در مصرف آب خام با اقدامات گسترده، صرفه جویی کردیم و 
عالوه بر آن، بازچرخانی آب نیز صورت گرفت و از پســاب شهرهای 
اطراف نیز استفاده می کنیم که حاصل آن، کاهش شدید برداشت 
آب از زاینده رود است و سال گذشته تنها 40 درصد دیماند خود از 
این رودخانه را استفاده کردیم. با این اقدامات،  ظرف 4 سال آینده 

کمترین برداشت آب از زاینده رود را خواهیم  داشت.
مدیرعامل شرکت به موفقیت های باشــگاه ذوب آهن اصفهان نیز 
اشاره کرد و گفت: این باشگاه بخشــی از برند معتبر ذوب آهن بوده 
و خدمات بسیاری به ورزش کشور کرده است.امیدوارم تیم فوتبال 
ذوب آهن که پرچم ایران را در باشگاه های آسیا برافراشته، به مراحل 

باالتر صعود کند.
وی به محصوالت جدیــد ذوب آهن و دســتاوردهای ماندگار این 
شرکت در دوران تحریم اشاره کرد و گفت: بیش از 120 سال است 
که دارای حمل و نقل ریلی هستیم؛ اما همواره وارد کننده ریل بودیم. 
ذوب آهن اصفهان، این معضل تاریخی را در زمانی که با تحریم های 
ظالمانه مواجه هستیم، رفع کرده و حاال قطارها در مسیرهای بین 

شهری و مترو می توانند روی ریل ایرانی تردد کنند.

تفاهم نامه همکاری میان شرکت عمران بهارستان و اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان اصفهان در راستای محله سازی 
بخشی از فاز 3 شهر جدید بهارستان به امضا رسید.

این تفاهم نامه همکاری با محوریت مشارکت در اجرای محله سازی بخشی از بلوک 232 فاز 3 شهر بهارستان با ارزش 330 میلیارد 
ریال به امضای مدیرعامل شرکت عمران بهارستان و مدیر کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان اصفهان رسید.

مشارکت در اجرای محله سازی بخشی از فاز 3 شهر بهارستان به مســاحت ۷۶ هزار متر مربع در قالب 10۸ قطعه زمین مسکونی 
شامل ۷00 واحد مســکونی در مجموع با زیربنای ۹3 هزار و 400 مترمربع، همچنین چهار قطعه زمین تجاری، یک قطعه زمین 
ورزشی، یک قطعه زمین آموزشی، یک قطعه زمین مذهبی، ســه قطعه زمین فضای سبز از مفاد این تفاهم نامه همکاری دوطرفه 

است.
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