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روز جهانی  پناهنداگن؛
 ایران، یکی از کشورهاییه

 که تعداد زیادی پناهنده داره.
از امروز سعی کنیم رفتارمون 

نسبت به  پناهنداگن کشورمون  
بدون نژاد پرستی باشه  !
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هیچ کجا !    ساکنان ِ
  به مناسبت روز جهانی پناهندگان؛ گزارش »زاینده رود« از وضعیت پناهندگان در اصفهان 

 یک مقام مسئول در آموزش و پرورش استان می گوید »خشونت« رتبه اول آسیب های اجتماعی در مدارس اصفهان  است؛

خطردانش آموزان خشمگین
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 خلف وعده فرانسوی ها
 این بار در طرح توسعه 

فرودگاه اصفهان
3

  وقتی تالطم بازار ارز، بالی جان طرح ملی 
نوسازی تاکسی های فرسوده می شود؛

استقبالی در کار نیست

شمارش معکوس 
برای گرانی لبنیات

  به گفته فعاالن صنعت لبنیات، فرآورده های 
شیر به علت باال رفتن قیمت آن به زودی گران 

می شوند؛
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با حضور وزیر نیرو در اصفهان صورت گرفت؛

اجرای ۲۷۰ پروژه آب و فاضالب در استان اصفهان
وزیر نیرو گفت: با تالش دولت، تاکنون به دو هزار و ۳۵۰ روســتا برق رسانی و به سه هزار و ۸۰۰ 
روستا آبرسانی شده اســت. رضا اردکانیان، در آیین افتتاح پروژه های عمرانی آب و فاضالب این 
شهرستان اظهار کرد: با وجود همه محدودیت ها، پروژه های آب و فاضالب امروز برای بهره برداری 

آماده شد...

ترور سرچشمه )مستند(  
کارگردان:محمدحسین مهدویان

پردیس سینما سیتی سنتر

بازدید سرلشکر موسوی از پایگاه هوانیروز اصفهان
فرمانده کل ارتش در ادامه بازدید از یگان های ارتش در اصفهان،  صبح دیروز از پایگاه هوانیروز این استان، مرکز آموزش خلبانی شهید وطن پور، 

صنایع »یاعلی« و پایگاه چهارم رزمی، پشتیبانی عمومی اصفهان بازدید کرد.

عکس خبر

نمایش شاید نجات بیابیم
کارگردان: میثم کیان
۲3 خرداد الی ۷ تیر

مجتمع فرهنگی استاد فرشچیان

گالری امروز
سفرهای ناممکن

۲۴ خرداد  الی ۱۷ تیر

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان گفت: با اجرای پروژه آبرسانی به 
گلشهر، جمعیتی حدود 1۰ هزار نفر و با اجرای مجتمع آبرسانی جلگه، اهالی 41 
روستا از آب شرب سالم و بهداشتی برخوردار می شوند. هاشم امینی در مراسم 
بهره برداری از طرح آبرسانی به گلشهر و مجتمع آب رسانی جلگه در گلپایگان، 
اظهار کرد: در گذشته آب شهر گلشــهر از پنج حلقه چاه تامین می شد. با توجه 
به وقوع خشکســالی های اخیر دو حلقه از این چاه ها خشک و یکی دیگر از این 
چاه ها از ۲۰ لیتر به سه لیتر کاهش یافت که مجبور به حفر چاه جدید و تجهیز 
دیگر چاه ها شدیم. وی افزود: منبع طرح آبرسانی به گلشهر تصفیه خانه گلپایگان 
است که اولین تصفیه خانه ای است که توسط شــرکت آبفای استان اصفهان و 
توسط پیمانکار و مشاور بومی استان در زمینی به مساحت 1۶ هکتار احداث و به 
بهره برداری رسید. مدیرعامل آبفای اصفهان با بیان اینکه آب تصفیه خانه از محل 
سد کوچری تامین می شود، گفت: آب شرب سالم و بهداشتی شهرستان گلپایگان 
از طریق تصفیه خانه آب گلپایگان تامین می شود. امینی به اجرای خطوط انتقال 
آب از مخزن دو هزار متر مکعبی به مرکز شهر گلشهر اشاره کرد و گفت: عملیات 
لوله گذاری از محل مخزن ذخیره آب دو هزار متر مکعبی تا شبکه آبرسانی گلشهر 
به طول 1۰ کیلومتر است. این پروژه  به وســیله لوله هایی با اقطار ۲۵۰ و 4۰۰ 
میلی متر از جنس چدن داکتیل اجرا شد. وی، اصالح و بازسازی شبکه توزیع آب 
گلشهر را ضروری دانست و خاطر نشان کرد: طی چهار سال گذشته ۲۰ کیلومتر از 

شبکه توزیع آب گلشهر به علت فرسودگی، اصالح و بازسازی شده است. همچنین 
طی فرآیند اصالح شبکه توزیع آب تمام انشــعابات موجود در مسیر استاندارد 
سازی شده اســت. برای کنترل فشار شــبکه توزیع آب و مدیریت فشار شبکه، 
دو عدد شیر فشار شکن با قطرهای 1۰۰ و 1۵۰ میلی متر در خطوط انتقال آب 
گلشهر نصب شده است. مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان گفت: در 
راستای آگاهی از فشار شبکه توزیع آب و کنترل و مدیریت بر فشار شبکه توزیع 
آب، تعداد ۶ عدد دیتاالگر در منطقه گلشهر نصب شد. امینی افزود: در حال حاضر 
تصفیه خانه آب گلپایگان با ظرفیت ۳۳۰ لیتر بر ثانیه به روش تصفیه متعارف آب 
شهرهای گلپایگان، گوگد و 1۲ روستای شهرستان را تامین می کند. وی با بیان 
اینکه طی حدود 4 سال گذشته و در دولت تدبیر و امید اقدامات خوبی در تامین 
آب شرب بهداشتی و پایدار در شهرستان گلپایگان انجام شده است، گفت: سومین 
تصفیه خانه استان اصفهان و یکی از باکیفیت ترین تصفیه خانه ها را دوسال و نیم 
پیش در گلپایگان افتتاح کردیم و آبرسانی به 41 روستا و شهر گلشهر را در برنامه 
داریم. مدیرعامل آبفای اصفهان گفت: پروژه آبرسانی به مجتمع روستایی جلگه 
شامل اجرای 1۰۰ کیلومترخطوط انتقال، 1۸۰ کیلومتر خطوط شبکه توزیع و 
ساخت  9 باب مخزن با حجم ۵ هزار مترمکعب  است. امینی افزود: در فاز اول طرح 
آبرسانی به مجتمع روستایی جلگه، ۳1 کیلومتر از 1۰۰ کیلومتر خطوط انتقال 

اجرا شد و 1۵ کیلومتر از 1۸۰ کیلومتر شبکه توزیع عملیاتی شد.

با حضور وزیر نیرو صورت گرفت؛

بهره برداری از طرح آبرسانی به گلشهر و مجتمع آبرسانی جلگه در گلپایگان
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رویترز در خبری مدعی شده است که طی روزهای 
آینده، وزاری خارجه کشورهای اروپایی متعهد در 
برجام برای رایزنی با مقامات کشــورمان به ایران 
ســفر خواهند کرد. منابع آگاه به رویترز گفته اند 
طی روزهای آتی شــاهد تالش کشورهای اروپایی 
طرف برجام )انگلیس، فرانسه و آلمان( برای تشدید 
تالش هــای دیپلماتیک در راســتای نجات توافق 
هسته ای با ایران خواهیم بود. این در حالی است که 
برایان هوک، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران هم 
۶ تیر، یعنی در تاریخ ضرب االجل اعالمی از سوی 
ایران برای افزایش سطح تولید اورانیوم غنی شده، 
برای دیدار با نمایندگان E۳ عازم پاریس می شود. 
مقامات اروپایی در روزهای اخیــر تنها با لفاظی، 
ایران را ملزم به رعایت برجام دانسته اند در حالی که 
هیچ راهکار عملی در برابر تحریم های آمریکا ارائه 
نداده اند. حتی آنگال مرکل در ســخنانی به تهدید 

تلویحی ایران هم پرداخته است.
مرکل گفته :»ما از ایران می خواهیــم تا برجام را 
حفظ کند، در غیر این صورت، مسلما تبعاتی وجود 
خواهد داشــت.«  صدراعظم آلمــان، تهدید کرد 
که نقض مواد برجام از ســوی ایران بدون عواقب 

نخواهد بود.
 رییس جمهور به تازگی در ســخنانی گفت توقف 
برخی اقدامات در چارچوب بندهای ۲۶ و ۳۶ برجام 
به رغم تبلیغات ناصحیح بعضی کشــورها، حداقل 

اقدام تهران در واکنش به 
نادیده گرفتن روح اصلی 
برجــام از ســوی برخی 
طرف هاســت. روحانــی 
تصریح کرد: همه معتقدند 
ایــران صبــر راهبردی و 
منطق و استدالل داشته 
و اقداماتــش منطبــق با 

مقررات بین المللــی بوده و اقدامــات اخیر برای 
کاستن از تعهداتش، طبق برجام و بندهای ۲۶ و ۳۶ 
آن است.وی با بیان اینکه »روح برجام از طرف آنها 

و برخــی متعهدان مقابل 
ما متاسفانه صدمه دیده«، 
گفــت: روح برجام روابط 
تجاری و بازشــدن مسیر 
اقتصاد است. هدف برجام 
این بود که ایــران بتواند 
به لحــاظ روابط تجاری و 
اقتصادی در یک شرایط 
مناسب با دنیا تعامل داشته باشد و از آن طرف، نکته 
اصلی برجام نظارت آژانس بین المللی انرژی اتمی و 
اثبات این موضوع است که فعالیت هسته ای ایران، 

صلح آمیز است. رییس جمهور افزود: ایران تعهدات 
خود را کامال انجام داده است. آژانس بر عملکرد ما 
نظارت می کند و ما طبق مقررات و البته داوطلبانه، 
حتی طبق مقررات پروتکل الحاقی عمل می کنیم. 
به عبارتی روح برجــام از طرف ما بــه طور کامل 
حراست و حفاظت شده؛ اما اســاس برجام و روح 
برجام از طرف دیگــر متعهدان، مورد صدمه جدی 

قرار گرفته است.
 به نظر می رسد اروپایی ها هنوز امید دارند تا با ترفند 
مذاکره در زمینه اجرای تعهدات خود، زمان بخرند؛ 
اما ایران این بار در برابر سیاست فشار حداکثری از 
ســوی آمریکا مصمم به اجرای اقدام متقابل است. 
این وضعیت در حالی اســت که افــکار عمومی و 
سیاســتمداران اروپایی نیز دیگــر چندان امیدی 
به بقای برجــام ندارند. اخیرا روزنامــه فرانکفورتر 
آلگماینه، نتایج نظرسنجی آنالین خود درخصوص 
توافق هسته ای ایران را اعالم کرد. بر اساس نتایج 
منتشر شده نزدیک به ۸۰ درصد از پاسخ دهندگان 
به این نظرسنجی حفظ توافق هســته ای با ایران 
را مهم و با ارزش قلمداد کــرده و در عین حال در 
خصوص تــالش اروپا برای حفظ ایــن توافق ابراز 
تردید کردند. در شرایط فعلی به نظر می رسد سفر 
مقامات اروپایی به ایران تنها تالشی برای اقناع افکار 
عمومی و رسانه ای در مقابل انتقاد به انفعال در برابر 
آمریکا باشد؛ تالشی که به احتمال زیاد بدون ارائه 
راهکارهای عملی و تنها به صــدور چند توصیه و 

دستورالعمل ختم خواهد شد.

عبدالمهدی، فعالیت نیروهای 
خارجی در عراق را ممنوع کرد

نخســت وزیر عراق اظهار کرد: هرگونه فعالیت و 
اقدام تمام نیروهای خارجی در داخل خاک عراق 
بدون اجازه دولت ممنوع است. عادل عبدالمهدی 
تاکید کرد، هر دولتی از منطقه یا خارج آن از حضور 
در خاک عراق و انجــام فعالیت هایی علیه نیروی 
دیگر یا کشور مجاور دیگر یا هرگونه حضور نظامی 
خارجی در خاک عراق و خارج از آن بدون توافق با 
دولت، منع می شود. عبدالمهدی افزود: همچنین 
فعالیت هر نیروی مســلح عراقی و غیرعراقی در 
خارج از چارچوب نیروهای مسلح عراق یا خارج از 
دستور و نظارت فرمانده کل نیروهای مسلح عراق 
ممنوع است. نخست وزیر عراق ادامه داد: هر نیروی 
مسلحی که در چارچوب نیروهای مسلح عراق یا 
تحت امر فرمانده کل فعالیت می کند نباید اقدام، 
عملیات یا ذخیره نظامی یــا صنعتی در خارج از 
اطالع، مدیریت و کنترل و نظارت نیروهای مسلح 

عراق و فرمانده کل نیروهای مسلح داشته باشد.

ایندیپندنت:
مرسی، بیش از ۲۰ دقیقه روی 

زمین افتاده بود
یک روزنامه انگلیسی نوشت، پلیس مصر محمد 
مرسی را در حالی که بیش از ۲۰ دقیقه در جلسه 
دادگاه روی زمین افتاده و هوشــیاری خود را از 
دســت داده بود، به حال خود رها کــرد و به این 
دلیل پلیس مصر متهم اســت که موجب مرگ 
او شده اســت. در مقابل دادســتانی کل مصر با 
انتشار بیانیه کوتاهی تاکید کرد، مرسی بالفاصله 
به بیمارستان منتقل شد. ایندیپندنت همچنین 
نوشت: وزارت خارجه مصر تا این لحظه واکنشی 
نســبت به اتهامات مطرح شــده علیه پلیس و 

نگهبانان دادگاه نداشته است.

شکایت از کاخ سفید برای پنهان 
کردن جزئیات نشست پوتین-

ترامپ
دو سازمان غیر انتفاعی با شــکایت از دولت ترامپ 
اعالم کردنــد، وزیر خارجه آمریــکا به صورت غیر 
قانونی به رییس جمهوری ایاالت متحده اجازه داد تا 
یادداشت های مرتبط به نشست با والدیمیر پوتین 
را تصاحب کند. در این شــکایت نامه آمده اســت: 
رییس جمهوری ترامپ در اقدامی غیر معمول و در 
برخی موارد افراطی، گام هایی برای پنهان ساختن 
جزییات این نشست ها برداشته است؛ آن هم نه تنها 
برای دور نگاه داشتن از چشم مردم، بلکه برای پنهان 
کردن آن از چشم اعضای کلیدی دولتش. شکایت 
مذکور با استناد به گزارشی از واشنگتن پست تاکید 
دارد، پس از نشســت ژوئیه ۲۰۱۷ گروه بیست در 
هامبورگ، زمانی که دونالد ترامپ، رییس جمهوری 
آمریکا با والدیمیر پوتین، رییس جمهوری روسیه به 
مدت دو ساعت بدون حضور دستیاران دیدار کرد، 
ترامپ یادداشت های رسمی که این نشست را مستند 

می کرد، برداشت.

 پاکستان
 از بی بی سی شکایت کرد

دولت پاکستان از شــبکه خبری »بی بی سی« 
به خاطر نشر گزارشــی کذب و بی اساس درباره 
نقض حقوق بشر در این کشــور به طور رسمی 
شکایت کرد. به نوشــته روزنامه »دان«، وزارت 
 اطالعات پاکستان در بیانیه ای اعالم کرد، دولت از 
»بی بی ســی« به خاطر انتشــار گزارشی تحت 
عنــوان »افشــای نقض پنهــان حقوق بشــر 
در پاکســتان« در تاریخ ۲ ژوئن شــکایت کرد 
و خواستار رســیدگی به این شــکایت از سوی 
دولــت انگلیس شــد.»بی بــی ســی« در این 
گزارش دروغ به مبارزه طوالنی پاکستان با شبه 
نظامیان در راســتای جنگ با تروریســم پس از 
 حمالت ۱۱ ســپتامبر ۲۰۰۱ در خــاک آمریکا 

پرداخته است. 

آخرین تالش ها برای نجات یک معاهده نیمه جان عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام:
دولت، پاسخی به سواالت 

 FATF مجمع درباره لوایح
نداده است

عضو مجمــع تشــخیص مصلحت نظــام به 
تشــریح پاســخگویی دولت درباره ســواالت 
کمیسیون های تخصصی این مجمع پرداخت. 
محســن مجتهــد شبســتری گفــت: برای 
زمان بندی مصوباتی که بعضــی از آنها حدود 
ده ساله بودند، چاره اندیشی خواهد شد. آیت ا... 
شبستری در پاسخ به این سوال که »آیا دولت 
پاسخی به ۱۱ سوال کمیسیون های تخصصی 
درباره لوایــح مرتبط با FATF داده اســت؟« 
گفت: دولت هنوز در این باره پاسخی به ما ارائه 

نکرده است.

بازدید اعضای کمیسیون امنیت 
ملی از دستاوردهای جدید 

هسته ای
رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس گفت: اعضای این کمیسیون در راستای 
گزارش هــای نظارتی خود از دســتاوردهای 
جدید هســته ای بازدید می کنند. حشمت ا... 
فالحت پیشه، اظهار داشت: قرار است اعضای 
کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجی 
پس از برگزاری انتخابات هیئت رییســه این 
کمیسیون، از دستاوردهای جدید هسته ای که 
به تازگی رونمایی شده اســت، بازدید به عمل 
آورند. رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس بیان کرد: سازمان انرژی اتمی 
هم یکسری برنامه های بازدید را برای اعضای 
کمیســیون امنیت ملی در نظر گرفته که این 

موارد هم در دستور کار ما قرار خواهد گرفت.

 واکنش فرمانده سپاه
 به ادعای مین گذاری ایران در عمان:

 آمریکایی ها عادت
 به دروغ پردازی  دارند

فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی به 
ادعای مین گذاری ایران در عمان واکنش نشان 
داد. سردار سرلشکر پاســدار حسین سالمی، 
در واکنش به ادعای مقامات آمریکایی درباره 
مین گــذاری و انفجار نفتکش ژاپنی توســط 
نیروهای ایرانی اظهار کرد: آمریکایی ها همواره 
عادت به چنیــن دروغ پردازی های دارند و این 
دروغ گویی ها کار هر روزه آنهاست. وی افزود: 
آنها قادر به تصمیم گیری درســت سیاســی 
نیســتند، و همیــن موضوع دلیل شکســت 
آمریکایی هاســت، آنهــا قرار بود یــک نظام 
سیاســی مطیع در عراق ایجاد کنند؛ اما امروز 
به چه رســیده اند؟ مجبورند شــبانه به عراق 
بیایند، چــرا خاورمیانه برای آنها فقط شــب 
اســت؟ ما خشکیده شدن سیاســت آمریکا را 
در غرب آسیا می بینیم آنها نگران و سرگردان 
 هســتند و نمی توانند از رژیم صهیونیســتی 

محافظت کنند.

واکنش» الوروف« به اتهامات 
ضد ایرانی آمریکا

وزیر امور خارجه روســیه با بیان اینکه روسیه 
خواهــان تحقیقات کامل دربــاره حمالت رخ 
داده به نفتکش ها در دریای عمان است، تاکید 
کرد که ایران از همان ابتدا خواهان تحقیقات 
مستقل بوده است. وزیر امور خارجه روسیه در 
واکنش به اتهام زنی آمریــکا به ایران در زمینه 
حمله رخ داده به دو نفتکــش در دریای عمان 
گفت که روســیه اطالعاتی در رابطه با حادثه 
نفتکش های دریــای عمان در دســت ندارد.  
الوروف اظهار کرد: ما چنین اطالعاتی در دست 
نداریم. مدارک ادعایی بسیار مبهم ارائه شده از 
سوی آمریکا از جمله برخی ویدئوها و تصاویر 
را دیده ایم که حتــی در میــان نزدیک ترین 

متحدانش سوال ایجاد می کند.

 بیژن نامدار زنگنه
وزیر نفت:

سخنگوی ســازمان انرژی اتمی اظهار کرد: مهلت 
دوماهه ایران به طرف های باقی مانده در برجام قابل 
تمدید نیست و بر اساس برنامه زمان بندی شده، گام 

دوم برداشته شد. 
بهروز کمالوندی ادامــه داد: برنامــه زمان بندی 
شــده گام دوم برداشــته شــده و در ادامــه نیز 
زمان بندی ها به شــکل دقیق دنبال می شود. وی 
افزود: بر اســاس قانون، اقدام متناســب و متقابل 
دولت جمهوری اســالمی ایران در اجرای برجام، 
وابســته به نحوه اجــرای تعهدات ســایر اعضای 
برجام اســت و این نمی شــود ما تعهدات خود را 
انجام دهیم و آنها در عمل کاری نکنند. سخنگوی 
ســازمان انرژی اتمی تاکید کرد: پیام ما روشــن 
اســت و در عمل مفهوم رفتار آنها این اســت که 
نمی خواهنــد به تعهدات پایبند باشــند یا توانایی 
آن را ندارند که در این صورت حجت برای ما تمام 
شده اســت. بر همین اســاس ما طبق فرمایشات 
 رهبــر انقــالب و قانــون مجلس عمــل خواهیم 

کرد.

مهلت ۲ ماهه ایران در برجام 
قابل تمدید نیست

سخنگوی سازمان انرژی اتمی:

کافه سیاست

عکس  روز 

دیدار نایب رییس مجلس 
عراق با وزیر امور خارجه

»بشــیرخلیل الحداد« نایــب رییس مجلس 
عراق با محمدجواد ظریــف وزیر امور خارجه 

کشورمان دیدار و گفت و گو کرد.

بسیاری از ما اشتباهی  به سیاست وارد شده ایم

پیشنهاد سردبیر:

 بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ظهر روز گذشته 
در حاشــیه نشســت هیئت دولــت در جمع 
خبرنگاران با اشاره به دیدار نخست وزیر ژاپن 
با رهبری، اظهار کرد: مواضع رهبر انقالب در 
دیدار نخســت وزیر ژاپن مقتدرانه و حکیمانه 
بوده است. زنگنه در پاســخ به این پرسش که 
آیا برخی مشتریان نفتی ما به دنبال جاسوسی 
هستند یا خیر، گفت: من نگفتم مشتری های 
ما جاسوس هستند بلکه گفتم کسانی به اسم 
خرید نفت به ما مراجعه می کنند تا اطالعاتی از 
چگونگی فروش نفت مان پیدا کنند و ما این را 
می دانیم. وزیر نفت در این نشست اعالم کرد: 
من از نماینده ای که سه بار خبری را به کذب 

علیه بنده اعالم کرده بود، شکایت کرده ام.
گفتنی اســت؛ طی روزهای گذشته شایعاتی 
مبنی برکنــار رفتن زنگنــه از وزارت نفت به 

گوش رسیده است.

نگفتم مشتریان نفتی 
جاسوس هستند

محمدجواد جمالی
نماینده مجلس:

رییس کمیســیون ویــژه حمایــت از تولید ملی 
گفت: دولتمردان بایــد از دو تجربه تاریخی توقف 
فعالیت های هسته ای در دوران اصالحات و اعتدال 
عبــرت بگیرند. حمیدرضــا فوالدگر با اشــاره به 
راه انــدازی رآکتور اراک گفت: موضوع هســته ای 
جمهوری اسالمی همواره به مذاکرات سیاسی گره 
خورده است و تا کنون دولت ها نتوانسته اند این گره 
را باز کنند. وی ادامــه داد: در دولت یازدهم هم در 
قالب مذاکرات برجام، فعالیت های هسته ای ایران 
با شدت بیشــتری از قبل متوقف شد و جمهوری 
اســالمی تعهدات زیادی را در برجام برای کاهش 
فعالیت های هسته ای خود پذیرفت و اجرا کرد؛ اما 
طرف مقابل به تعهدات خــود عمل نکرد. فوالدگر 
اظهار داشت: دولت باید از دو تجربه تاریخی عبرت 
گرفته و برای بار ســوم مذاکراتی را آغاز نکند که 
مجبور به پذیرش تعهدات سنگین شود. اگر دولت 
بخواهد مجدداً مذاکراتی را آغاز کند، نباید تعهداتی 
را بپذیرد که فعالیت هســته ای ایران را به شــدت 

کاهش دهد.

دولت روحانی تجربه برجام 
را تکرار نکند

رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی:

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس گفت: اینکه افراد هر کدام از جناحین 
به کمین یکدیگر نشســته اند تا به محض پیدا 
کردن یک نقطه ضعف اخالقــی یا مالی برای 
تخریب یکدیگر فعال شوند، نشان دهنده عدم 
بلوغ سیاســی فعاالن سیاســی ماست. شاید 
صحیح باشــد بگوییم ما اشتباهی به سیاست 

آمده ایم. 
»محمدجــواد جمالی« گفــت: البته معدود 
افرادی هم داریم که اینگونه نیســتند و کامال 
آگاه به مشــی و مرام سیاســی خود هستند، 
اما واقعیت این  اســت که باندبازی در فضای 
سیاسی کشور باعث شده تا بسیاری از افراد را 
که شخصا می شناسم و به هیچ چیزی اعتقاد 
ندارند، بــا حضور در این جریانات سیاســی و 
قرار گرفتن در جایگاه های حســاس به کشور 

آسیب بزنند. 

 بسیاری از ما اشتباهی
 به سیاست وارد شده ایم

پیشخوان

بین الملل

سفیر کشــورمان در لندن اعالم کرد که وزارت خزانه داری انگلیس 
برای جبران تصمیم اشتباه دولت این کشور در تحریم بانک ملت قرار 
اســت جریمه نقدی به این بانک پرداخت کند. حمید بعیدی نژاد با 
انتشار پیامی در صفحه توئیتر خود از توافق وزارت خزانه داری انگلیس 
با بانک ملت ایران برای پرداخــت جریمه نقدی خبر داد. وی در این 
پیام نوشت: وزارت خزانه داری بریتانیا در بیانیه ای رسمی اعالم کرد 

که دادن خسارت به بانک ملت به جهت تصمیم غلط دولت انگلیس در 
اعمال تحریم علیه این بانک را پذیرفته و مبلغ خسارت را با آن بانک 
تفاهم کرده است. بر این اساس انگلیس باید ۱.۳ میلیارد پوند معادل 
۱.۶ میلیارد دالر به بانک ملت پرداخت کند. دولت انگلیس پس از ۱۰ 
سال پرونده شکایت ۱.۳ میلیارد پوندی بانک ملت را قبل از رای نهایی 
دادگاه با جلب رضایت این بانک مختومه کرد. دولت انگلستان طی 

توافق با بانک ملت ایران درباره شکایت ۱.۳ میلیارد پوندی این بانک، 
غرامتی را بابت تحریم های نابجای ۱۰ سال پیش انگلیس نسبت به این 
بانک پرداخت کرده تا با حصول توافق، پرونده را مختومه اعالم کنند. 
بندهای این توافق محرمانه هستند؛ اما این اتفاق یک پیروزی برای 
تهران محسوب می شود. آن هم در زمانی که ایران تحت شدیدترین 

فشارها از سوی دولت آمریکا بابت پرونده هسته ای است.

 سفیر جمهوری اسالمی ایران خبر داد:
توافق وزارت خزانه داری انگلیس با بانک ملت ایران برای پرداخت جریمه نقدی

  رسانه های خارجی از احتمال سفر وزرای خارجه سه کشور اروپایی به ایران خبر داده اند؛

یارانه 233 هزار تومانی؟

انتخابات رقابتی دستور کار 
دولت اعتدال

 »ُمرسی« تازه ترین قربانی 
اعتماد به آمریکا

 فشــارهای زنجیره ای 
علیه زنگنه

 اروپایی ها هنوز امید دارند تا با ترفند 
مذاکره در زمینه اجرای تعهدات خود، 

زمان بخرند؛ اما ایران این بار در برابر 
سیاست فشار حداکثری از سوی آمریکا 

مصمم به اجرای اقدام متقابل است

ایرنا نوشت: یک نماینده مجلس خبرگان رهبری می گوید به جز کمیسیون 
ویژه، تنها کسی که می تواند از لیست گزینه های رهبری آینده اطالع داشته 
باشد، حضرت آیت ا...خامنه ای است. به تازگی محسن اراکی، عضو مجلس 
خبرگان رهبری در مصاحبه با فارس اعالم کرده که لیستی از گزینه های 
رهبری وجود دارد که تنها سه نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری که 
عضو کمیسیون ویژه هســتند از آن اطالع دارند. وی در پاسخ به سوالی 
درباره کمیســیون تعیین مصادق رهبری در مجلس خبرگان گفته بود: 
»کمیسیونی وجود دارد که از آن به کمیســیون تحقیق تعبیر می شود؛ 
کمیسیون ویژه ای اســت و وظیفه اش این اســت که تمام کسانی که در 

معرض واجدیت شرایط رهبری باشند را شناسایی کرده  و لیستی از آنها 
تهیه کند. چون مسئله صددرصد محرمانه است و با توجه به تجربه ناموفقی 
هم که در گذشته از مسئله اعالم قائم مقام رهبری به وجود آمده، تصمیم 
گرفته شد در کمیسیون ویژه ای که وجود دارد، فقط ۳ نفر این اسامی را نزد 
خودشان نگه دارند و از دایره این کمیسیون ۳ نفره خارج نشود.« آیت ا...
محســن حیدری، نماینده مردم استان خوزســتان در مجلس خبرگان 
رهبری هم، در این باره اظهار می کند: وظیفه کمیسیون ویژه شناسایی 
افرادی است که در معرض شرایط رهبری برای آینده هستند،یعنی این 
کمیسیون کسانی که االن در قید حیات هســتند و امکان دارد به عنوان 

گزینه مطرح شوند شناسایی می کند. به گفته این عضو مجلس خبرگان 
رهبری، افرادی که در لیست گزینه های رهبری آینده نظام قرار می گیرند، 
دائم از سوی کمیسیون ویژه رصد می شوند و موضع گیری ها و عملکردهای 
آنان در پرونده ای ثبت می شود تا کمیسیون ویژه در روز مبادا اطالعات خود 
را مطرح کند و مجلس خبــرگان تصمیم گیری کند. حیدری، با تاکید بر 
محرمانه بودن اعضای کمیسیون ویژه می گوید: در این مورد رییس مجلس 
خبرگان رهبری هم مانند بقیه اعضای خبرگان است و حق سوال پرسیدن 
ندارد. یعنی اعضای کمیسیون ویژه حتی حق افشای اطالعات خود را به 

رئیس مجلس خبرگان هم ندارند.

چهره ها

تنها کسی که از گزینه رهبری آینده اطالع دارد، چه کسی است؟

علیرضا کریمیان
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تغییر ساعت اداری از اول تیرماه در اصفهان
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

بازار

مایع لباسشویی

وزارت نیرو در اصفهان 207 
پروژه در حال اجرا دارد

وزیر نیرو گفت: در استان اصفهان 207 پروژه 
با بودجه ای بالغ بــر 8700 میلیارد تومان در 
حال اجراســت که به طور متوســط پیشرفت 
این پروژه ها 63 درصد است. رضا اردکانیان با 
بیان اینکه دولــت دوازدهم همانند دولت های 
گذشــته یا بیشــتر از آنها در بخش آب و برق 
موفق بوده، تصریح کرد: از ابتدای دولت تدبیر 
و امید هر هفته 30 روستای کشور دارای شبکه 

آب رسانی و 8 روستا نیز برق رسانی شده اند.

فرصت یک ماهه کارآفرینان 
برای ثبت نام

کارآفرینــان تا پایــان تیر فرصــت دارند در 
ســیزدهمین جشــنواره انتخاب کارآفرینان 
برتــر، نام نویســی کننــد. مدیــرکل تعاون، 
کار و رفــاه اجتماعی اســتان اصفهان گفت: 
نــام نویســی ایــن جشــنواره از 13 خرداد 
آغاز شــده اســت و کارآفرینــان می توانند تا 
 31 تیــر بــا مراجعــه بــه پایــگاه اینترنتی 
www.karafarinanebartar.ir نســبت 
به تکمیل موارد خواســته شــده، اقدام کنند. 
محســن نیرومند افزود: ترویــج فرهنگ کار 
و کارآفرینــی، خالقیت و نوآوری در کســب 
و کار، شناســایی و انتخــاب کارآفرینان برتر 
اســتانی و کشــوری، ایجاد فضــای تعامل و 
همکاری میان فعاالن، ایجاد نشــاط و رقابت 
در فضاهای کسب و کار، مشارکت کارآفرینان 
در توســعه اقتصــادی کشــور و تقویت نقش 
کارآفرینان در نظام تصمیم ســازی کشــور از 
 ا هداف برگــزاری جشــنواره کارآفرینان برتر

 است.

تولید گالب خوراکی چینی 
تهدیدی برای بازار کاشان نیست

رییس پژوهشکده اســانس های طبیعی قمصر 
گفــت: تولیــد گالب خوراکی توســط چین 
نمی توانــد تهدیدی بــرای کاشــان در بازار 
داخلی محسوب شــود. مریم اخباری، رییس 
پژوهشــکده اســانس های طبیعی قمصر، در 
پاسخ به این سوال که »آیا ورود چین به حوزه 
تولیــد گالب صحت دارد؟ اگر هســت به چه 
صورتی است و آیا تهدیدی برای این ظرفیت در 
کاشان محسوب می شود؟« گفت: مدت هاست 
کــه در چین و بســیاری دیگر از کشــورهای 
آســیایی مانند افغانســتان، هند و پاکستان 
گالب تولید می شود؛ البته چین در این حوزه 
پیشرفت هایی داشــته و محصول گالب را به 
صورت های مختلف و حتی برای مصارفی غیر 
از مصرف خوراکی مانند محصوالت آرایشــی 
تولید می کند. وی افزود: تولید گالب خوراکی 
توسط چین با توجه به هزینه های باالی حمل 
و نقل گالب نمی تواند تهدیدی برای کاشــان 
در بازار داخلی محســوب شــود؛ مگــر اینکه 
تولیدکننــدگان منطقه از نظــر کیفی ضعیف 
عمل کنند که در حال حاضر این چنین نیست 
و به دلیل کیفیــت باالی گالب تولید شــده 
در منطقه کاشــان، امکان قبضه بازار توســط 

محصوالت چینی وجود ندارد.

البی دو شرکت آمریکایی برای 
کاهش تحریم های هواوی

شرکت های آمریکایی تولیدکننده تراشه اینتل 
و کوالکام در حال رایزنی و فشار بر دولت آمریکا 
به منظور کاهش فشارها و تحریم ها علیه هواوی 
و فروش محصوالتشــان به این شرکت چینی 
هســتند. شــرکت های بزرگی همچون اینتل 
و زیلینکس در اواخر ماه گذشــته، نشســتی با 
اداره تجارت آمریکا برگــزار کرده و درخصوص 
تحریم های وضع شــده علیه هوآوی به بحث و 
تبادل نظر پرداختند. به نقــل از دنیای اقتصاد، 
طبق دستور دولت آمریکا، شرکت های آمریکایی 
اجازه فروش محصوالت خود را به هواوی ندارند. 
همچنین شرکت کوالکام در تالش است بتواند 
قطعات خود را برای استفاده در برخی محصوالت 
هواوی از قبیل گوشی ها و ساعت های هوشمند 

ارسال کند.
 از ســوی دیگر، نهاد محصــوالت نیمه هادی 
آمریــکا نیز مذاکراتــی را با دولت این کشــور 
انجــام داده تا توضیحاتــی را درخصوص تاثیر 
 این تحریم ها بــر شــرکت های آمریکایی ارائه

 کند.

مایع لباسشویی طالیی 
سپید مقدار 1 کیلو گرم

 11,700
تومان

مایع لباسشویی اکتیو مدل 
Yellow حجم 2500 میلی لیتر

 32,000
تومان

مایع ماشین لباسشویی 
پرسیل مدل 360

 43,600
تومان

رییس سازمان میراث فرهنگی کشور در بازدید از مراکز تجارت نوین 
صنایع دستی اصفهان گفت: در تالشیم تا پس از تهران، دومین مرکز 
حراج صنایع دستی ایران را مطابق با اســتانداردهای بین المللی در 
اصفهان راه اندازی کنیم. علی اصغر مونسان در بازدید از کارگاه های 
صنایع دستی تجربه آموز و مراکز تجارت نوین صنایع دستی استان 
اصفهان گفت: ایجاد کارگاه های صنایع دستی تجربه آموز در اصفهان 

همراه با تولید و عرضه صنایع دستی و هنرهای سنتی به گردشگران و 
تلفیق آن با صنعت گردشگری، نقش مهمی در توسعه پایدار اقتصادی 
اصفهان و ایران ایفا می کند. معاون رییس جمهور ادامه داد: حمایت از 
هنرمندان صنایع دستی به ویژه هنرمندان نقره کار، در راستای حمایت 
از تهیه مواد اولیه از یک سو و فروش آثار و تولیداتشان از سوی دیگر، 
در دستور کار سازمان میراث فرهنگی است. رییس سازمان میراث 

فرهنگی کشور تاکید کرد: باید با برنامه ریزی صحیح تالش کنیم تا 
مردم به ارزش واالی هنری و اقتصادی صنایع دستی واقف شوند. اگر 
بتوانیم مردم را به ارزش افزوده صنایع دستی واقف کنیم، آنها با خرید 
صنایع دستی می توانند این محصوالت را با قیمت بیشتری به فروش 
برسانند و این نکته باعث می شود تا صنایع دستی جایگاه خود را در 

اقتصاد خانواده،همچنین سبد مصرف خانوار به خوبی پیدا کند.

رییس سازمان میراث فرهنگی کشورخبرداد:
تالش برای راه اندازی دومین مرکز حراج صنایع دستی ایران در اصفهان

در حالی که مســئوالن بازار لبنیات قول داده بودند 
که محصوالت لبنی در ســال 98 گران نشود؛ اما با 
تصمیم اخیــر در مورد گرانــی 20 درصدی قیمت 
شــیر خام، صنایع لبنی اعالم کرده اند که به زودی 
قیمت های محصوالت خود را افزایش خواهند داد. 
عالوه بر گرانی قیمت ها، سایه کمبود شیر خام نیز 
این روزها بر سر صنایع لبنی کشور سنگینی می کند. 
سال گذشته زاینده رود در گزارشی به بررسی روند 
عملکرد دامداری ها در استان پرداخت. در آن گزارش 
رییس اتحادیه دامداران شــیری اســتان نسبت به 
کاهش شدید آمار گاوهای شیرده هشدار و اعالم کرد 
که در ماه های آینده با کمبود تولید شیر در کشور به 
علت کشتار گاوهای شیرده مواجه خواهیم بود. حاال 
این پیش بینی درآستانه محقق شدن است و صنایع 
لبنی از کمبود شیر گالیه دارند. غالمعلی سلیمانی، 
مدیر عامل کاله دیــروز در گفت وگویی اعالم کرده 
که قیمت لبنیات از اول تیرماه گران خواهد شــد. 
وی همچنین مدعی شدکه وزارت جهاد کشاورزی 
درباره وضعیت تولید شــیر می گویدکه ما با کمبود 
محصوالت کشاورزی و دامی رو به رو نیستیم و این 
در حالی است که امروز کارخانه های صنایع لبنی با 
کمبود محصولی همچون شیر مواجه هستند. این 
گالیه ها در حالی اســت که بنا بر اعالم دبیر انجمن 
صنایع لبنی واحدهای لبنی خواســتار افزایش 27 

درصدی قیمــت لبنیات 
بودند؛ اما ســتاد تنظیم 
بازار تنها بــا افزایش 20 
درصدی قیمــت موافقت 
کــرد. باکری ادامــه داد: 
براســاس مصوبه ســتاد 
تنظیــم بــازار قیمت هر 
شیر بطری کم چرب 1.۵ 

درصد ۴ هزار و 100، شیر بطری نیم چرب ۴ هزار و 
200، شیر بطری 3 درصد ۴ هزار و ۴۵0، شیر بطری 

کامــل 3.2 درصد ۴ هزار 
و ۵00، شــیر نایلون 1.۵ 
درصد 900 گرمی 2 هزار 
و 600، شیر استریل یک 
لیتری پاکت 1.۵ درصد ۵ 
هزار و ۵00، شیر استریل 
یک لیتری پاکت 3 درصد 
۵ هــزار و 700، ماســت 
دبه ای 2.۵ کیلو پرچرب 11 هزار و 700، ماســت 
دبه ای 2.۵ کیلو کم چرب 10 هزار و 900، ماســت 

لیوان 900 گرمی کم چرب ۴ هزار و 3۵0، ماســت 
لیوان 900 گرم پرچرب ۴ هــزار و 7۵0، پنیر 210 
گرمی تتراپک ۴ هــزار و ۵00، پنیــر ۵20 گرمی 
تتراپک 10 هزار و 100 تومان است. گالیه ها در حوزه 
لبنیات در حالی، هم از ســوی تولید کنندگان و هم 
از سوی مصرف کنندگان باال گرفته که چندی است 
کارخانه های لبنیات عالوه بر گران فروشی متهم به 

کم فروشی هم هستند. 
تولید کنندگان در حــوزه لبنیات مــی گویند در 
حال ضرر دهی هســتند و از سوی دیگر محصوالت 
از کیفیــت قبلی برخوردار نیســت. برخــی از این 
کارخانه ها بــرای ثابت نگه داشــتن قیمت ها، وزن 
محصوالت را کاهش داده اند یا بســته ها را خالی تر 
از همیشه روانه بازار می کنند. ماست ها قوام و طعم 
همیشگی را ندارند شیرها مزه آب می دهند و پنیرها 
کیفیت گذشته را ندارند.این آشفته بازار موجب شده 
تا لبنیات به آرامی دست و پای خود را از سفره های 

ایرانیان جمع کند.
 براســاس بررســی کارشناســان میانگین مصرف 
لبنیات و شیر در ایران ســاالنه باید 270 کیلوگرم 
باشــد؛ اما اکنون مصرف این محصوالت به زیر 70 
کیلوگرم رســیده اســت. این وضعیت بدون شک 
در آینده دولت را ناچار می کنــد هزینه هایی را که 
برای تامین اقالم مورد نیاز سالمتی مردم نپرداخته 
 اســت، صــرف واردات دارو و تجهیزات پزشــکی

کند.

شمارش معکوس برای گرانی لبنیات
  به گفته فعاالن صنعت لبنیات، فرآورده های شیر به علت باال رفتن قیمت آن به زودی گران می شوند؛

مقادیر فروش محصوالت شرکت به حدود 2 میلیون تن رسیده بود که کاهش 10 درصدی را از لحاظ مقداری 
نشان می دهد. شرکت ذوب آهن اصفهان در سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه 97 موفق به کسب سود خالص 
7 هزار و ۴90 میلیارد ریالی شد که این سود در مقایسه با سال قبل از آن رشد ۵23 درصدی را نشان می دهد. 
با این حال، شرکت همچنان دارای زیان انباشته بوده و تا پایان اسفند ماه 97، زیان انباشته شرکت به 12 هزار 
و 78۵ میلیارد ریال کاهش یافته که معادل 207 ریال به ازای هر ســهم بوده و بــا روند کنونی فروش به نظر 

می رسد که تا پایان سال 98 بخش عمده ای از زیان انباشته آن از بین برود. 

رشد ۵2۳ درصدی 
درآمد ذوب آهن

زیان انباشته در صورت های مالی 
۹۷ کاهش یافت؛ خبر

  

  عکس روز

فروش با ارزش ترین جواهرات جهان در طول تاریخ

مدیرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی خبر داد:

 خلف وعده فرانسوی ها
 این بار در طرح توسعه فرودگاه اصفهان

مدیرعامل شــرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی گفت: طرف فرانســوی طرح توسعه فرودگاه اصفهان 
منصرف شد، دیگر پیگیری نمی کنند و به دنبال استفاده از ظرفیت سرمایه گذار داخلی هستیم. سیاوش 
امیرمکری اظهار کرد: در فاز نخست، توسعه ترمینال خارجی در راستای پذیرایی بهتر از مهمانان در 
دستور کار است که با تکمیل آن، ظرفیت به بیش از دو برابر افزایش پیدا خواهد کرد. مدیرعامل شرکت 
فرودگاه ها و ناوبری هوایی اظهار کرد: ظرفیت پارکینگ هواپیما با طرح توسعه ای که درحال اجراست، 
به بیش از دو برابر ظرفیت خواهد رسید و از 10 فروند به 23 فروند افزایش پیدا می کند. وی ادامه داد: 
توسعه و ساخت ترمینال بین المللی جدید فرودگاه از پروژه های مهمی است که به دنبال تملک اراضی 
آن هستیم تا بتوانیم این پروژه را هم برای فرودگاه عملیاتی کنیم؛ پیش بینی ما بیش از 22 هزار متر 
ترمینال اســت که پس از تملک اراضی، کار اجرایی آن را آغاز می کنیم. امیرمکری بیان کرد: ترجیح 
این است که از سرمایه و بخش خصوصی برای ایجاد ترمینال ها استفاده کنیم و حتی حاضر هستیم 
مشارکت کنیم که بخشی از سرمایه را هم بیاوریم؛ در نهایت با نگاه ویژه ای در راستای توسعه فرودگاه 
اصفهان اقدام می کنیم. مدیرعامل شــرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی در مورد روند اقدامات صورت 
گرفته برای تملک اراضی، مطرح کرد: با ارتش به توافق نهایی رسیدیم و به دنبال تنظیم مبایعه نامه 
هستیم تا پس از تملک اراضی و تحویل سند، کار را آغاز کنیم. وی در مورد طرح توسعه با حضور شرکت 
فرانسوی نیز گفت: طرف فرانسوی این طرح منصرف شد، دیگر پیگیری نمی کنند و به دنبال استفاده از 
ظرفیت سرمایه گذار داخلی هستیم؛ همان طور که ترمینال سالم روز گذشته توسط بخش خصوصی 

آماده شده بود به افتتاح رسید و بر این باوریم چنین ظرفیتی در اصفهان هم وجود دارد.

مجموع ۴00 عدد از جواهرات، اشیا و سنگ های قیمتی هندی به فروش رسید، این حراجی بیش 
از 11۵.9 میلیون دالر ارزش داشت. این رقم نشان دهنده فروش با ارزش ترین جواهرات جهان در 
طول تاریخ است. این مجموعه شامل جواهرات با شکوه به جا مانده از دوران مغول و مهاراجه، آثار 

هنری و زیورآالت و اشیای سلطنتی هندی بود که ۵00 سال قدمت دارند.

میانگین مصرف لبنیات و شیر 
در ایران ساالنه باید ۲۷۰ 

کیلوگرم باشد؛ اما اکنون 
مصرف این محصوالت به زیر 

۷۰ کیلوگرم رسیده است

مدیر زراعت جهاد کشاورزی اصفهان:
تولیدات گندم اصفهان، جوابگوی نیاز استان نیست

مدیر امور زراعت جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: به رغم تولید میزان قابل توجهی از گندم در اصفهان، این 
میزان، جوابگوی نیاز مردم استان نیست و شاید مجبور شویم از استان های دیگر گندم وارد کنیم. محمود رضا 
افالکی با اشاره به نقش بارندگی های اخیر در افزایش میزان محصوالت کشاورزی استان اصفهان همچون گندم 
و جو، اظهار کرد: بارندگی های اخیر، کمک قابل توجهی به بهتر عمل آمدن محصوالت کشت دیم و آبی کرد؛ 
همچنین تاثیر این بارندگی ها در منابع آب زیرزمینی، موجب رشد میزان تولیدات گندم و جو در استان شد. در 
حقیقت بارندگی هایی که بیش از 16 میلی متر باشد، می تواند موثر واقع شود. وی افزود: در سال اخیر چندین 
نوبت بارندگی موثر در اصفهان اتفاق افتاد؛ ضمن اینکه افزایش سطح زیر کشت استان اصفهان نیز در این افزایش 

تولید محصوالت کشاورزی تاثیر گذار بوده است.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری اصفهان:
تغییر ساعت اداری از اول تیرماه در اصفهان

معاون توســعه مدیریت و منابع انسانی اســتانداری اصفهان گفت: از اول تیرماه ســاعت کار تمام ادارات در 
استان اصفهان یک ساعت زودتر آغاز و یک ســاعت زودتر به پایان می رسد. ایوب درویشی در خصوص تغییر 
ساعت اداری در اســتان اصفهان، اظهار کرد: این تصمیم شامل تمام ادارات در شهر اصفهان و شهرستان های 
استان می شود و این تغییر ســاعت اداری تا اطالع ثانوی پا برجا خواهد بود. دو روز پیش نیز مصطفی رجبی 
مشهدی - سخنگوی صنعت برق از قطعی شدن اصالح ساعت اداری در 22 استان خبر داد و گفت: استان های 
خوزستان، بوشهر، سیستان و بلوچستان، گلستان، گیالن، ایالم، هرمزگان، کرمان، خراسان جنوبی، آذربایجان 
غربی، خراسان شمالی، زنجان، یزد، قم، کردستان، همدان، اردبیل، کرمانشاه، مازندران، سمنان و چهارمحال 

و بختیاری می شود.

این نــرم افزار به شــما کمک 
می کند تــا کنتــرل بهتری بر 
درآمدها و هزینه های زندگی تان 
داشته باشــید. با این نرم افزار 
می توانیــد تمــام هزینه ها و 
درآمدهای خانــه و زندگی تان 
را ثبت و دســته بندی کنید و از 
گزارش های متنوع این نرم افزار 
برای تصمیم گیری و برنامه ریزی 
بهتر دخل و خرج خود استفاده 

کنید.

 خانه ما

شن مالی
معرفی اپلیکی

 

مروری بر اهداف تحقق یافته 
طرح جامع مالیاتی

الکترونیکی شــدن فرآیندهــای مالیاتی 
منجر به صرفه جویــی هزینه ها در مصرف 
کاغذ، کاهش سفرهای درون شهری، صرفه 
در زمان برای مودیــان و ممیزان، کاهش 
هزینه چــاپ کاغذ، هزینه های پســتی و 
... در خصــوص ابالغ اوراق مالیاتی شــده 
اســت؛ضمن اینکه بهره بــرداری مودیان 
محترم مالیاتی از سامانه ابالغ الکترونیک و 
سامانه ثبت اعتراضات و شکایات به صورت 
جدی عالوه بر کاهش مراجعه مودیان سبب 
صرفه جویی در هزینه های سازمان و تسریع 

در انجام عملیات خواهد شد.
۳. افزایش رضایت صاحبان منافع 

   ارائــه خدمــات مالیاتــی بــه صورت 
الکترونیکی و کاهــش مراجعات حضوری 

مودیان به ادارات مالیاتی
   برای عملکرد ســال 1396، بخش قابل 
توجهــی از اظهارنامه هــای مودیان بدون 
مراجعــه و رســیدگی قطعی می شــوند، 
)قطعی سازی حدود 1.700.000 اظهارنامه 
عملکرد 1396 بدون طی کــردن مراحل 

رسیدگی(
   عدم افزایش فشــار بــر مودیان موجود 
و شناســایی مودیــان اقتصــاد پنهــان، 

)2.۵76.089 بسته اطالعاتی فاقد پرونده(
   ایجاد میز خدمت حضوری و الکترونیکی 
در بیش از 700 ساختمان امو رمالیاتی در 

سراسر کشور
    افزایــش گســتره و انــواع خدمــات 
الکترونیکی و غیرحضــوری، ) 1۵ خدمت 

مصوب سازمان اداری و استخدامی کشور(

مرضیه محب رسول

Politic,Society,Cultural &  Sport Newspaper No. 2724 | June  20,  2019  | 8 PagesZAYANDE ROUD NEWSPAPERzayanderoud8108@gmail.comE-MAIL

۳
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 2724 | پنجشنبه 30  خرداد   1398 | 16  شوال 1440



4
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 2724 | پنجشنبه 30 خرداد  1398 | 16  شوال 1440

سنجش فشار خون 30 هزار نفر 
در شهرستان شاهین شهر و میمه

مدیر شــبکه بهداشــت و  شاهین شهر
درمان شهرســتان شاهین شــهر و میمه گفت: 
حدود 30 هزار نفر از مردم شهرســتان شاهین 
شــهر و میمه تاکنون درطرح بسیج ملی کنترل 

فشارخون سنجش شدند.
حسن کمالی، از ســنجش فشارخون حدود 30 
هزار نفر از مردم شهرستان شاهین شهر و میمه 
در طرح ملی بســیج کنترل فشارخون خبرداد و 
اظهار کرد: شهرستان شاهین شهر و میمه حدود 
124 هزار مرد و زن باالی 30 سال دارد که در این 
طرح ملی تا 15 تیر نیمــی از این جمعیت تحت 
پوشش سالمت قرار خواهند گرفت.مدیرشبکه 
بهداشت و درمان شهرستان شاهین شهر و میمه 
افزود: ســه گروه هدف افراد با بیش از 30 سال 
سن، زنان باردار و بیماران مزمن کلیوی در طرح 
ملی فشارخون سنجش می شوند.وی با اشاره به 
مشــارکت و همکاری همه دســتگاه ها و ادارات 
در این طرح ملی، خاطرنشــان کرد: ماموران در 
طرح ملی کنترل فشــارخون این شهرستان از 
27 اردیبهشت تا 28 خرداد، حدود 30 هزار نفر 
از افراد باالی 30 سال را سنجش کردند.کمالی، 
یادآوری کرد که عالوه بر برپایی 92 ایستگاه در 
صنایع و کارخانجات شهرستان، 16 پایگاه ثابت 
در بیمارســتان ها، کلینیک ها و مراکز سالمت 
شهرهای شاهین شهر، گز، گرگاب، میمه، الی بید 
و وزوان و 31 خانه بهداشت و پایگاه های سالمت 
در مناطق روســتایی، برای اجرای این طرح برپا 
شده اســت.وی اضافه کرد: همچنین پایگاه های 
سیار نیز در مناطق شلوغ و پرتردد شهرها از قبیل 
فروشگاه های زنجیره ای و خیابان های مرکزی، 

آماده سنجش فشارخون شهروندان هستند.
مدیر شــبکه بهداشت و درمان شــاهین شهر و 
میمه، به موفقیت کارکنان این شبکه در اجرای 
 این طرح هم اشــاره کــرد و گفت: شهرســتان 
شاهین شهر و میمه رتبه سوم بیشترین پوشش را 
در بین شهرستان های استان اصفهان کسب کرده 
است. وی اظهار کرد: شهرســتان های اصفهان 
 و لنجان موفق شــدند، بیشــتر از شهرســتان 
شاهین شــهر و میمه افراد باالی 30 سال را در 

سنجش فشارخون، تحت پوشش قرار دهند.

با مسئوالن

نساجی سنتی کاشان در مسیر جهانی شدن

پیشنهاد سردبیر:

خبر

نساجی سنتی کاشان در مسیر 
جهانی شدن

معــاون مدیــرکل میــراث  کاشان
فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری استان 
اصفهان گفت: زمینه الزم برای نامزدی کاشان به 
عنوان شهر جهانی نساجی ســنتی فراهم شده 

است.
مهران ســرمدیان اظهار کرد: افزون بر هزار نفر 
برای فعالیت در 50 رشته گوناگون صنایع دستی 
در شــهر و روستاهای این شهرســتان، موفق به 
اخذ مجوز شــده اند و تعدادی از این هنرمندان 
در 10 سال گذشته 49 نشــان ملی و بین المللی 

دریافت کرده اند. 
وی با اشاره به ثبت کاشــان به عنوان شهر ملی 
نساجی سنتی ایران، تصریح کرد: در آینده نزدیک 
جشن شهر ملی نساجی سنتی در این شهرستان 
برگزار می شود.سرمدیان از نصب نخستین کاشی 
ماندگار مفاخر میراث فرهنگی کاشان بر سر در 
منزل استاد مخملبافی این شهرستان، سیدخلیل 
یاا...، خبر داد و افزود: این گونه کاشی را سازمان 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، بر 
سر در خانه شماری از هنرمندان و پیشکسوتان 

فرهنگ و هنر نصب می کند.

رییس بیمه سالمت نطنز:
 نسخه های نطنز

 الکترونیکی می شود
نطنز رییس بیمــه ســالمت نطنز از 
الکترونیکی شدن نسخه های این شهرستان خبر 
داد و گفت: موسســه های طرف قــرارداد بیمه 
ســالمت شهرســتان از طــرح نسخه نویســی 
الکترونیک و حذف دفترچه بیمه استقبال کردند.
تدبیری در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: در روش 
نسخه نویسی الکترونیکی بیمار پس از مراجعه به 
پزشک با ارائه کد ملی از خدمات پزشکی استفاده 

می کند.
وی افزود: با اجــرای این طرح عــالوه بر صدور 
نســخه ها، ارائه پاســخ آزمایشــات پزشکی و 
عکســبرداری نیز به روش الکترونیــک انجام و 

تجویزها علمی تر و آمارها واقعی خواهد شد.
 رییــس بیمــه ســالمت نطنــز عنــوان کرد: 
نسخه نویســی الکترونیک گامی به سوی تحقق 
دولت الکترونیک است و وزارت بهداشت و درمان 

نیز بر این مسئله تاکید دارد.
تدبیری در ادامه افزود: موسسه های طرف قرارداد 
بیمه سالمت شهرســتان از طرح نسخه نویسی 
 الکترونیــک و حــذف دفترچه بیمه اســتقبال 

کردند.

سمیرم رییس صنعت، معدن و تجارت 
سمیرم از افزایش شــهرک ها و نواحی صنعتی این 
شهرســتان خبــر داد و گفــت: پــس از دریافت 
مجوزهای قانونی، عملیات انتقال آب از سمیرم به 

ناحیه صنعتی این شهرستان اجرا می شود.
اردشــیر نوابی در گفــت و گو با خبرنــگار ایمنا از 
شهرستان سمیرم با اشاره به شناسایی ظرفیت های 
تولید ملی در ســال گذشــته، اظهار کرد: در سال 
97 فعالیت های مهمی در حوزه اشــتغال زایی در 
شهرستان انجام شد که راه اندازی واحد آب معدنی 
چشمه ناز با اعتباری بالغ بر 60 میلیارد ریال از جمله 

آنها بود و زمینه اشتغال 15 نفر را فراهم کرد.
نوابی خاطرنشــان کرد: راه اندازی یک واحد تولید 
آب معدنی در شهر ونک با اعتبار 100 میلیارد ریال 

زمینه ساز اشتغال 25 نفر شده است.
وی با تاکید بر ضرورت تامین زیرساخت الزم برای 
فعالیت واحدهای صنعتی شهرستان، افزود: اقدامات 
اداری و اجرایــی برای تامین ســوخت واحدهای 

صنعتی سمیرم، انجام شده است.
رییس صنعت، معدن و تجارت سمیرم خاطر نشان 
کرد: در سال 97 احیای واحدهای صنعتی نیمه فعال 
سمیرم و مســئله تمدید جوازهای تاسیس دنبال 
شد.نوابی با اشاره به مشکالت شهرک های صنعتی 
سمیرم یادآور شد: آب ناحیه صنعتی شهرستان که 
با مشکل روبه رو بود، پیگیری شد و در آستانه انعقاد 
قرارداد است.وی افزود: پس از دریافت مجوزهای 
قانونی، عملیــات انتقال آب از ســمیرم به ناحیه 
صنعتی این شهرستان با اختصاص اعتباری بالغ بر 

38 میلیارد ریال انجام می شود.
رییس صنعت، معدن و تجارت ســمیرم ادامه داد: 

این طرح با انتقال ســه تا پنج لیتر آب در ثانیه به 
این شهرک صنعتی در ســال 98 اجرایی خواهد 
شــد.نوابی با اشــاره به پیگیری انجام شده برای 
تکمیــل زیرســاخت های نواحی و شــهرک های 
صنعتی ســمیرم در ســال گذشــته، عنوان کرد: 
مشکالت مربوط به ورودی و خروجی این مناطق 

در سال 98 رفع می شود.
وی با اشاره به نیاز این شهرستان به اشتغال اظهار 
کرد: پیگیری های الزم جهت ایجاد ناحیه صنعتی 
در منطقه وردشت، پادنای وسطی و دنا کوه انجام 

شده است.رییس صنعت، معدن و تجارت سمیرم 
اضافه کرد: مراحل اداری تاســیس منطقه صنعتی 
وردشت انجام شده، کلنگ ساخت منطقه صنعتی 
دناکوه نیز به زمین خورده و امســال به صنعتگران 
متقاضی تحویل داده می شــود.نوابی با اشــاره به 
پراکندگی فعالیت صنعتگران در این مناطق، گفت: 
با تکمیل این منطقه صنعتــی، صنعتگرانی که به 
صورت پراکنده فعالیت می کنند یا خواستار ایجاد 
واحدهای صنعتی جدید هستند، به صورت متمرکز 

به فعالیت می پردازند.

انتقال آب، اشتغال زایی و افزایش نواحی صنعتی در سمیرم

کاشان همزمان با هفتــه ملی مبارزه بــا دخانیات، 
نمایشــگاه کاریکاتور »روزهای تاریک« در نگارخانه کوشــک 
کمال الملــک کاشــان افتتاح شد.مســعود خاندایــی، معاون 
برنامه ریزی فرمانداری کاشــان در آیین افتتاح این نمایشگاه با 
اشاره به لزوم افزایش آگاهی شــهروندان درباره مضرات مصرف 
دخانیات و اهمیت آمــوزش مهارت های زندگی بــه کودکان و 
نوجوانان اظهار کرد: توانمندسازی کودکان و نوجوانان و آموزش 

صحیح مهارت های زندگی از مهم ترین عوامل بازدارنده از مصرف 
دخانیات و انحرافات اجتماعی اســت که بایــد در خانواده ها و 

محیط های آموزشی انجام شود.
وی با اشاره به برگزاری نمایشگاه »روزهای تاریک«، خاطرنشان 
کرد: آســیب های اجتماعی و رفتارهای پرخطر، سالمت روانی و 
اجتماعی کودکان و نوجوانان را تهدید می کند؛ بنابراین با وجود 
60 هزار دانش آموز در این شهرستان الزم است با طراحی و اجرای 

برنامه های موثر، زمینه مصونیت کودکان و نوجوانان از آسیب های 
اجتماعی فراهم شود.

در نمایشــگاه »روزهای تاریک« که به همت فرهنگسرای عالمه 
فیض کاشــانی ســازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری 
کاشان برپا شده، 20 تابلو کاریکاتور از هنرمندان کاشان با موضوع 
پیشــگیری از مصرف دخانیات تا 30 خردادماه در معرض عموم 

گذاشته شده است.

»روزهای تاریک« در نگارخانه کمال الملک کاشان

  رییس صنعت، معدن و تجارت سمیرم خبرداد: 

ابالغ رای
3/308 کالسه پرونده:1908/97 ، شماره دادنامه:63 -98/1/31 ،مرجع رسیدگی:شعبه 
اول شورای حل اختالف خمینی شهر خواهان: مهدی علی دوست به نشانی:خمینی شهر 
خ منتظری کوچه 159 پ10 , با وکالت مریم مشتاقی نشانی: خمینی شهر خ بوعلی جنب 
داروخانه دکتر گلستانه ساختمان بوعلی ؛ خوانده: شیرین افتاده فرزند محمدحسین  نشانی: 
مجهول المکان ، خواسته: مطالبه وجه چک ، گردشکار: 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 شــرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: 
در خصوص دعوی آقای مهدی علی دوســت با وکالت خانم مریم مشــتاقی به طرفیت 
شیرین افتاده فرزند محمدحســین  به خواســته مطالبه مبلغ 50/000/000 ریال وجه 
1 فقره چک به شــماره 274978 مورخ 96/5/31 عهده بانک ملی به انضمام خســارت 
 دادرسی و خسارت تاخیر تادیه نظر به مفاد دادخواست مالحظه رونوشت مصدق چک و

 گواهینامه عدم پرداخت آن و با عنایت به نظریه مشورتی اعضاء شورا و احراز اشتغال ذمه 
خوانده و استصحاب دین و با توجه به وصف تجریدی بودن اسناد تجاری مستنداً به مواد 
9 و 18 و 19 و 25 و 27 قانون شــوراهای حل اختالف مصــوب 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 دادرســی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی دعــوی خواهان را ثابت دانســته و حکم به محکومیت 
خوانده به پرداخــت مبلــغ 50/000/000 ریال بابــت اصل خواســته و پرداخت مبلغ 
625/000 ریال بابت خســارات دادرســی و حق الوکاله وکیل طبــق تعرفه و پرداخت 
خســارت تاخیر تادیه از تاریخ ســر رســید چــک لغایت اســتهالک کامــل دین بر 
مبنای شــاخص بهای کاال و خدمــات مصرفی اعالمــی از بانک مرکــزی جمهوری 
اســالمی ایــران در حق خواهــان صــادر و اعالم مــی گــردد. رای صــادره غیابی 
و ظرف مهلــت 20روز پس از ابــالغ قابل واخواهی در همین شــورا و ســپس ظرف 
 مهلــت 20 روز قابل تجدیدنظــر در محاکم عمومی حقوقی خمینی شــهر می باشــد. 
م الف: 499736  علی اصغر ترابی قاضی شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان 

خمینی شهر )345 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

3/309 کالسه پرونده:2731/97 - 98/01/19 مرجع رســیدگی: شعبه یازدهم شورای 
حل اختالف خمینی شــهر ، خواهان: مهدی علیدوست به نشــانی: خمینی شهر میدان 
امام ,وکیل: مریم مشتاقی نشانی: خمینی شــهر خ بوعلی جنب داروخانه دکتر گلستانه 
ســاختمان بوعلی واحد3 ؛ خوانده: رضا بختیاری آب نیلی فرزند رحیم نشــانی: مجهول 
المکان ،خواسته: مطالبه یک فقره چک ، گردشــکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و 
ثبت آن به کالسه فوق و طی تشــریفات 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 مهدی علیدوست با وکالت خانم مریم مشتاقی به طرفیت آقای 
رضا بختیاری آب نیلی فرزند رحیم به خواسته مطالبه وجه چک به شماره 1483/8204935 
به مبلغ 60/000/000 ریال مــورخ 94/7/21 عهده بانک ملت از جاری 4633594626 
به انضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و خســارت تاخیر در تادیه شورا با توجه به 
دادخواست تقدیمی و ضمایم و وجود اصل مستندات دعوی در ید خواهان و اینکه خوانده 
 دلیل ومدرکی مبنی بر برائت ذمه خود یا ادای دین در حــق خواهان ارایه نکرده دعوی 
خواهان را مقرون به صحت دانســته و با توجه به نظریه مشــورتی اعضا شورا به شرح 
صورتجلســه مورخه 98/01/19 و همچنین به اســتناد مــواد 519 و 198 قانون آئین 
دادرســی دادگاه های عمومی و انقــالب در امور مدنــی و مــواد 310 و 313 از قانون 
تجــارت و تبصره الحاقی مصــوب مجمع تشــخیص مصلحت نظام به مــاده2 قانون 
صدور چک حکم بــه محکومیت خوانده بــه پرداخت مبلــغ 60/000/000 ریال بابت 
اصل خواســته و مبلغ 800/000 ریال بابت هزینه دادرســی و حــق الوکاله وکیل وفق 
آیین نامه تعرفه حــق الوکاله وکال و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ ســر رســید چک 
94/7/21 لغایت زمــان پرداخت که در زمان اجرا محاســبه می گــردد در حق خواهان 

صادر و اعالم می نماید رای شــورا غیابی اســت و ظرف بیســت روز پس از ابالغ قابل 
واخواهــی در این شــورا و پس از انقضــای مهلــت واخواهی ظرف بیســت روز قابل 
 تجدیدنظرخواهــی در محاکم عمومی حقوقی  شهرســتان خمینی شــهر می باشــد. 
م الف: 499737 ایمان بختیاری قاضی شــعبه یازدهم حقوقی شورای حل اختالف 

شهرستان خمینی شهر )352 کلمه، 3 کادر(
ابالغ اجراییه

3/313 شــماره پرونــده: 139804002121000189/1 ، شــماره آگهــی ابالغیــه: 
139803802121000022 ، شــماره بایگانــی پرونــده: 9800226 ، تاریــخ صدور: 
1398/03/23 ، آگهی ابــالغ اجرائیه پرونده اجرایی 9800226 بدین وســیله به آقایان 
و خانم ها نرجس حاجی هاشــمی ، نام پــدر: ناصر ، تاریخ تولد 1372/11/28 شــماره 
ملی:1130284395 شماره شناسنامه: 1130284395 به نشــانی: خمینی شهر میدان 
کوزه کوچه 103 حاج مرادی بن بســت دوم ســمت راســت بعد از آرایشــگاه کیمیا و 
علیرضا حاجی هاشمی ورنوســفادرانی ، نام پدر: ناصر ، تاریخ تولد 1363/10/22 شماره 
ملی:1141342766 شماره شناسنامه: 3375 به نشانی: خمینی شهر میدان کوزه کوچه 
103 حاج مرادی بن بست دوم سمت راست بعد از آرایشــگاه کیمیا و ندا حاجی هاشمی 
ورنوســفادرانی ، نام پدر: ناصر ، تاریخ تولد 1365/04/26 شــماره ملی:1142286320 
 شماره شناسنامه: 5829 به نشــانی: خمینی شــهر میدان کوزه کوچه 103 حاج مرادی 
بن بست دوم سمت راست بعد از آرایشگاه کیمیا و خدیجه ابتهی ورنوسفادرانی ، نام پدر: 
سیدمحمد، تاریخ تولد 1323/02/29 شماره ملی:1140932098 شماره شناسنامه: 53 
به نشانی: خمینی شــهر میدان کوزه کوچه 103 حاج مرادی بن بست دوم سمت راست 
بعد از آرایشگاه کیمیا به استناد مهریه مندرج در سند ازدواج شماره 1390/2/15-8534 
دفترخانه ازدواج 119 خمینی شــهر اســتان اصفهان علیه شــما اجرائیه صادر نموده و 
پرونده اجرائی به بایگانی 9800226 در این اداره تشــکیل شــده و طبق گزارش مورخ 
 1398/3/12 مامور ابالغ واقعی به شما میسر نبود لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده 18
 آئیــن نامه اجــرا مفــاد اجراییــه فقط یــک مرتبــه در روزنامــه آگهی می شــود 
و چنانچه ظــرف مــدت ده روز از تاریخ این آگهی کــه روز ابالغ محســوب می گردد 
 نســبت به پرداخت بدهی خود اقــدام ننماید عملیــات اجرائی جریــان خواهد یافت. 
م الف : 499830  نبی اله یزدانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر)284 

کلمه، 2 کادر(  
ابالغ وقت رسیدگی

3/314 شماره: 501/98 ح3 ، مرجع رسیدگی: شعبه ســوم حقوقی شورای حل اختالف 
خمینی شهر به نشانی: خمینی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  مجتمع 
شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی: ســاعت 05:10 بعدازظهر روز سه شنبه 
مورخه 1398/05/08 ، مشــخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: حمید غفوری ، نام 
پدر: عزت اله ، نشــانی: خمینی شهر منظریه خ پیمان ؛ مشــخصات خوانده: 1-نام و نام 
خانوادگی: ســعید رضایی ، خواســته و بهای آن: مطالبه به پرداخت مبلغ شصت میلیون 
ریال و پرداخت کلیه خسارات دادرسی و تاخیر تادیه و حق الوکاله وکیل ، دالیل خواهان: 
رونوشت چک و رونوشــت گواهی عدم پرداخت ، گردش کار: خواهان.خوانده را مجهول 
المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی در 
یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی 
و انقالب در امور مدنی نموده اســت. لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواســت و 
مســتندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شــورا نســخه 
 ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد. 
م الف: 500488 رئیس شعبه سوم حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر)198 

کلمه، 2 کادر(  
ابالغ وقت رسیدگی

3/315 شماره: 500/98 ح3 ، مرجع رسیدگی: شعبه ســوم حقوقی شورای حل اختالف 
خمینی شهر به نشانی: خمینی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  مجتمع 
شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی: ســاعت 05:00 بعدازظهر روز سه شنبه 

مورخه 1398/05/08 ، مشخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: حمید غفوری ، نام پدر: 
عزت اله ، نشانی: خمینی شهر منظریه خ پیمان ، با وکالت خانم مریم مشتاقی ؛ مشخصات 
خوانده: 1-نام و نام خانوادگی: سیدمسلم حســینی ، خواسته و بهای آن: مطالبه پرداخت 
مبلغ یکصد میلیون ریال و کلیه خسارات دادرسی و تاخیر تادیه و حق الوکاله وکیل از تاریخ 
صدور چک ، دالیل خواهان: رونوشت چک و رونوشت گواهی عدم پرداخت ، گردش کار: 
خواهان.خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی به 
وی از طریق نشــر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است. لذا در اجرای قانون مذکور 
خالصه دادخواست و مســتندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به 
این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت رسیدگی 
حاضر گردد. م الف: 500489  رئیس شعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف خمینی 

شهر )206 کلمه، 2 کادر(  
ابالغ وقت رسیدگی

3/317 شماره: 503/98 ح8 ، مرجع رسیدگی: شعبه هشتم حقوقی شورای حل اختالف 
خمینی شهر به نشانی: خمینی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  مجتمع 
شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رســیدگی: ســاعت 04:00 بعدازظهر روز شنبه 
مورخه 1398/05/05 ، مشــخصات خواهــان: 1-نام و نام خانوادگــی: حمید غفوری ، 
نام پدر: عزت اله ، نشــانی: خمینی شهر منظریه خ پیمان ؛ مشــخصات خوانده: 1-نام و 
نام خانوادگی: ایمان غفورزاده ، نام پدر: محمدرضا ، خواســته و بهــای آن: مطالبه وجه 
چک به مبلغ یکصد میلیون ریال و کلیه خسارات دادرســی و حق الوکاله وکیل ، دالیل 
خواهان: کپی چک و کپی گواهی عدم پرداخت ، گردش کار: خواهان.خوانده را مجهول 
المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی در 
یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی 
و انقالب در امور مدنی نموده اســت. لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواســت و 
مســتندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شــورا نســخه 
 ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد. 
م الف: 500496 رئیس شعبه هشتم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر)198 

کلمه، 2 کادر(  
ابالغ وقت رسیدگی

3/323 شماره: 428/98 ح8 ، مرجع رسیدگی: شعبه هشتم حقوقی شورای حل اختالف 
خمینی شهر به نشانی: خمینی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  مجتمع 
شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی: ســاعت 05:15 بعدازظهر روز یکشنبه 
مورخه 1398/04/30 ، مشخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: ایرج پورشریعت ، نام 
پدر: غالمعلی ، نشانی: خمینی شهر منازل جهاد کشاورزی کوی سروستان ؛ مشخصات 
خوانده: 1-نام و نام خانوادگی: خســرو مرادی ، خواســته و بهای آن: مطالبه وجه چک ، 
دالیل خواهان: کپی چک و کپی گواهی عدم پرداخت ، گــردش کار: خواهان.خوانده را 
مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر 
آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است. لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست 
و مســتندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شــورا نسخه 
 ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد. 
م الف: 503179 رئیس شعبه هشتم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر)182 

کلمه، 2 کادر(  
اخطار اجرایي

3/330 شماره: 312/97 به موجب راي شماره 438  مورخ  97/10/22 حوزه دوم شوراي 
حل اختالف شهرستان فریدونشهر که قطعیت یافته است محکوم علیه بهروز جهانگیری 
فرزند علی اکبر شغل آزاد به نشــانی مجهول المکان محکوم است به حضور در یکی از 
دفترخانه های اسناد رسمی و انتقال رسمی خودرو پژو به شماره انتظامی 855 م 27 ایران 
53 بابت اصل خواســته و نیز پرداخت مبلغ 637/500 ریال بابت هزینه دادرسی کال در 

حق محکوم له ســید اله رحم موسوی فرزند سید کریم شــغل آزاد به نشانی فریدونشهر 
روستای مزرعه میر و پرداخت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت. رای صادره غیابی 
و رعایت تبصره دو ماده 306 ق.آ.م الزامیســت.  ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که 
اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع 
اجرا بگذارد یا ترتیبي براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالي معرفي کند که اجراي حکم 
و استیفاء محکوم به از آن میسر باشــد و در صورتي که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه 
نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایي خود را به قســمت اجرا تســلیم کند و 
اگر مالي ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:504077 شعبه دوم شوراي حل اختالف 

فریدونشهر )197 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایي

3/324 شماره: 426/97 به موجب راي شــماره 17  مورخ  98/1/27 حوزه دوم شوراي 
حل اختالف شهرستان فریدونشــهر که قطعیت یافته است محکوم علیه محمد جعفری 
فرزند اله رحم به نشانی مجهول المکان محکوم است به حضور در یکی از دفترخانه های 
اسناد رسمی و انتقال رسمی خودرو سواری پراید به شماره انتظامی 68 ج 638 ایران 57 
بابت اصل خواسته و نیز پرداخت مبلغ 1/500/000 ریال بابت هزینه دادرسی کال در حق 
محکوم له شهال احمدی آخوره سفالئی فرزند عبدالحسین به نشانی فریدونشهر وحدت 
آباد بلوار بسیج و پرداخت نیم عشــر دولتی در حق صندوق دولت. ماده 34 قانون اجراي 
احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده 
روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبي براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالي معرفي 
کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتي که خود را قادر به 
اجراي مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایي خود را به قسمت اجرا 
تسلیم کند و اگر مالي ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:504075 شعبه دوم شوراي 

حل اختالف فریدونشهر )184 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

3/325 مرجع رسیدگی: شعبه دوم شــورای حل اختالف فریدونشــهر، شماره پرونده: 
324/97، شــماره و تاریخ دادنامه: 30-98/2/17 ، خواهان: آقای هادی ملیانیان فرزند 
امیرقلی به نشانی فریدونشهر خ نواب صفوی منزل شخصی امیر قلی ملیانیان با وکالت 
علی یبلویی به نشانی داران دفتر وکالت، خواندگان: آقایان 1- منصور مرتضی زاده فرزند 
موسی به نشانی مجهول المکان 2- روح اله حصومی فرزند حشمت به نشانی فریدونشهر 
خ مدنی کوچه روبروی دبیرســتان الزهرا منزل حیات اله مقدسی، خواسته: مطالبه وجه، 
گردشــکار: به تاریخ 98/2/9 در وفت فوق العاده جلسه شــعبه دوم شورای حل اختالف 
فریدونشهر تشکیل اســت. شــورا با توجه به اوراق و محتویات پرونده پایان رسیدگی را 
اعالم و به شــرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای شــورا: در خصوص دعوی 
آقای هادی ملیانیان با وکالت آقــای علی یبلویی بطرفیت آقایــان 1- منصور مرتضی 
زاده 2- روح اله حصومی بخواســته مطالبه یکصد و پنجاه میلیون ریال وجه چک شماره 
201018 به عهده بانک ســپه به انضمام مطالبه هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه با 
توجه به دادخواست تقدیمی تصویر مصدق چک و گواهی عدم پرداخت آن بقای اصول 
مستندات در ید خواهان که ظهور در اشــتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه 
وجه خواسته دارد و اینکه علی رغم ابالغ قانونی و نشر آگهی خواندگان در جلسه رسیدگی 
حاضر نگردیده و الیحه دفاعیه نیز ارائه نداده و وکیل نیز معرفی نکرده اند لذا به اســتناد 
مواد 310 و 313 قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک و 198 و 519 
و 522 قانون آیین دادرســی مدنی حکم بر محکومیت خواندگان به صورت تضامنی به 
پرداخت مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1/082/000 میلیون 
ریال بابت هزینه دادرسی و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک تا تاریخ 
وصول که محاسبه آن بر اساس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی برعهده اجرای احکام 
میباشد. رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه 
و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی فریدونشهر 
 خواهد بود. م الف:504036 شعبه دوم شوراي حل اختالف فریدونشهر )339 کلمه، 

3 کادر(

عملیات اجرایی بزرگ ترین 
پروژه عمرانی جنوب استان 

اصفهان آغاز شد
نماینده مردم شــهرضا و  شهرضا
دهاقان در مجلس شورای اسالمی با اشاره به 
اجرای طرح تقاطع غیرهمســطح شهرضا، 
مبارکــه و دهاقــان گفــت: این پــروژه از 
بزرگ ترین پروژه های عمرانی جنوب استان 
بود که در شهرضا آغاز شد.سمیه محمودی در 
مراســم آغــاز عملیــات اجرایــی تقاطع 
غیرهمسطح بسیج با بیان اینکه این تقاطع از 
مطالبات مهــم مردمی بود، اظهار داشــت: 
عملیات اجرایی تقاطع غیرهمسطح بسیج در 
محور مواصالتی دهاقان، شهرضا و مبارکه با 
حضور خیــرا... خادمی، معــاون وزیر راه و 
شهرســازی، با اختصاص 35 میلیارد تومان 
اعتبار آغاز شد.وی با اشاره به اینکه این پروژه 
نیاز شهرضا بود و بعد از بررسی و برآورد قیمت 
جزو پروژه های ملی قرار گرفت، بیان کرد: به 
دلیل موقعیت استراتژیک شهرستان شهرضا 
و قرار گرفتن در محور شمال به جنوب کشور 
و قرار گرفتن این محور در گذر غرب به شرق 
و ایجاد مشکالت ترافیکی، این پروژه اجرایی 

شد.
نماینده مــردم شــهرضا و دهاقــان گفت: 
این تقاطــع غیرهمســطح مهم ترین پروژه 
شهرستان شهرضاست که اعتبارات اجرایی 
این طرح از منابع ملی تامین می شــود. وی 
با اشــاره به اینکه قرارداد اجرایی این طرح 
540 روز اســت و در 2 فــاز اجرا می شــود، 
خاطرنشــان کرد: در فاز اول زیرگذر شهرضا 
به دهاقان تا پایان امســال افتتاح می شود و 
 در فاز دوم روگذر شهرضا به مبارکه اجرایی 

می شود.
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۱۵۱ نفر در تصادفات امسال جان باختند

پیشنهاد سردبیر:

اخبار

با مسئوالن

 یک مقام مسئول در آموزش و 
پرورش استان می گوید »خشونت« 
رتبه اول آسیب های اجتماعی در 

مدارس اصفهان  است؛
خطردانش آموزان 

خشمگین
رییــس اداره مراقبــت از آســیب های 
اجتماعی اداره کل آموزش وپروش استان 
اصفهان گفت: به ترتیب خشونت رتبه اول 
آسیب های مدارس اســتان را دارد بعد از 
آن کودک آزاری، مصرف دخانیات، اعتیاد 
و خودکشی بوده اســت.  مریم ژاله با بیان 
اینکه در اجرای طرح های کاهش آســیب، 
دو مشکل اساسی وجود دارد، گفت: نیروی 
مســتقل و متخصص و کادر مستقلی برای 
ایــن کار در مدارس نداریــم و دیگر اینکه 
زمان مســتقل و خاصی بــرای اجرای این 
طرح ها در مدارس نداریم؛ چرا که متاسفانه 
مهم ترین مطالبه والدین از مدارس، رویکرد 
آموزشی است؛ هرچند در سال های اخیر با 
وجود کتاب های اجتماعی، تفکر و ســبک 
زندگی یا ســواد رســانه ای، این روند بهتر 

شده است.

مدیرکل پزشکی قانونی استان:
۱۵۱ نفر در تصادفات امسال 

جان باختند
مدیرکل پزشــکی قانونی اســتان اصفهان 
گفــت: ۱۵۱ نفــر در تصادفــات دو مــاه 
 نخست ســال جاری در اســتان اصفهان

 جان باختند.  علی سلیمانی پور، اظهار کرد: 
تلفات حوادث ترافیکی شامل ۴۴ زن و ۱۰۷ 

مرد بوده است. 
وی با بیان اینکه بیشــترین تلفات حوادث 
ترافیکــی اســتان با آمــار ۸۵ نفــری در 
جاده های برون شــهری بوده است، افزود: 
همچنین ۵۳ نفر در جاده های درون شهری 

و ۱۳ نفر در سایر جاده ها جان باخته اند. 
مدیرکل پزشــکی قانونی اســتان اصفهان 
تعــداد مصدومــان حــوادث ترافیکــی 
اســتان اصفهــان طــی دو ماه نخســت 
امســال را چهار هزار و ۵۸۶ مــورد اعالم 
کرد و گفــت: از ایــن تعداد، یــک هزار و 
۳۵۲ نفر زن و ســه هــزار و ۲۳۴ نفر مرد 
هســتند که این آمار در مقایســه با مدت 
 مشابه سال قبل ۵.۸ درصد کاهش داشته

 است.

افزایش ۲۶۷ درصدی برداشت 
غیر مجاز از حساب در اصفهان

 رییس پلیس فتای استان اصفهان گفت: در صورت 
فعال نکردن رمــز دوم کارت، اگر شــهروندان با 
پیامک های تخلیه حساب بانکی خود مواجه شدند، 
تعجب نکنند؛ چرا که باید قبل از این اتفاق ناگوار 
تمهیدات الزم برای ایمنی را انجام دهند. سرهنگ 
سیدمصطفی مرتضوی در خصوص الزام کاربران به 
استفاده از رمز یک بار مصرف اظهار کرد: تحقیقات 
نشان داده که در فضای سایبری بیش از ۸۰ درصد 
جرائم ما مربوط به جرائم اقتصادی است. وی با بیان 
اینکه بیشتر جرائم اقتصادی صورت گرفته مربوط 
به برداشت های غیرمجاز از حساب های مردم است، 
افزود: در حوزه انتشار بدافزارها، آلودگی تجهیزات 
دیجیتال شهروندان و درگاه های جعلی فیشینگ 
و تجهیزات سرقت اطالعات مانند اسکیمر نسبت 
به قبل افزایش داشته اســت. سرهنگ مرتضوی 
با بیان اینکه در آمارهای دو ماهه امســال، ۲۶۷ 
درصد جرائم برداشت از حساب شهروندان افزایش 
داشته اســت، خاطرنشــان کرد: در شرایطی که 
برداشــت های غیرمجاز در سال قبل ۳۰۰ درصد 
افزایش داشت، عالوه بر آن امسال بازهم شاهد ۲۶۷ 

درصد افزایش در این زمینه بوده ایم.

صدور قرار قانونی برای ناپدری 
و مادر کودک آزار در اردستان

دادستان عمومی و انقالب اردســتان از صدور قرار 
قانونی برای ناپدری و مادر طفل آزاردیده اردستانی 
خبر داد. علیرضا شــعبانفر گفت: بر اساس گزارش 
اورژانــس اجتماعی اردســتان دائر بــر وقوع یک 
فقره کودک آزاری به دادســرای عمومی و انقالب 
شهرســتان، دســتورات الزم خطاب به اورژانس 
اجتماعی و ماموران کالنتری صادر شد که ماموران 
پس از حضور و بررســی و تایید گزارش، نسبت به 
اعزام طفل به همراه ناپدری و مادر به دادسرا اقدام 
کردند. وی افزود: با توجه به وضعیت جسمانی طفل، 
نام برده جهت درمان به بیمارستان امام حسین )ع( 
اصفهان اعزام و دستورات الزم جهت نگهداری طفل 
به بهزیستی صادر و در خصوص ناپدری و مادر نیز 
با توجه به محتویات پرونده قرار قانونی صادر شد و 

پرونده در حال رسیدگی است.

بر اساس آمار سازمان ملل در یک دهه اخیر، جنگ 
و ناآرامی های سیاســی، بیش از ۴۰ میلیون انسان 
را آواره کرده و در هــر دقیقه، یک نفــر مجبور به 
ترک محل زندگی خود شــده است. این حجم زیاد 
از انســان هایی که جایی برای ماندن در کشورشان 
ندارند، دنیا را درگیر بحرانی به نام پناهندگان کرده 
است. نزدیک به دو دهه اســت که ۳۰ خردادماه از 
سوی سازمان ملل به عنوان روز پناهنده نام گذاری 
شده؛ در کنوانسیون پناهندگان که در سال ۱۹۵۱ 
امضا شد، توضیح داده شــده که »پناهنده« کسی 
است که به علل مستدل بیم از آزار و اذیت به خاطر 
نژاد، مذهــب، ملیت، عضویت در گــروه اجتماعی 
خاص یا عقاید سیاسی، در خارج از مملکت خودش 
زندگی می کند و نمی تواند یا به دلیل این نگرانی ها 
نمی خواهد به موطنش بازگردد. اصطالح »پناهجو« 
به کسی اطالق می شود که تقاضای پناهندگی کرده 
و منتظر جواب است؛ ولی این اصطالح غالبا درباره 
کسانی هم که سعی می کنند وارد کشور خاصی شده 
و از آن کشور تقاضای پناهندگی کنند، به کار برده 
می شود. ایران جزو ۱۰ کشــور اول دنیا در پذیرش 
پناهجویان است. این ۱۰ کشور به تنهایی پذیرای 
بیش از نیمــی از پناهندگان جهان هســتند. نکته 
جالب اینکه چهارکشور اول این لیست در آسیا قرار 
دارند: ترکیه، پاکســتان، لبنان و ایران کشورهایی 
هســتند که ناچار به پذیرش عواقب جنگ هایی در 
اطراف خود بوده اند که تقریبا خودشان هیچ نقشی 

در به وجود آوردن آن نداشته اند.
ایران و پناهندگان

سابقه پذیرفتن پناهندگان از ســوی کشورمان به 
سال های دور باز می گردد؛ زمانی که لهستانی ها به 
ایران پناه آوردند و بعدها عراقی ها و افغان ها و بعد هم 
سوری ها مهمان ناخوانده ایرانی ها شدند. بیشترین 
ســهم از میزان ۳ میلیونی پناهنــدگان در ایران را 
افغان ها تشکیل می دهند. بر اساس آمار، میزان اتباع 
خارجی حاضر در ایران از ســال ۶۵ تا کنون، بیش 
از ۸۱ درصد رشد داشــته است؛ همچنین بر اساس 
آمارها از تعداد کل جمعیت خارجی های حاضر در 
ایران ۸۶ درصد معادل ۱ میلیون و ۴۵۲ هزار و ۵۱۳ 
نفر تبعه کشــور افغانستان هســتند و پس از آن به 
ترتیب ۳.۱ درصد عراقی، ۱.۱ درصد پاکســتانی، 
۰.۱ درصد مربوط به کشور ترکیه و ۱.۴ درصد نیز 
سهم سایر کشورهاست. استان های تهران، خراسان 
رضوی و اصفهان بیشترین میزان مهاجران خارجی 

را در خود جای داده اند.

دست پناهجویان در سفره اشتغال اصفهان
اصفهان، سال هاست که با پدیده دشوار مهاجرت و 
تبعات ریز و درشت آن روبه رو است. این مهاجرت ها، 
هم داخلی و شــامل حرکت جمعیت از روســتاها 
به شــهرها می شــود و هم تعداد باالی حضور اتباع 
بیگانــه در اســتان را در بر می گیــرد. فرصت های 
شــغلی، اصلی ترین بخش از نگاه بــد بینانه به این 
پناهنده هاست. اعتراضات زیادی در سال های اخیر 
نسبت به اشغال فرصت های شغلی توسط اتباع بیگانه 
در استان وجود داشته است. درحالی که آمار بیکاری 
در استان به نسبت کشوری باالســت؛ اما کارگران 
افغان در اصفهان بازار کار خوبی دارند. نداشتن التزام 
به بیمه، نبود محدودیت هــای پرداختی و حمایتی 
برای به کار گیــری کارگران افغــان و البته میزان 
کارایی آنها به نسبت برخی از ایرانی ها موجب شده 
تا کارفرمایان به خصوص در بخش های ساختمانی، 
رغبت بیشــتری برای به کارگیری افغان ها داشته 
باشــند. برخی از نمایندگان استان نسبت به حضور 
این حجم از کارگران خارجی در اســتان به شدت 
معترض هســتند. نماینده مردم شاهین شــهر در 
مجلس شورای اســالمی، یکی از همین افراد است 
که می گوید در صورت ســاماندهی اتباع بیگانه در 
شهرســتان های اصفهان، دیگر نیازی بــه اعتبار و 

تســهیالت برای بر طرف کردن مشــکل بیکاری 
نخواهد بود. حســینعلی حاجی دلیگانــی با بیان 
اینکه حدود ۴ میلیون نفــر جوان ایرانی جویای کار 
در کشور وجود دارند، گفت: فقط در استان اصفهان 
براساس نتایج سرشماری ۹۵، از یک میلیون و ۷۷۹ 
هزار و ۳۶۶ نفر جمعیت فعال حدود ۲۵۹ هزار ۷۹۷ 
هزار نفر بیکارهســتند؛ بنابراین واضح است حضور 
این اتباع بیگانه در بازار کار به معنای از دست رفتن 
فرصت های شــغلی برای افراد بیکار است. به عالوه 
آنکه حضور این افراد در بازار کار به معنای تشــویق 

دیگر اتباع به حضور در کشورمان است.
ناهنجاری اجتماعی، تبعات حضور اتباع در 

اصفهان
 افغان هــا و عراقی ها بیشــترین میــزان جمعیت 
خارجی هــا در اصفهــان را تشــکیل می دهند. در 
ســال های اخیر عالوه بر آنها ســوری ها نیز به این 
جمعیت افزوده شــده اند. این در حالی اســت که 
وضعیت این افراد از نظر اجتماعی و اقتصادی بسیار 
نابه ســامان اســت. افغان ها و عراقی ها معموال در 
حرفه و شغل هایی مشغول هســتند که کم و بیش 
درآمدی برایشــان دارد؛ حتی در برخی از مشاغل 
مانند ساختمان ســازی، رغبت کارفرمایان برای به 
کار گیری این افراد بیشــتر هم هست؛ اما سوری ها 

حکایت دیگری دارند. اغلب آنها در کشورشان خانه 
و شغل خوبی داشــته اند و حاال نمی دانند که چطور 
باید زندگی را بدون هیچ پشتوانه و امکاناتی مدیریت 
کنند. بسیاری از آنها به تکدی گری روی آورده اند. 
مدت هاســت که مردم شــهر اصفهان در کوچه و 
خیابان های شهر با پدیده گدایان سوری مواجهند. 
از زمان حضور این مهاجران در اصفهان، آنها به دلیل 
پایین بودن قیمت اجاره خانه در حاشــیه شــهر و 
مناطق عمدتا محروم، ســاکن شده اند؛ مناطقی که 
خود با معضالت و ناهنجاری های اجتماعی فراوانی 
دست به گریبان است. عالوه بر این، اصفهان اکنون 
با بحران زیاد شــدن کودکان بدون شناسنامه هم 
مواجه است. بر اساس آمار، بیش از ۴۹ هزار کودک 
بدون شناســنامه در ایران وجود دارد. هر چند آمار 
دقیقی از میزان کــودکان حاصــل از ازدواج زنان 
ایرانی با مردان خارجی در استان وجود ندارد؛ اما با 
توجه به باال بودن آمار حضــور اتباع در اصفهان، بی 
شــک تعداد کودکان نیز قابل مالحظه خواهد بود و 
در شرایطی که این کودکان هنوز نمی توانند دارای 
شناسنامه باشند حمایت های اجتماعی و آموزشی 
از آنها هزینه های بیشــتری خواهد داشت و بدون 
 شــک آســیب ها در این زمینه هم بیشــتر خواهد

 بود.

ساکناِن هیچ کجا ! 
  به مناسبت روز جهانی پناهندگان؛ گزارش »زاینده رود« از وضعیت پناهندگان در اصفهان  

مفاد آراء
3/331  شماره صادره : 1398/15/569384-1398/3/23 آگهی موضوع ماده 3 قانون 
و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی شهرســتان فریدن به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز از 
طریق روزنامه کثیراالنتشار و محلی آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشــند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

1- برابر رای شماره 1398603021012000115 مورخه 1398/03/08 هیات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضی آقای عبداله نجفی 
رزوه فرزند محمد علی در ششدانگ یک قطعه زمین کشاورزی با حق الشرب از چاه عمیق 
اختصاصی به مســاحت  123183/72 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک شماره 1 
فرعی از 60 اصلی واقع در اراضی دشتک از مزارع شهر رزوه حوزه ثبت فریدن جزی بخش 

سیزده ثبت اصفهان خریداری از مالک رسمی آقای لطف اله نجفی محرز گردیده است.
تاریخ چاپ نوبت اول: 1398/03/30
تاریخ چاپ نوبت دوم: 1398/04/13

م الف: 503762 اداره ثبت اسناد و امالک فریدن
اخطار اجرایی

3/312 شــماره: 2727/97 حل3 ، مشــخصات محکوم علیه:نام و نام خانوادگی: مجید 
جزینی، نام پدر: عباس ، نشــانی: مجهول المکان ؛ مشــخصات محکوم لــه: نام و نام 
خانوادگی: منصور اســحاقیان ، نام پدر: ناصر ، نشانی: خمینی شــهر انتهای بلوار فیض 
االسالم جنب مشــاور امالک جام جم، محکوم به:به موجب رای شــماره 3009 تاریخ 
97/12/26 حوزه سوم شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهرکه قطعیت یافته است. 
محکوم علیه محکوم اســت به: پرداخت مبلغ 100/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 
پرداخت مبلغ 1/270/000 ریال بابت خسارات دادرســی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه 
از تاریخ تقدیم دادخواســت 97/10/16 لغایت اجرای حکم در حق محکوم له به انضمام 
پرداخت نیم عشــر دولت در حق صندوق دولت رای صادره غیابی است. ماده34 قانون 
اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف 
ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی 
کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشــد 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: 498125 مصطفی زیبایی فر 

قاضی شعبه سوم شورای حل اختالف خمینی شهر )210 کلمه، 2 کادر(  
ابالغ وقت رسیدگی

3/316 شماره: 284/98 ح11 ، مرجع رسیدگی: شعبه یازدهم حقوقی شورای حل اختالف 
خمینی شهر به نشانی: خمینی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  مجتمع 
شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی: ســاعت 08:45 صبح روز شنبه مورخه 
1398/05/05 ، مشــخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: حمید آقامحمدی ، نام پدر: 
محمود ، نشانی: خمینی شهر خ امام شمالی کوچه امین پور پ130 ؛ مشخصات خوانده: 
1-نام و نام خانوادگی: ادوین آرالو ، نام پدر: درویش ، 2- نام و نام خانوادگی: امیر خلیلی، 
خواســته و بهای آن: مطالبه یک فقره چک عهده بانک صادرات به شــماره 926916-
98/1/30 به مبلغ یکصد و سی و پنج میلیون ریال ، دالیل خواهان: کپی مصدق چک و 
گواهی عدم پرداخت ، گردش کار: خواهان.خوانــده را مجهول المکان اعالم و تقاضای 
ابالغ دادخواست و وقت رســیدگی به وی از طریق نشــر آگهی در یکی از روزنامه های 
کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی 
نموده است. لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی 
می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت 

نموده و در وقت مقرر جهت رســیدگی حاضر گردد. م الف: 500012 رئیس شــعبه 
یازدهم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر)212 کلمه، 2 کادر(  

اخطار اجرایی
3/318 شماره: 1048/97 حل4 ، مشــخصات محکوم علیه:نام و نام خانوادگی: 1-میثم 
شیری 2-علی اصغر محمدی ، نشــانی: هردو مجهول المکان ؛ مشخصات محکوم له: 
نام و نام خانوادگی: حمیدرضا عباسی ، نام پدر: احمدرضا ، نشانی: خمینی شهر منظریه خ 
فرهنگ مجتمع نرگس، محکوم به:به موجب رای شماره 3074 تاریخ 97/12/14 حوزه 
چهارم شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهرکه قطعیت یافته است. محکوم علیه 
محکومیت به: تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 40/000/000 ریال بابت اصل خواسته 
و پرداخت مبلغ 1/550/000 ریال بابت خسارات دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از 
تاریخ سر رسید چک لغایت اجرای حکم در حق محکوم له و پرداخت مبلغ نیم عشر دولتی 
رای صادره غیابی اســت. ماده34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه 
ابالغ شد محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اســتیفاء محکوم به 
از آن میسر باشــد 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: 500943  عمار امیری آرانی قاضی شعبه چهارم شورای حل اختالف 

خمینی شهر  )204 کلمه، 2 کادر(  
فقدان سند مالکیت 

3/319 شماره نامه: 139885602006002666 ، تاریخ: 1398/03/25 ، آقای محمدرضا 
گزی ورنوسفادرانی فرزند نوروز به استناد یک برگ استشهادیه محلی که هویت و امضا 
شهود رسمًا گواهی شده مدعی است که ســند مالکیت دو حبه و یک چهارم حبه مشاع 
باستثنای ثمنیه اعیانی از 72 حبه ششــدانگ یکباب خانه مخروبه پالک شماره 4693 
فرعی از 87 اصلی واقع در خمینی شهر بخش 14 ثبت اصفهان که در دفتر امالک 301 
صفحه 468 به شــماره ثبت 67929 به نام خانم شاهرخ شیرین گزی ثبت و سند صادر و 
تسلیم گردیده و به موجب سند 220159 مورخ 21 آبان 1392 دفترخانه 73 خمینی شهر 
به نام محمدرضا گزی ورنوسفادرانی انتقال قطعی گردیده است و اظهار داشته اند که سند 
مالکیتشان در اثر جابه جایی مفقود شده است و معامله دیگری نیز انجام نگردیده است و 
چون درخواست صدور المثنی سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده 
120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هرکس مدعی انجام معامله )غیر از 
آنچه در این آگهی ذکر شده( نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ 
انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارایه اصل سند 
مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند با ارایه کننده مسترد 
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: 502292 

نبی اله یزدانی  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر )257 کلمه، 2 کادر(  
فقدان سند مالکیت 

3/320 شماره نامه: 139885602006002622 ، تاریخ: 1398/03/23 ، آقای محمدرضا 
گزی ورنوسفادرانی فرزند نوروز به استناد یک برگ استشهادیه محلی که هویت و امضا 
شهود رسمًا گواهی شــده مدعی است که ســند مالکیت دوازده حبه مشــاع از 72 حبه 
ششدانگ یکباب خانه مخروبه پالک شماره 4693 فرعی از 87 اصلی واقع در خمینی شهر 
بخش 14 ثبت اصفهان که در دفتر امالک 301 صفحه 465 به شماره ثبت 67928 به نام 
شهناز عبدلی ثبت و سند صادر و تسلیم گردیده و به موجب سند 202816 مورخ 11 بهمن 
1389 دفترخانه 73 خمینی شهر به نام محمدرضا گزی ورنوسفادرانی انتقال قطعی گردیده 
است و اظهار داشته اند که سند مالکیتشــان در اثر جابه جایی مفقود شده است و معامله 
دیگری نیز انجام نگردیده اســت و چون درخواست صدور المثنی سند 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( نسبت 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 سند معامله تسلیم نماید تا مراتب 
صورت مجلس و اصل سند با ارایه کننده مســترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی 
نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه نشود المثنی ســند مالکیت مرقوم صادر و به 
متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف: 502294 نبی اله یزدانی  رئیس اداره ثبت اسناد و 

امالک خمینی شهر )248 کلمه، 2 کادر(  
فقدان سند مالکیت 

3/321 شماره نامه: 139885602006002619 ، تاریخ: 1398/03/23 ، آقای محمدرضا 
گزی ورنوسفادرانی فرزند نوروز به استناد یک برگ استشهادیه محلی که هویت و امضا 
شهود رســمًا گواهی شده مدعی اســت که ســند مالکیت پنجاه و پنج و نیم حبه مشاع 
باستثنای ثمنیه اعیانی دو نیم حبه از 72 حبه ششدانگ یکباب خانه مخروبه پالک شماره 
4693 فرعی از 87 اصلی واقع در خمینی شهر بخش 14 ثبت اصفهان که در دفتر امالک 
301 صفحه 462 به شماره ثبت 67927 به نامش ثبت و ســند صادر و تسلیم گردیده و 
اظهار داشته اند که سند مالکیتشان در اثر جابه جایی مفقود شده است و معامله دیگری نیز 
انجام نگردیده است و چون درخواست صدور المثنی سند 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( نسبت به آن یا وجود سند مالکیت 
مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود 
را کتبًا ضمن ارایه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس 
و اصل سند با ارایه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت 
اعتراض اصل سند ارایه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد 
شــد. م الف: 502295 نبی اله یزدانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر 

)234 کلمه، 2 کادر(  
مزایده

3/327 شعبه دوم اجرای احکام شورای حل اختالف اصفهان در خصوص پرونده کالسه 
4427/95 ش ج /2 له مهرداد چلمقانی علیه ورثه مرحوم فهیمه کریم آبادی 1- منصور 
روشن روان 2- حسین کریم آبادی 3- نریماه روشن روان 4- سعید روشن روان 5- امیر 
حســین روشــن روان همگی مجهول المکان بابت محکوم به و هزینه های اجرایی به 
مبلغ 128/879/000 ریال و حق االجــرا به مبلغ 6/443/950 ریــال اموال توقیفی به 
شرح سواری سیســتم پژو تیپ آر دی آی مدل 1385 رنگ ســورمیه ای روغنی، تعداد 
 چرخ:4 ، شماره موتور: 11785018117 ، شماره شاسی: 23412021 به شماره انتظامی: 
ایران 13- 135 د 91 بابت محکوم به و هزینه های اجرایی در زمان معاینه خودرو از نظر  
اطاق سالم اما رنگ آن بر اثر توقف طوالنی در توقیف زایل شده، الستیک ها از  خیر انتفاع 
خارج شده و باطری ضایع گردیده است و بیمه نامه از اعتبار خارج شده است. با توجه به نوع 
مدل و وضعیت ذکر شده در بند 1 گزارش و استخراج از بازار روز این نوع وسائط نقلیه قیمت 
 پایه برای انجام مزایده 90/000/000 ریال مســاوی )نه میلیون تومان( ارزیابی و اعالم 
می گردد که مورد اعتراض هیچ یک از طرفین قرار نگرفته اســت. در نظر دارد جلســه 
 مزایده ای در مورخ 98/4/25 در ســاعت 9 تا 10 صبح در محل اجــرای احکام برگزار 
می گردد طالبین شرکت در جلسه مزایده می توانند با واریز ده درصد از مبلغ پایه پنج روز 
قبل از جلسه مزایده و ارائه آن فیش به اجرای احکام از اموال بازدید نمایند. پیشنهاد دهنده 
باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. م الف:501679 شــعبه دوم اجرای احکام 

شورای حل اختالف اصفهان )263 کلمه، 2 کادر(
مزایده

3/328 شعبه دوم اجرای احکام شورای حل اختالف اصفهان در خصوص پرونده کالسه 
4427/95 ش ج /2 له مهرداد چلمقانی علیه ورثه مرحوم فهیمه کریم آبادی 1- منصور 
روشن روان 2- حسین کریم آبادی 3- نریماه روشن روان 4- سعید روشن روان 5- امیر 
حســین روشــن روان همگی مجهول المکان بابت محکوم به و هزینه های اجرایی به 
مبلغ 128/879/000 ریال و حق االجــرا به مبلغ 6/443/950 ریــال اموال توقیفی به 
شرح سواری سیســتم پژو تیپ آر دی آی مدل 1385 رنگ ســورمیه ای روغنی، تعداد 
 چرخ:4 ، شماره موتور: 11785018117 ، شماره شاسی: 23412021 به شماره انتظامی: 

ایران 13- 135 د 91 بابت محکوم به و هزینه های اجرایی در زمان معاینه خودرو از نظر  
اطاق سالم اما رنگ آن بر اثر توقف طوالنی در توقیف زایل شده، الستیک ها از  خیر انتفاع 
خارج شده و باطری ضایع گردیده است و بیمه نامه از اعتبار خارج شده است. با توجه به نوع 
مدل و وضعیت ذکر شده در بند 1 گزارش و استخراج از بازار روز این نوع وسائط نقلیه قیمت 
 پایه برای انجام مزایده 90/000/000 ریال مســاوی )نه میلیون تومان( ارزیابی و اعالم 
می گردد که مورد اعتراض هیچ یک از طرفین قرار نگرفته اســت. در نظر دارد جلســه 
 مزایده ای در مورخ 98/4/25 در ســاعت 9 تا 10 صبح در محل اجــرای احکام برگزار 
می گردد طالبین شرکت در جلسه مزایده می توانند با واریز ده درصد از مبلغ پایه پنج روز 
قبل از جلسه مزایده و ارائه آن فیش به اجرای احکام از اموال بازدید نمایند. پیشنهاد دهنده 
باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. م الف:501677 شــعبه دوم اجرای احکام 

شورای حل اختالف اصفهان )263 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/322 شماره: 427/98 ح8 ، مرجع رسیدگی: شعبه هشتم حقوقی شورای حل اختالف 
خمینی شهر به نشانی: خمینی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  مجتمع 
شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی: ســاعت 05:00 بعدازظهر روز یکشنبه 
مورخه 1398/04/30 ، مشخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: امین رنجبر ، نام پدر: 
رسول ، نشانی: خمینی شهر خ 17 شهریور محله اســفریز ؛ مشخصات خوانده: 1-نام و 
نام خانوادگی: مجتبی غفوری ، نام پدر: اصغر ، خواســته و بهای آن: مطالبه وجه چک ، 
دالیل خواهان: کپی چک و گواهی عدم پرداخت ، گردش کار: خواهان.خوانده را مجهول 
المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی در 
یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی 
و انقالب در امور مدنی نموده اســت. لــذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواســت 
و مســتندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شــورا نسخه 
 ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد. 
م الف: 503177  رئیس شعبه هشتم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر)185 

کلمه، 2 کادر(   
مزایده

3/300 شــماره:980221 اجرا - تاریخ:1398/03/19 ، اجرای احکام مدنی دادگستری 
شهرستان خمینی شــهر در پرونده کالســه 980221 له رباب ، احمدرضا ، محمدرضا و 
مهری همگی صادقی علیه معصومه ، شهربانو ، همدم ، عبدالکریم ، زینب ، مریم ، منور ، 
عبدالرحمن ، عبدالرحیم همگی مفیدی و طاهره ، احترام ، علیرضا صادقی و رقیه شیروی و 
ماه سلطان رضایی به خواسته دستور فروش در نظر دارد  ملکی به پالک ثبتی 110/49 واقع 
در خمینی شهرـ  خیابان شهیدان موسویـ  جنب چاه آب میرزا قانعپور را از طریق مزایده 
به فروش رساند ملک مذکور بصورت یک قطعه زمین کشاورزی نیمه محصور به مساحت 
980 مترمربع می باشد که کارشناس رسمی دادگستری ارزش هر مترمربع ملک فوق را 
3/000/000 ریال و ارزش 980 مترمربع آن را 2/940/000/000 ریال ارزیابی نموده است 
لذا جلسه مزایده در تاریخ سه شنبه 1398/04/25 ساعت 9 صبح در محل اجرای احکام 
مدنی دادگستری شهرستان خمینی شهر برگزار می گردد. و طالبین می توانند 5 روز قبل 
از روز مزایده به نشانی فوق مراجعه و مورد مزایده را از نزدیک بازدید نماید. خریدار 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 دادگستری 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 شرکت در مزایده می بایست 10 درصد بهای مال را طی فیش چهار نسخه 
ایی به حساب سپرده دادگستری خمینی شهر به شماره 2171290271003 نزد بانک ملی 
واریز و با در دست داشتن اصل فیش و اصل کارت ملی نیم ساعت قبل از شروع مزایده به 
اجرای احکام مدنی مراجعه و درخواست شرکت در مزایده را تکمیل و به همراه کپی کارت 
ملی و اصل فیش سپرده تحویل اجرا نمایید. م الف: 496956 دفتر اجرای احکام مدنی 

دادگستری شهرستان خمینی شهر )321 کلمه، 3 کادر(

پریسا سعادت
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اللیگا، رونالدو را فراموش کرد
صفحــه اللیــگا در شــبکه های اجتماعی با 
منتشر کردن تصویری 
جنجال برانگیخت. 
اکانــت بازی های 
باشگاهی اسپانیا 
کاربــران  از 
خواست تا اسطوره 
محبــوب خــود را از 
میان فوتبالیســت های بزرگی که در اللیگا پا 
به تــوپ بودند یا در حال حاضــر در این لیگ 
بازی می کنند، انتخاب کننــد. در این تصویر 
بازیکنانی همچون ســاموئل اتوئو، پابلو آیمار، 
خــوان رومن ریکلمــه، داوید ویــا، ژالمینیا، 
یولن گررو، رائول گونسالس، ژاوی هرناندس، 
زین الدین زیــدان، رونالدینیو، رونالدو نازاریو، 
خواکین، فرناندو تورس، لیونل مسی، والرون، 
یاگو آسپاس، خسوس ناواس، آن درس اینیستا 
و رائول تامودو دیده می شــوند. بــا این حال 
اللیگا فراموش کرد کریســتیانو رونالدو را در 
این تصویــر قرار دهد. هــزاران کاربر اعتراض 
خود را نسبت به نبود رونالدو با فرستادن پیام 

نشان دادند.

 خواسته »کاپلو«
 از زیدان و پرس

فابیــو کاپلو، یکــی از بهترین مربیــان تاریخ 
فوتبال ایتالیاســت که 
ســابقه حضور در 
رئال مادرید را هم 
در کارنامــه دارد. 
کاپلو، به ستایش 
از پل پوگبا پرداخت 
و خواســتار حضور او 
در رئال مادرید شــد. او گفت:» پوگبا، بازیکن 
بسیار باکیفیتی اســت. او هم تکنیک الزم را 
دارد و هم از نظر بدنی در شرایط ایده آلی است. 
از زیدان و پرس می خواهم کــه این بازیکن را 
جذب کنند. رئال با جذب هــازارد بار دیگر به 
دوران کهکشانی نزدیک شد. اطمینان دارم که 
هازارد کمک زیادی بــه رئال خواهد کرد؛ چرا 
که او بسیار باکیفیت است. رئال مادرید برای 
بازگشــت به روزهای خوب خود نیاز به چنین 
بازیکنانی دارد«. کاپلو درباره ماندن راموس در 
رئال گفت: بسیار ســخت است که جایگزینی 
شایسته برای راموس انتخاب کرد، تصور رئال 

بدون راموس سخت است.

 توافق نهایی چلسی
 با جانشین »ساری«

باشگاه چلســی با ســرمربی مد نظر خود به 
توافــق نهایی دســت 
باشــگاه  یافــت. 
چلســی پــس از 
جدایی مائوریزیو 
ساری، در پی پیدا 
کردن یک سرمربی 
مناسب برای هدایت 
شیرهای لندن بود که در همین راستا، مدیران 
آبی های لندن با فرانک لمپارد، اســطوره این 
باشگاه که اکنون هدایت دربی کانتی را برعهده 
دارد، به توافق رســیده اند. شــنیده ها حاکی 
از این اســت که توافق نهایی صــورت گرفته 
و لمپارد با امضای قراردادی 3 ســاله هدایت 
چلسی را برعهده خواهد گرفت. تیم چلسی در 
فصل گذشته رقابت های لیگ برتر انگلیس با 
هدایت ساری، پس از تیم های منچسترسیتی 
و لیورپول در رتبه سوم جدول رده بندی قرار 

گرفت.

 واکنش »بالتر« 
به بازداشت پالتینی

رییس سابق فیفا به دستگیری میشل پالتینی 
به اتهام دریافت رشــوه 
واکنش نشان داد. 
میشــل پالتینی 
رییس سابق یوفا 
در زادگاه خود در 
دستگیر  فرانســه 
شــد تا درباره اعطای 
میزبانی جــام جهانی ۲۰۲۲ بــه قطر توضیح 
دهد. سپ بالتر، رییس سابق فیفا که او هم به 
اتهام دریافت رشوه و تبانی با محرومیت مواجه 
شــده به دســتگیری پالتینی واکنش نشان 
داد. او گفت: از شــنیدن این خبر واقعا شوکه 
شدم. دستگیری پالتینی در فرانسه آن هم در 
حالی که جام جهانی زنان در این کشور برگزار 
می شود، شوک آور بود. این خبر برای رسانه ها 
بســیار خوب بود و االن می تواننــد چیزهای 
زیادی بنویسند. پالتینی برای تبرئه کردن خود 

نیاز به دالیل بسیار قوی دارد.

مخالفت پدیده با سرمربی گری »یحیی« در پرسپولیس

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

باشگاه ســپاهان در تالش اســت تا پژمان منتظری را به خدمت 
بگیرد. امیر قلعه نویی همواره رابطه خوبی با پژمان منتظری داشته 
و بدش نمی آید او را هم جذب کند. سپاهان امسال پول خوبی در 
نقل و انتقاالت هزینه می کند و خیلی هوشمندانه عمل کرده است. 
پژمان به تازگی در گفت و گو با سایت ورزش اعالم کرد: »استقالل 

من را نخواست.«

پول سپاهان، مدافع شاکی استقالل را به قلعه نویی می رساند؟

مدافع چپ پای سابق تیم های فوالد و استقالل خوزستان به پارس 33
جنوبی جم پیوست. پیمان شیرزادی، مدافع چپ ۲۹ ساله بعد از 
توافق نهایی با بهرام رضاییان، مدیرعامل باشــگاه پارس جنوبی 
قرارداد دو ساله اش را به امضا رساند. شیرزادی که فصل گذشته در 
فوالد خوزستان توپ می زد، سابقه قهرمانی با استقالل خوزستان 

را هم در لیگ برتر دارد.

مدافع سابق فوالد به پارس جنوبی پیوست
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 باغ فردوس، میزبان دوئل
 نایب قهرمانی

یکی از حساس ترین دیدارهای هفته بیست و یکم 
لیگ برتر فوتبال بانــوان در باغ فردوس اصفهان 
میان دو تیم زهردار لیگ برتــر بانوان در حالی 
برگزار می شــود که می توان نام دوئــل را بر آن 
نهاد. شاگردان سمیه شــهبازی هفته گذشته با 
نتیجه پر گل پنج بر صفر، لران زاگرس را از پیش 
رو برداشت و با دســت پر به اصفهان برگشت تا 
این هفته در ورزشــگاه باغ فردوس، میزبان تیم 
شهرداری سیرجان باشد. شاگردان جهان نجاتی، 
با یک امتیاز از دو بــازی پیش رو می توانند نایب 
قهرمانی خود را جشن بگیرند و در اولین گام باید 
در اصفهان به مصاف طالیی پوشــان دیار نصف 

جهان بروند.

 پیراهن شماره ۱۰ سپاهان 
به محمدرضا حسینی رسید

محمدرضا حســینی که طی ســال های اخیر 
با پیراهن شــماره هفت ذوب آهن بــه میدان 
می رفت، دو هفته پیش با عقد قراردادی رسمی 
راهی ســپاهان شــد. محمدرضا حســینی در 
سپاهان اما پیراهن شــماره 1۰ را بر تن خواهد 
کرد. این شماره فصل گذشته در اختیار مهرداد 
محمدی بود که قرار اســت فصل آینده در لیگ 
پرتغــال بازی کنــد. در تیم ســپاهان پیراهن 
شماره هفت هم در اختیار سعید آقایی است که 
شایعاتی در مورد جدایی اش از جمع زردپوشان 
شــنیده می شــود، ولی با این حال حسینی در 
فصــل آینده پیراهن شــماره 1۰ زردپوشــان 

اصفهانی را بر تن خواهد کرد.

 روزبه چشمی
 منتظر اعالم نهایی استقالل

روزبه چشــمی، هافبک دفاعی استقالل منتظر 
است تا این باشــگاه به صورت رسمی اعالم کند 
او را نمی خواهــد. این بازیکــن دو اولویت دارد؛ 
اولویت اولش بازی در خارج از ایران اســت ولی 
هنوز پیشنهاد خوبی برایش جور نشده، اولویت 
دومش هم بازی در استقالل است. اگر پیشنهاد 
خارجی برای او ارائه نشــود، ممکن است فتحی 
هم اجازه تمدیــد قرارداد را به چشــمی ندهد. 
این بازیکن توقع دارد اســتقالل چنین چیزی را 
رسمی اعالم کند. در این صورت چشمی به یکی 
از تیم های داخلی می پیوندد. منتظری به تازگی 
اعالم کرد فتحی در جلســه ای به او گفته است 
روزبه را نمی خواهند ولی ظاهرا این حرف مربوط 
به گذشته بوده و شاید باشگاه نظرش را درباره این 

بازیکن عوض کند.

نام گذاری بلوار فردوس غرب 
به نام »ناصرحجازی«

با اعالم حجت نظری، عضو کمیسیون نام گذاری 
شــورای شــهر تهران، بلوار فردوس غرب به نام 
مرحوم ناصر حجازی تغییر نام داد. خانم شفیعی، 
همســر مرحوم حجازی در گفت و گو با سایت 
باشــگاه اســتقالل ضمن قدردانی از مسئوالن 
شهرداری برای این اقدام گفت: از شهردار محترم 
و مســئوالن در شهرداری و شــورای شهر برای 
این اقدام که ادای احترام بــه ناصر حجازی بود، 
تشکر و قدردانی می کنم. وی ادامه داد: امیدوارم 
اقداماتی از این دست همچنان ادامه داشته باشد 
و مسئوالن از حاال به فکر پیشکسوتانی که در قید 
حیات هستند، باشند و با چنین اقداماتی از آنها 
تجلیل شود. وی  در پایان بار دیگر مراتب قدردانی 
خود از این اقدام را از ســوی خانــواده حجازی 

اعالم کرد.

در حاشیه

بازیکن دورگه تیم ملی بسکتبال 
به اردو اضافه شد

اردوی تیم ملی بســکتبال برای حضور در جام 
جهانی ۲۰1۹ از روز شنبه در حالی آغاز شد که 
آرون گرامی پور، بازیکن دو رگه کشورمان غایب 
بود. این بازیکن به دلیل مشکالت پروازی، عصر 
روز سه شــنبه به اردو ملحق شــد تا تیم ملی با 
1۹ نفر تمرینات خود را ادامه دهد. ملی پوشــان 
کشــورمان پس از ســه هفته تمرین در تهران 
اردوهای اروپایی خود را آغاز خواهند کرد. ایران 
در جام جهانی بســکتبال که از شهریور ماه آغاز 
می شود، با اســپانیا، پورتوریکو و تونس هم گروه 

است.

منهای فوتبال

ملی پوش شمشــیربازی ایران دربــاره عملکرد ســابر ایران در 
مسابقات شمشیربازی قهرمانی آسیا بیان کرد: مسابقات قهرمانی 
آســیا، امتیاز خوبی برای المپیک داشــت از این رو خیلی برای 
آن زحمت کشیده بودیم. همه ملی پوشــان در انفرادی و تیمی 
خوب بازی کردند. شانس اینکه بیشتر مدال بگیریم را داشتیم؛ 

اما متاســفانه برخی اتفاقات باعث شــد که تالش مان تبدیل به 
مدال نشود.محمد رهبری با اشاره به امتیازی که سابریست های 
ایران در قهرمانی آســیا کســب کردند، تاکید کرد: در قهرمانی 
آسیا به هدف مان رســیدیم و امتیاز خوبی برای سهمیه المپیک 
به دســت آوردیم و 1۰۰ درصد برای قهرمانــی جهان هم هدف 

گذاری کرده ایم. کمتر از یک ماه دیگر مسابقات قهرمانی جهان 
مجارســتان را در پیش داریم اگر آنجا هم بتوانیم نتیجه خوبی 
بگیریم سهمیه المپیک خود را مســجل کرده و ۸۰-۹۰ درصد 
راه مان را رفته ایم. از ین رو دیگر این مسابقات برای ما تمام شده 

است و تمام تمرکزمان را برای مسابقات جهانی می گذاریم.

سابریست ایران: 
در مجارستان تا ۹۰ درصد سهمیه المپیک را قطعی می کنیم

هفته چهارم لیگ ملت های والیبــال در حالی روز 
جمعه آغاز می شود که والیبالیســت های ایرانی با 
هشت برد و کسب ۲4 امتیاز بر صدر جدول مرحله 
مقدماتی این رقابت ها تکیه زده اند. در ســه هفته 
برگزار شده از این مسابقات که جانشین لیگ جهانی 
والیبال شده اســت، تیم ملی ایران توانسته با ارائه 
بازی های زیبا خود را در یک قدمی صعود از مرحله 

مقدماتی قرار دهد. 
شــاگردان کووالکویچ در اولین هفته این رقابت ها 
در چین به مصاف تیم های ایتالیــا، چین و آلمان 
رفتند که این سه دیدار با برتری ملی پوشان ایرانی 

به پایان رسید. 
والیبالیســت های کشــورمان در هفته دوم نیز به 
روند خوب شــان ادامه دادند به طوری که تنها در 
مقابل تیــم برزیل در یک بــازی نزدیک، متحمل 

شکست شدند. 
ملی پوشــان ایرانی در هفته سوم این مسابقات که 
به میزبانی ارومیه برگزار شــد، موفق به کسب سه 

پیروزی شــدند تا با کســب ۲4 امتیاز آماده هفته 
چهارم این مسابقات شوند. شــاگردان کوالکوویچ 
در این هفته نیــز در جایگاه میزبانی قــرار دارند و 
باید در اردبیل به مصاف تیم های پرتغال، اســترالیا 

و فرانسه بروند.
ظرفیتی که دیده شد

فرصت میزبانی طی دو هفته، مســئله ای است که 
برای اولین بار برای تیم ملی ایــران در رقابت های 
لیگ ملت های والیبال اتفــاق می افتد، فرصتی که 
با همکاری فدراســیون جهانی والیبال به دســت 
آمده و می تواند امتیاز موثری برای والیبالیست های 
ایرانی باشد تا آنها برای اولین بار به عنوان تیم اول 
از گروه مقدماتی به مرحلــه نهایی لیگ ملت های 
 والیبــال که به صــورت متمرکز برگزار می شــود، 

صعود کنند.
 سیاست فدراسیون جهانی والیبال مبنی بر برگزاری 
لیگ ملت ها در شــهرهای مختلــف جهت ترویج 
این رشــته در همه مناطق جهان موجب شــد تا 
ایران، شهرهای ارومیه و اردبیل را به عنوان میزبان 
رقابت های لیگ ملت های والیبال در هفته ســوم و 

چهارم  انتخاب کند؛ اتفاقی که با استقبال گسترده 
از ســوی مردم ارومیه مواجه شــد. مردم خونگرم 
و میهمان نــواز ارومیه، میزبانــان خوبی برای ملی 
پوشــان بودند و حتی لحظه ای دســت از حمایت 

بازیکنان برابر حریفان برنداشتند. 
هموطنانی که از ساعت ها قبل از آغاز بازی در سالن 
غدیر حاضر شدند و یک صدا با شور و حرارت و سر 
دادن شعار به حمایت از تیم ملی پرداختند و آنهایی 
که موفق به خرید بلیت و ورود به ورزشــگاه نشده 
بودند در پارک هــا به صورت جمعی به تماشــای 

مسابقات پرداختند.
 حضور چنــد هزار نفری تماشــاگران بــا پرچم و 
شال های مخصوص در سالن بازی ها، رنگ و لعاب 
خاصی به رقابت ها داده بود؛ تماشاگرانی که ذره ای به 
رقبا بی احترامی نکردند. این استقبال گسترده مردم 
ارومیه از رقابت های لیگ ملت های والیبال می تواند 
درس خوبی برای مســئوالن ورزش کشــور باشد 
تا از ظرفیت شهرســتان ها و مردمان خونگرم اش 
برای رقابت های ملی استفاده کرده و برگزاری این 

مسابقات را تنها محدود به پایتخت نکنند.

درخشش بازیکن اصفهانی تیم ملی والیبال
در پایان هفته سوم رقابت های لیگ ملت های ۲۰1۹ 
والیبال، امیرغفور، بازیکن اصفهانی تیم ملی والیبال 
کشورمان با کســب 151 امتیاز در رده سوم امتیاز 
آورترین بازیکنان قرار گرفت تا تنها 7 امتیاز با صدر 

جدول فاصله داشته باشد. 
غفور، والیبال خود را از کاشان شروع کرد. او پس از 
طی کردن مراحل پیشرفت سر از تیم ملی جوانان 
درآورد و در ادامه لیــگ به همراه باریج اســانس 
کاشان درخشش خاصی داشت و به تیم ملی ایران 

دعوت شد. 
غفور پــس از بــازی هایی کــه در چند باشــگاه 
ایــران از جملــه پیکان داشــت، ســال 13۹7 به 
مونــزای ایتالیا پیوســت وپس از درخششــی که 
طی ســال های اخیر رقم زد، به تیم لوبــه ایتالیا، 
قهرمان فصل قبل اروپا در ســال 13۹۸ پیوســت. 
ایــن بازیکــن اصفهانی تیــم ملی والیبــال یکی 
 از ســتاره های ورزشی این رشــته  طی چند سال
  گذشــته بوده که نقــش کلیــدی در ترکیب تیم

 داشته است.

در یک قدمی صعود
  سه پرده از حضور تیم ملی والبیال در رقابت های لیگ ملت های 2019؛ 

  عکس روز

علی دایی در کنار علیرضا حقیقی در دورهمی سفیر سوئیس
علی دایی، سرمربی سابق تیم سایپای تهران در کنار سفیر سوئیس در یک دورهمی، عکسی 
به یادگار گذاشت که در این مراسم علیرضا حقیقی، دروازه بان سابق تیم پرسپولیس تهران 

و صمد نیکخواه بهرامی، ملی پوش بسکتبال کشورمان نیز حضور داشتند.

مخالفت پدیده با سرمربی گری »یحیی« در پرسپولیس
بعد از قطعی شدن جدایی برانکو ایوانکوویچ از پرســپولیس، مدیران این باشگاه تالش های خود را برای 
انتخاب جایگزین او آغاز کرده اند. در این رابطه گفته می شــود که یحیی گل محمدی یکی از گزینه های 
اصلی قبول هدایت پرســپولیس اســت. از این رو گل محمدی که چند هفته قبل قراردادش را با پدیده 
مشهد به امضا رسانده در صورتی می تواند بار دیگر هدایت پرسپولیس را برعهده بگیرد که رضایت باشگاه 
مشهدی را جلب کند. مالک باشگاه پدیده مشــهد در گفت وگو با فارس مخالفت رسمی خود با جدایی 
گل محمدی را اعالم کرد. حمیداوی رسما اعالم کرده که هیچ مذاکره ای از سوی باشگاه پرسپولیس با 
او انجام نشده و اگر هم مذاکره ای انجام بشــود امکان ندارد جدایی گل محمدی را قبول کند. با توجه به 
موضع گیری مالک پدیده، حضور گل محمدی در پرسپولیس تقریبا منتفی شد، مگر اینکه طی روزهای 

آینده اتفاقات دیگری رخ بدهد.

خسارت نمی دهیم!
آخرین بازی تیم ذوب آهن اصفهان در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آســیا مقابل النصر عربستان به دالیل 
امنیتی در شهر کربال لغو شد. این در حالی بود که باشگاه ذوب آهن به عراق سفرکرده بود؛ اما تیم عربستانی 
با توجه به آگاهی از لغو بازی به کربال نرفت. بعد ازاین اتفاق باشــگاه ذوب آهن از کنفدراسیون فوتبال آسیا 
درخواست غرامت کرد. پاســخ اولیه AFC برای دریافت غرامت امیدوارکننده نبوده و کنفدراسیون فوتبال 
آسیا به باشــگاه ذوب آهن اعالم کرده که به دلیل اینکه خود این تیم میزبان مسابقه بوده، غرامتی پرداخت 
نخواهد شد! زیرا این شهر به انتخاب خود باشگاه ذوب آهن میزبان مسابقه انتخاب شده بود. بعد ازاین جریان 
با انتخاب دوحه قطر، بعد از یک هفته این دیدار به میزبانی دوحه برگزار شــد و ذوب آهن موفق شد به عنوان 
صدرنشین به مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آســیا صعود کند. ذوبی ها مردادماه باید به مصاف تیم 

االتحاد عربستان بروند.

سرپرست تیم های تکواندوی ذوب آهن:

حال ورزش اصفهان خوب نیست
سرپرست تیم های تکواندوی ذوب آهن در رابطه با وضعیت تیم ذوب آهن جهت حضور در لیگ تکواندو 
اظهار کرد: باشگاه ذوب آهن از ســال ۹۰ در لیگ های تکواندو تیمداری می کند که در این سال ها و در 
رده سنی نوجوانان سه بار قهرمان و دو بار نایب قهرمان کشور شده ایم، یک سال نیز در بخش بزرگساالن 
حاضر شدیم و در جایگاه چهارم ایستادیم. البته در سال جاری نیز سعید آذری بنا بر لطف و محبتی که 
به من داشته است قبول کرد همچنان از تکواندو حمایت الزم را داشته باشد. جواد ابن یمین، در مورد تیم 
کوآن افزود: این تیم متعلق به خودم است و در رده سنی خردساالن و نوجوانان فعالیت های گسترده ای را 
آغاز کرده ایم و بیشتر سعی می کنیم به خاطر نبود حامی از تیم بانوان در این بخش در لیگ های تکواندو 
حاضر باشیم و تمام تالش خود را انجام داده ایم تا در صورت حمایت هیئت تکواندو همچنان این تیم را 
حمایت کنیم. سرپرست تیم های تکواندوی ذوب آهن در مورد نحوه حمایت و انتظار از هیئت تکواندو، 
افزود: فدراسیون تکواندو به خاطر حمایت از هیئت های استانی، ورودی لیگ ها را برای تیم های هیئت 
با 5۰ درصد تخفیف لحاظ می کند. طی سال های گذشته »فرهاد رستم شیرازی« با ارتباط خوبی که با 
فدراسیون تکواندو داشت این موضوع را برای تیم هایی همچون ما برقرار می کرد تا بتوانیم این هزینه را 
صرف تیم کنیم؛ از هیئت تکواندو در همین حد انتظار داریم تا بتوانیم در این شرایط سخت اقتصادی، 
تیم های خود را اداره کنیم. ابن یمین، در مورد اوضاع هیئت تکواندو، تصریح کرد: بعد از مراسم افطاری 
که هیئت ترتیب داده بود شنیده ایم که کفعمی شفاها استعفای خود را اعالم کرده؛ البته که وی سه دوره 
سه ماه سرپرست هیئت تکواندو بودند که 1۸ خردادماه تاریخ ابالغ وی به اتمام رسیده است و 1۰ روز است 
هیئت تکواندو بدون رییس و سرپرست اداره می شود و امور جاری هیئت توسط نایب رییس آقایان که در 
چارت سازمانی هیچ گونه جایگاه حقوقی ندارد، انجام می پذیرید؛ نمی دانیم اگر اتفاقی در این رشته صورت 

گیرد چه کسی جوابگو خواهد بود و این موضوع بیانگر اوضاع آشفته ورزش استان مان است.

سمیه مصور
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»اصفهان ترافیک« یاریگر شهروندان
پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

اخبار

اتمام اثر نگارگری استاد 
 بدرالسماء با موضوع 

حدیث قدسی
تابلوی جدید اســتاد بدرالســماء هنرمند 
پیشکســوت اصفهانی در هنــر نگارگری با 
 موضوع حدیث قدســی در مــدح حضرت 
علی )ع( در جنــگ احد پایــان یافت. این 
هنرمند نقاش و نگارگر اصفهانی با خلق این 
اثر هنری قصد دارد رسالت خود را نسبت به 
وقایع صدر اسالم با تلفیق هنرهای خطاطی، 
نگارگری و نقاشــی انجام دهد. استاد رضا 
بدرالســماء گفت: این اثر هنری با موضوع 
حدیث قدســی » ال فتی اال علی ال سیف اال 
ذوالفقار« به مناسبت سالروز جنگ احد در 
اندازه 105 در 55 با تکنیک آبرنگ و گواش 
ترسیم شده است. این هنرمند نگارگر افزود: 
خوشنویسی این اثر را سید رسول آقامیری 
انجــام داده. وی گفت: قرار اســت این اثر 
هنری در روز عید غدیر رونمایی شــود. 15 
شوال سالروز جنگ احد اســت. در این روز 
مسلمانان در کوه احد در نزدیکی مدینه در 
جنگ با کفار شکست خوردند و حضرت علی 
)ع( شجاعانه در کنار حضرت محمد )ص( به 
نبرد پرداخت. در این جنگ حضرت حمزه 

عموی با وفای پیامبر به شهادت رسید.

اختصاص 120 میلیارد ریال 
به مسکن نیازمندان اصفهانی

120 میلیارد ریال اعتبار درحوزه مســکن 
ویــژه مددجویــان کمیتــه امــداد امام 
خمینی)ره( استان اصفهان اختصاص یافت.

 مدیر تامیــن مســکن و امور مهندســی 
ســاختمان کمیته امداد امام خمینی)ره( 
اســتان اصفهان گفت: این میــزان اعتبار 
امسال برای خرید، احداث، تکمیل و تعمیر 
هزارو 523 خانوار نیازمند اصفهانی هزینه 
می شود. عباسعلی زارعان گفت: با این میزان 
اعتبار اختصاص یافته 263 خانوار شهری و 
90 خانوار روستایی در سال جاری از حمایت 
این نهاد برای خرید، احداث و تکمیل مسکن 
بهره مند می شــوند؛ همچنین منازل هزارو 
170 خانــوار نیازمند اصفهانــی با حمایت 
کمیته امداد تعمیر خواهد شــد. وی افزود: 
همچنین امسال 96 میلیارد ریال تسهیالت 
قرض الحســنه برای کمک به رفع مشــکل 

مسکن مددجویان پرداخت خواهد شد.

»اصفهان ترافیک« یاریگر 
شهروندان

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار اصفهان 
گفت: استفاده از نرم افزار »اصفهان ترافیک« 
به افزایش اطالعات شهری شهروندان کمک 
می کند. علیرضا صلواتــی اظهار کرد: تمام 
اطالعات مورد نیاز شهری همچون جانمایی 
اماکن عمومی، بیمارستان ها، اماکن تجاری، 
مراکز خدماتــی، پارکینگ هــا در نرم افزار 
»اصفهان ترافیک« موجود است. وی با بیان 
اینکه تصاویر زنده ترافیکی شهر و اطالعات 
پارکینگ های عمومی سطح شهر با استفاده 
از نرم افــزار »اصفهان ترافیــک«در اختیار 
شهروندان قرار می گیرد، گفت: این نرم افزار 
نقاط دسترســی مردم بــه بانک های مورد 
نظر و کوتاه ترین مســیرها را اطالع رسانی و 
شلوغی یا خلوت بودن خیابان ها همچنین 
اســتفاده از خطوط مناســب حمل و نقل 
عمومی را گوشــزد می کند. معاون حمل و 
نقل و ترافیک شهردار اصفهان تصریح کرد: 
همچنین اطالع رسانی در مورد ایستگاه های 
دوچرخه و جایگاه های ســوخت به وسیله 
نرم افزار اصفهــان ترافیک صورت می گیرد 
که تحقق این مهم، باعث کاهش ســفرهای 
شهری شهروندان می شــود. صلواتی تاکید 
 کرد: حدود یــک میلیارد ریال بــرای این 
نرم افــزار هزینه شــده و می تــوان گفت 
جامع تریــن نرم افــزار ترافیکی اســت که 
شهروندان با استفاده از تلفن همراه هوشمند 
خود، می توانند از آن بهره ببرند. وی با تاکید 
بر اینکه نرم افزار »ترافیک یــار« می تواند 
مواردی مانند مشکالت ترافیکی و حوادث 
را به کارشناســان مرکز کنتــرل ترافیک 
ارائه دهد، ادامه داد: برای نخســتین بار نرم 
افزار ترافیک یــار در کشــور و در اصفهان 
 رونمایی و در اختیار شهروندان قرار گرفته

 است.

معاون صنایع دستی سازمان میراث 
فرهنگی:

نقش جهان اصفهان، بازار صنایع 
دستی جهانی می شود

معاون صنایع دستی ســازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری با اشاره به ظرفیت های 
منحصر به فرد 31 استان در حوزه صنایع دستی 
تصریح کرد: بــا ثبت جهانی رشــته های صنایع 
دستی شهرها و روستاهای ایران می توانیم توجه 
همه مردم جهان را به خود جلب کنیم. وی با بیان 
اینکه فضاهای شــهری باید رنگ و لعاب هنری و 
زیبا به خود بگیرند، خاطرنشان کرد: باید فضاهای 
گردشــگری جذاب برای گردشــگران داخلی و 
خارجی در شهرها ایجاد شود. محمودیان با اشاره 
به اهمیت توجه به برنامه ریزی شهری و مدل های 
همکاری خالق بین شهرداری ها و سازمان میراث 
فرهنگی گفت: باید با شهرهای خالق صنایع دستی 
جهان در ارتباط باشیم و اجالس شهرهای خالق 
صنایع دســتی را هرچه زودتر در اصفهان برگزار 
و شهرهای خالق صنایع دســتی را از این طریق 
به جهان معرفــی کنیم. به گفتــه معاون صنایع 
دستی ســازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشــگری طرح ثبت بازارهای صنایع دستی 
ایران در دستور کار سازمان میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری اســت و این طرح در مرحله 
نخســت در باره بازارهای سعدالسلطنه قزوین و 

نقش جهان اصفهان اجرا خواهد شد.

مدیر آزادسازی و امالک شهرداری:
آزادسازی امالک با رضایت 

مالکان انجام می شود
مدیر آزادسازی و امالک شهرداری اصفهان گفت: 
آزادسازی امالک در مســیر پروژه های عمرانی بر 
اساس توافق شــهرداری و مالکان انجام می شود. 
مرتضی افروزی اظهار کرد: چنانچه شــهرداری 
و مالک به توافق نرســند، کارشــناس رســمی 
دادگســتری بر نحوه آزادســازی این امالک نظر 
می دهد؛ بنابراین هر دو طرف فارغ از سود و زیان 
مکلف به پذیرش نظر کارشــناس دادگســتری 
هستند. وی با بیان اینکه امسال یک هزار میلیارد 
تومان طرح های آزادسازی به صورت ملکی و نقدی 
در مناطق 15 گانه شــهر انجام می شــود، گفت: 
با توجه به توزیع یکســان خدمات در مناطق 15 
گانه، اعتبارات مربوط به آزادسازی در تمام مناطق 
توزیع شده و به همین دلیل شاهدیم که در جای 
جای شهر، کارگاه های عمرانی برپا کنیم و کارگران 
مشغول به کار هســتند. مدیر آزادسازی و امالک 
شهرداری اصفهان خاطرنشان کرد: امسال 650 
میلیارد تومان اعتبار برای طرح های آزادســازی 
به صورت ملکی و نقدی در مناطق 15 گانه شهر 
پیش بینی شــده که 550 میلیارد تومان آن برای 
آزادســازی پالک های در مسیر اجرای طرح های 
عمرانــی و 100 میلیارد تومــان آن برای تامین 
معوض طرح های عمرانی در نظر گرفته شده است.

شور و نشاط در محله های شهر
رییس اداره توســعه فرهنگ شــهروندی سازمان 
فرهنگی اجتماعی شــهرداری اصفهان از برگزاری 
ویژه برنامه محله عمودی در مجتمع های مسکونی 
بزرگ شهر خبر داد و گفت: این ویژه برنامه از هفته 
دوم تیرماه به مدت 10 هفته در 10 محله به صورت 
منظم اجرا خواهد شــد. احمد رضایی اظهار کرد: 
اداره توســعه فرهنگ شــهروندی در چشم انداز 
سیاست های جدید خود بر توسعه مخاطب تاکید 
دارد. معنا و مفهوم توســعه مخاطب این است که 
هرکجا تجمع شهروندان را پیدا کرده و بتوانیم در آن 
مکان آموزه های شهروندی را در اختیار شهروندان 
قرار دهیم، برنامه های ویژه ای را اجرا خواهیم کرد. 
وی افزود: بررسی ها نشــان می داد به طور معمول 
شــهروندان در برنامه هایی که برای حضور در آنها 
باید مســافتی را با توجه به ترافیک موجود در شهر 
طی می کردند، حضور کمرنگی داشــتند از این رو 
با یک تغییر رویکرد، شــهرداری اصفهان بر آن شد 
تا برنامه های فرهنگی را در مجتمع های مسکونی 
دارای حداقــل ۸0 واحــد با عنــوان »محله های 

عمودی« اجرا کند.

مدیر عامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی 
شــهرداری اصفهان از عدم اســتقبال رانندگان 
تاکسی از طرح ملی نوسازی تاکسی های فرسوده 
خبر داد؛ طرحــی که تالطم های ایجاد شــده در 
بازار ارز و مشــکالت بخش های تولیدی، آن را از 
رونق انداخت. تاکســی ها اگرچه در سراسر جهان 
به عنوان بخشــی از ناوگان حمــل و نقل عمومی 
محسوب می شوند؛ اما سازو کارهای صورت گرفته 
و عدم توازن بین مدهای حمل و نقل خصوصا آن 
دسته از مدهایی که به عنوان حمل و نقل عمومی 
شناخته می شوند، مانند اتوبوس، مترو و.... موجب 
شــده که بار حمل و نقل عمومی در کشــور ما به 
دوش تاکسی ها باشد. در قانون توسعه حمل و نقل 
عمومی و مدیریت مصرف سوخت، سهمی معادل 
25 درصد حمل و نقل شهری به تاکسی اختصاص 
داده شده است؛ از این رو پرداختن به آن و ارتقای 
کیفیت و کمیت تاکســی ها در شــهرها، اهمیت 
چندانی می یابد. در همین راســتا طرح نوسازی 
تاکسی های فرســوده از ابتدای سال 95 عملیاتی 
شــد که طی آن، تعداد بســیاری از تاکسی های 
فرســوده از رده خارج و خودروهــای جایگزین، 
تحویل متقاضیان شد. استقبال رانندگان تاکسی 
از این طرح سبب می شود تا اجرای آن ادامه یابد؛ 
به طوری که در سال جدید بخش دیگری از طرح 
نوســازی تاکسی های فرســوده در سراسر کشور 
آغاز شــد؛ اما مشکالت ایجاد شــده در بازار ارز و 
بخش های تولیــدی و باال رفتــن افزایش قیمت 
خودروها موجب شد تا دیگر این طرح، خواهانی از 

سوی رانندگان تاکسی نداشته باشد.
مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی 
شــهرداری اصفهان در این باره می گوید: با توجه 
به اینکه مرحله نخســت طرح نوســازی 10 هزار 

دستگاه تاکســی که همزمان با سراسر کشور در 
اصفهان آغاز شد، به صورت نقدی است، تاکنون و 
پس از گذشت یک ماه از اجرای این طرح هنوز عمال 

شاهد ثبت نام تاثیر گذار در اجرا نبوده ایم.
هادی منوچهری با اشاره به قیمت تاکسی های نو 
ارائه شده در این طرح، می افزاید: در مرحله نخست 
طرح نوسازی ناوگان تاکســی، خودروی سمند با 
قیمت 7۸ میلیون تومان )نقــد( و خودروی پژو با 
قیمت 66 میلیون تومان )نقد( در نظر گرفته شده 
که با توجه به مشکالت معیشتی، رانندگان تاکسی 
عمال امکان اســتفاده از این طرح راکه در آن هیچ 

تسهیالت ویژه ای در نظر گرفته نشده، ندارند.

 به گفته مدیرعامل ســازمان مدیریت و نظارت بر 
تاکسیرانی شــهرداری اصفهان، روند از رده خارج 
کردن تاکسی های فرسوده تا یک سال و نیم قبل 
خوب بود؛ به طــوری که تنهــا 20 درصد ناوگان 
تاکسی در اصفهان فرسوده بود؛ اما با متوقف شدن 
اجرای طرح در حال حاضر این عدد به 35 درصد 

رسیده است.
تردد دو هزار و 800 دســتگاه تاکســی 

فرسوده در شهر
در شــهر اصفهان حدود 9 هزار و 100 دســتگاه 
تاکســی زرد رنگ تــردد می کنند کــه دو هزار و 
۸00 دســتگاه از این تاکســی ها با توجه به سن 

فرسودگی تاکســی ها که ده ســال به باالست در 
مسیر از رده خارج شدن قرار گرفته اند؛ اما افزایش 
قیمت  خودروها موجب خلــل در روند جایگزینی 
تاکسی جدید با تاکســی های فرسوده است و اگر 
دولت تسهیالت مناسبی برای این منظور در نظر 
نگیرد، این بخش گســترده از حمل و نقل عمومی 
کشور با خطر فرسودگی تعداد بسیاری از تاکسی ها 
روبه رو می شــود؛ خطری که با توجــه به ارتباط 
تنگاتنگ افزایش آلودگی هوا با خودروهای فرسوده 
دود زا به ســالمت شــهروندان گره زده می شود 
 و باید شــاهد نتایــج زیانبار تردد ایــن خودروها

 باشیم.

استقبالی در کار نیست

معاون عمران شهری شهردار اصفهان از پیشرفت هشت درصدی 
پروژه تقاطع نصف جهان خبر داد و گفت: برای احداث مجموعه 
پل ها و تقاطع غیرهمســطح نصف جهــان 1220 میلیارد ریال 
اعتبار در نظر گرفته شده اســت. پروژه مجموعه پل ها و تقاطع 
غیرهمســطح نصف جهان، یک و نیم کیلومتر از حلقه ترافیکی 
شهر اصفهان است که در محدوده منطقه 15 شهر اصفهان کامل 

خواهد شد. 
ایرج مظفر مســاحت پروژه مجموعه پل ها و تقاطع غیرهمسطح 
نصف جهان را 260 هزار مترمربع عنــوان کرد و افزود: این پروژه 
می تواند عامل مهمی در توسعه منطقه 15 شهرداری اصفهان به 
شمار  آید. معاون عمران شهری شهردار اصفهان ادامه داد: پروژه 
مجموعه پل ها و تقاطع غیرهمســطح نصف جهان شامل پنج پل 

می شــود که طول پل اول ۴95 متر و طول پل های دوم، سوم و 
چهارم 500 متر و طول پل پنجم 130 متر است. وی با بیان اینکه 
طول حلقه حفاظتی در این محدوده، یک و نیم کیلومتر اســت 
که دارای سه هزار و 500 متر مسیر تندرو شامل رفت و برگشت 
است، گفت: عرض کل پل نیز در ســه تیپ 1۸، 16 و 1۴.2 متر 

خواهد بود.

معاون عمران شهری شهردار خبر داد:
پیشرفت ۸  درصدی عملیات احداث تقاطع غیرهمسطح نصف جهان

  وقتی تالطم بازار ارز، بالی جان طرح ملی نوسازی تاکسی های فرسوده می شود؛ 

مدیــر منطقــه هشــت شــهرداری اصفهان 
از احیای فضای ســبز این منطقــه خبر داد و 
گفت: بزرگ ترین طرح آبرســانی قطره ای در 
شهر اصفهان در منطقه هشت اجرا شده است. 
سیدرسول هاشمیان اظهار کرد: سال گذشته 

پروژه های بزرگــی در حوزه فضای 
سبز و احیای انهار و حفظ پارک های 
محلی و شهری منطقه انجام گرفته 
که بسیاری از آنها هنوز هم در حال 
اجراســت. وی تصریح کرد: تنها در 
حــوزه آبیاری تحت فشــار بیش از 
1۴ کیلومتر از مســیر تحت پوشش 
آبیاری با هزینه ای بالغ بر 15 میلیارد 
ریال ترمیم و اصالح شــده است که 
مربوط بــه رفیوژ جنوبــی خیابان 
بهارستان شرقی، چشــمه کساره، 

مادی شاپســند و یونارت اســت. مدیر منطقه 
هشــت شــهرداری اصفهان ادامه داد: بیش از 
17 کیلومتر از فضای ســبز منطقه نیز در سال 
97 تحت پوشش سیستم آبیاری قطره ای قرار 
گرفت و با هزینه ای بالغ بر ســه میلیارد ریال 
مادی های آسیاب، دوبرجه، شاپسند و یونارت، 
فردوان و آزادان از این طرح بهره مند شــدند. 
وی خاطرنشــان کرد: اجرای طرح های مذکور 
نیاز به یک پشتوانه آبی داشت که با تالش های 
صورت گرفته در این راستا اعتبار یک میلیارد 
ریالی اختصاص یافت و منابع آبی شهید ردانی 
پور و پارک عباســی با تجهیز و ایزوله سازی به 
شبکه آبیاری فضای سبز افزوده شد. هاشمیان 
با اشــاره به درخواســت های مکرر شهروندان 
در خصوص ســدمعبر خودروهای حمل بار در 

کنار پارک گل محمدی گفــت: کامیونت ها و 
خودروهای باربری که در محدوده میدان شهید 
علیخانی و پارک بزرگ گل محمدی ســال ها 
برای شهروندان ایجاد مزاحمت می کردند نیز 
با همکاری مراجع قضایی و با عملکرد همکاران 

رفع سد معبر منطقه، از این محل خارج شدند 
و سیمای نامناسب حضور ماشین های باربری 
در این محل و در حاشــیه پارک اصالح شــد. 
وی افزود: طرح ســاماندهی و احیای انهار سبز 
منطقه نیز با کاشت بیش از 1100 اصله درخت 
و درختچه با اعتبار بیــش از دو و نیم میلیارد 
ریال در مادی های آزادان، شاپســند، آسیاب، 
دوبرجه، تیــران و آهنگران و یونــارت و تامه 
صورت گرفت که در نوع خود کم نظیر اســت. 
مدیر منطقه هشت شهرداری اصفهان با اشاره 
به تاکید شهردار و اعضای شورای اسالمی شهر 
بر محله محور بودن خدمات شهرداری گفت: در 
سال جاری نیز کلنگ ایجاد بوستان های محلی 
متعددی در دســتور کار است که خبر خوشی 

برای شهروندان این محالت خواهد بود.

مدیر منطقه هشت شهرداری اصفهان خبرداد:

اجرای بزرگ ترین طرح آبرسانی قطره ای در منطقه ۸
معاون شهرســازی و معماری شهردار اصفهان 
گفت: انتخاب شیوه های مشــارکت در فرآیند 
برنامه ریزی و مدیریت شهری همچنین تعیین 
ســاز و کارهای خاص آن، نیازمند شــناختی 
عمیق از انواع تکنیک های موجود و نیز تعریف 

دقیق اهداف و نقش مردم در فرآیند مشارکت 
است. سیداحمد حسینی نیا اظهار کرد: امروزه 
مشــارکت ذی نفعان به عنوان یکــی از ارکان 
اصلی فعالیت برنامه ریزی و مدیریت شــهری، 
در درجات مختلفی می تواند صورت گیرد و بر 
اساس میزان قدرت دهی به شهروندان می تواند 
طیفی پنج سطحی شامل اطالع رسانی، شنیدن 
نظرهــا و دیدگاه هــای مردم، اعمــال نظرات 
مردم در تصمیمات، اجمــاع و توافق عمومی و 
دادن اختیار به مــردم را دربرگیرد. وی افزود: 
در این طیف، با گذار به ســطوح باالتر، میزان 
تاثیرگذاری شهروندان در فرآیند برنامه ریزی 
و مدیریت شــهری افزایش یافته و در باالترین 
سطح، برنامه ریزان تنها اجرا کننده تصمیمات 
مردم خواهند بود که فراتر از تقویت تصمیمات 

و معتبر سازی آنها با نیازها و نظرات مردم است 
و زمینه ای مهم برای تحقق عینی مردم ساالری 
فراهم می کند. معاون شهرســازی و معماری 
شهردار اصفهان تصریح کرد: با توجه به اینکه 
مشــارکت مردم در فرآیند برنامه ریزی شهری 
با اهداف مختلفی ماننــد آگاهی از 
خواست و نیاز مردم، انعکاس آنها در 
برنامه، دریافــت و ارزیابی اطالعات 
یــا ایده های جدید محلــی، تعیین 
شــیوه های برخورد و اطالع رسانی، 
مشروعیت بخشیدن به تصمیمات 
یا دموکراتیک جلــوه دادن، رفع یا 
رفع تضادها و اختالف هــا، ارزیابی 
و بازنگری طرح ها یا صرفا ســوپاپ 
اطمینانی برای کنترل احساســات 
سر خورده و رانده شده مردم صورت 
می گیرد، باید پیش از انجام برنامه مشــارکت 
مردمی، هدف و ضرورت انجام برنامه مشارکت 
برای آن شاخص مشخص شود و از این طریق 
تکنیک های خاص مشارکت متناسب با هدف و 
سطح و میزان مشارکت تعیین شود. وی تاکید 
کرد: با توجه به ضرورت و هدف مورد نظر برنامه 
مشارکت، نوع و میزان اطالعات و افرادی که نیاز 
است طرف مشــورت قرار گیرند، باید مشخص 
شود؛ با این حال باید توجه داشت که مشارکت 
زمانی اتفاق می افتد و کارکرد مناسبی دارد که 
مستقیم و فعاالنه باشد و افراد شرکت کننده در 
آن، تغییرات و دستاوردهای روشن و شفاف آن 
را احساس کنند و مشارکت را صرفا جهت تایید 
اهداف خاص برنامه ریزان و سیاســت گذاران 

تلقی نکنند.

معاون شهرسازی و معماری شهردارمطرح کرد:

شناخت تکنیک های مدیریتی، زیربنای توسعه مشارکت شهروندی

میثم محمدی- شهردار زرین شهر

آگهی مزایده
شهرداری زرین شهر به استناد مجوز شماره 1۴2 مورخ 9۸/3/25 
شورای اسالمی شــهر در نظر دارد تعداد چهار پالک زمین با کاربری 
تجاری  واقع در شهرک مشاغل شــهری زرین شهر را از طریق مزایده 

عمومی به فروش برساند، لذا از متقاضیان دعوت بعمل می آید جهت 
دریافت اسناد مزایده و کسب اطالعات بیشــتر ازتاریخ انتشار تا پایان 

وقت اداری مورخ 9۸/۴/15 به شهرداری زرین شهر مراجعه نمایند.

م الف:505131

نوبت اول
مهلت 10 روزه برای اعتراض به آراء کمیسیون بدوی ماده صد

مدیرکمیسیون های ماده صد شهرداری اصفهان مهلت اعتراض به آراء بدوی کمیسیون ماده صد از زمان ابالغ را 10 روز 
عنوان کرد و گفت: با توجه به ماده ۴۴5 قانون آیین دادرسی روز ابالغ، اعالم وهمچنین روز اقدام، جزو مدت محسوب 
نخواهد شد. غالمعلی فیض اللهی اظهارکرد: چنانچه روز آخر موعد اعتراض به آراء بدوی کمیسیون ماده صد مصادف 
با روز تعطیل ادارات باشد یا به جهت آماده نبودن دستگاه قضایی مربوطه، امکان انجام اقدامی وجود نداشته باشد، آن 

روز حساب نمی شود و روز آخر موعد روزی خواهد بود که ادارات بعد از تعطیل یا رفع مانع باز می شود.
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امام هادی علیه السالم:
اگر قبر عبد العظیم را در شهر خود زيارت كنى، 
چنان است كه گويى امام حسین علیه السالم را 

زيارت كرده ای.
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کوتاه با روزنامه نگار، 
سفرنامه نویس و مجری 

برنامه های تلویزیونی
سفر کردن در ابتدای کار نوعی بی قراری 
درونی است و آدم هایی که اهل سفرند، 
حتی نمی توانند راحــت روی یک مبل 
بنشینند. این بی قراری از رفتن از اتاقی به 
اتاقی دیگر آغاز می شود و کم کم تبدیل 
به رفتن به محله دیگر در شهر خودتان، 

رفتن به شهر و کشور دیگر می شود.
اگر پول نداشته باشید نمی توانید به سفر 
بروید ولی به این معنا نیســت که سفر 
پول خیلی زیادی بخواهد. به هرحال در 
سفر می توانید در مواردی صرفه جویی 
کنید؛ اما در برخی چیزها هم نمی توانید. 
من آدم بی پولی نیســتم ولی پولدار هم 
نیستم. سفر، یک مهارت است و در طول 
زمان کم کم یــاد می گیرید چگونه باید 
سفر کنید و سفرها برای شما راحت تر و 

کم هزینه تر می شود.
این را واقعا می دانم که با ســفر، مفهوم 
لذت از جهان هستی را بیشتر دریافته ام 
و احساس خوشبختی بیشتری کرده ام. 
این احساس خوشبختی به واسطه بخش 
خوش گذرانه سفر نیســت که در حضر 
هم می توان خوش گذراند؛ اما احساس 
خوشــبختی نکرد. این احساس، تنها با 
تجربه ســبک زندگی مردم جهان است 

که پدید می آید.

نخستین برنامه از سلسله نشست های »اصفهان گرد« با حضور منصور ضابطیان در گرمابه علیقلی آقا برگزار شد؛

روایت »مارکو پلو« از اصفهان دوست داشتنی

»چگونه در شهر خودمان سفر کنیم«، عنوان نخستین برنامه از 
سلسله نشست های »اصفهان گرد« است که سازمان فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان برای آشنایی هرچه بیشتر 
شهروندان اصفهانی با جاذبه های گردشــگری دیار گنبدهای 
فیروزه ای ترتیب داده است. مکان، موزه گرمابه علیقلی آقاست 
جایی در کوچه پس کوچه های یکی از محله های قدیمی شــهر 
حوالی چهارراه تختی و منصور ضابطیان، روزنامه نگار، کارگردان، 
مجری، تهیه کننده و ســفرنامه نویســی که تا کنون به بیش از 
40 کشور جهان سفر کرده، میهمان ویژه این جلسه است. رضا 
منجمی، مدیر موزه گرمابه علیقلی آقا به عنوان اولین سخنران 
این نشست، حاضران را میهمان روایتی از کتاب »فرهنگ واره 
گرمابه« می کند. این بخش از کتاب، نامه مرحوم غالمعلی رعدی 
آذرخشی، از نویسندگان معاصر به مرحوم محمدعلی جمالزاده 
نویسنده و مترجم اصفهانی در توصیف حمام علیقلی آقاست. در 
ادامه نوبت به میهمان ویژه این جلسه می رسد که مجری برنامه 

چند دقیقه ای به معرفی او می پردازد.
»آمدن به اصفهان همیشه برای من مایه افتخار است«؛ منصور 
ضابطیان ســخنان خود در برنامه اصفهان گــرد را با این جمله 

آغاز کرد.
ضابطیان اظهار داشت: به نظر من هر شهر روحی دارد که اگر آدم 
را دوست داشته باشــد، دوباره او را به آن شهر دعوت می کند و 
روح اصفهان پویا، سرزنده و شوخ و شنگ است و هر بار بهانه ای 
پیدا می شود که به اصفهان سفر کنم و در کوچه پس کوچه های 

آن قدم بزنم.
وی افزود: روزی از فرودگاه اصفهان به ســمت شهر می رفتم که 
راننده تاکسی از شلوغی و ترافیک آن به خاطر عملیات عمرانی 

پیاده راه کردن چهارباغ گالیه داشت و می گفت کاش درخت های 
چهارباغ را قطع می کردند و یک الین به این خیابان اضافه می شد! 
از او پرســیدم اصفهانی نیســتی؟ و گمان کرد این موضوع را از 
نداشــتن لهجه فهمیدم. هیچ اصفهانی چنین حرفی نمی زند و 
در نهایت مشخص شــد این راننده اصفهانی نبود و تنها ساکن 

این شهر بود.
این مجری و ســفرنامه نویس با بیان اینکه بسیاری از تخریب ها 
و بی توجهی ها در شــهرهای ما به این دلیل اتفاق می افتد که ما 
شهرهای خود را دوســت نداریم، ادامه داد: این موضوع دالیل 
مختلفی دارد، از جمله اینکه بخشی از مردم در شهرهای محل 

زندگی خود ریشه ندارند.
وی با بیان اینکه خیلی از شهرها نمی توانند مهاجران را تبدیل 
به شهروندان خود کنند و برخی نیز اساسا مهاجرپذیر نیستند، 
ادامه داد: از طرف دیگر، در شهرهایی مانند تهران، مفهوم محله از 
بین رفته است، در حالی که ما در گذشته در محله و کوچه تربیت 
می شــدیم ولی بچه ها االن در کوچه چیزی یاد نمی گیرند و با 
وجود اینترنت و رسانه های مجازی، همه انسان ها به یک شکل 
تربیت می شوند. متولیان شهر و البته خود ما باید در این باره فکر 

و برنامه ریزی کنند.
ضابطیان با بیان اینکه به عنوان شــهروند وظیفــه ای در قبال 
شهرمان داریم، گفت: در شــهری مانند اصفهان هر کوچه و هر 
اصفهانی یک قصــه و روایت دارد که ایــن روایت ها را فراموش 
کرده ایم، در صورتی که در دنیا شــهرهایی وجــود دارد که تور 
روایت، قصه و راز در آنها برگزار می شــود که تور ۱۲ روزه شهر 

بولونیای ایتالیا نمونه ای از آن است.
نویسنده کتاب مارکوپلو با بیان اینکه قصه های شهرها می تواند 
مبنای درآمدزایی قرار بگیرد، بیان کرد: یکی از دوستان مالزیایی 
من در سفر به ایران یک چمدان پر از لیف، سنگ پا، سفیدآب و 

صابون برگردان )صابون پیچ( با خود برد. بعدها متوجه شــدیم 
این وسایل را در مالزی به صورت پکیج به 40 برابر قیمت فروخته 
است و چرا ما در ایران نباید این وسایل را در قالب گیفت شاپ به 

گردشگران ارائه کنیم؟
وی گفت: اینکه ما چنین چیزهایی را نمی شناســیم مشــکل 
تلویزیون است چون در ســریال ها و برنامه های تلویزیونی این 
نشــانه های فرهنگی به نمایش درنمی آیند و به جای آن لحاف 
ترک نشان می دهیم. این همان اتفاقی اســت که در تلویزیون 

برای ساز ایرانی افتاده است.
این برنامه نویس تلویزیونی با بیان اینکه مقصود از این حرف ها 
پرداختن به نوســتالژی نیســت چون آدم های بیــش از اندازه 
نوستالژیکی هستیم، افزود: افسوس خوردن برای گذشته درست 
نیست چون خیلی از چیزهای گذشته مثل دهه ۶0 تلخ بوده؛ اما 
در گذر زمان تلخی های گذشته را فراموش کرده و تنها شیرینی ها 

را به یاد می آوریم.
وی ادامه داد: یکی دیگر از دالیلی که با شهرها قهر هستیم این 
است که آدم های بزرگ آن شــهر و محله را نمی شناسیم. امروز 
حدود سه ســاعت در محله علیقلی آقا گشــت زدم و دیدم چه 
ظرفیت های زیــادی دارد. به این محله کمتر در فهرســت های 
توریستی اصفهان اشاره می شود در حالی که بازار آن بسیار زیبا و 

می تواند یک سایت توریستی باشد.
مولف کتاب »چای نعنا« با تاکید بر اینکــه باید برای هر محله 
تعریف داشــته باشــیم، اضافه کرد: اگر این تعریف را نداشــته 
باشــیم، تمام محله ها شبیه به هم می شــود و فرقی نمی کند به 
محله بیدآبادی بروید یا جلفا. شناخت پتانسیل های هر محله به 

هویت بخشی آن محله کمک می کند.
ضابطیان بیان کرد: متاسفانه به دالیلی که قابل قبول هم نیست 
در شهرها فعالیت دســته جمعی نداریم که این مشکل رابطه ما 

را با شهرمان کم می کند و بخشــی از آن تقصیر متولیان است. 
مثال در فرهنگ ما این موضوع تعریف نشــده که دانش آموزان 
یک دبیرستان جمع شــوند و درگیر یک فعالیت جمعی مانند 
تمیز کردن شهر شوند در حالی که در جهان چنین فعالیت های 

دسته جمعی بسیار مرسوم است.
وی با بیان اینکه متاسفانه متولیان شهری برای مستحکم کردن 
رابطه شهروندان و شــهر خالقیت ندارند، خاطرنشان کرد: در 
فلورانس که خواهرخوانده شهر اصفهان هم هست، تمام تابلوهای 
راهنمایی و رانندگی یک المان اضافــه ایتالیایی هم دارد و هنر 
پرداختن به همین جزییات است که در ذهن توریست ها می ماند.

پخش مســتندی از یکی از اهالی قدیمی و بازاریان محلی علی 
آقا یکی دیگر از برنامه های کارســوق اول» اصفهان گرد« است 
که حاج اکبر خبوشانی به بیان خاطرات قدیمی اش از این محله 

می پردازد.
 خبوشانی، که مغازه منبر و ضریح سازی در این محله دارد با بیان 
خاطراتی از پهلوانان، علما و بازاریان قدیمی ما را به سال های دور 

اصفهان می برد.
گرفتن عکس یادگاری و پذیرایی با دوغ و گوشفیل حسن ختام 

نخستین برنامه از سلسله نشست های »اصفهان گرد« است.

سمیه مصور

با حضور وزیر نیرو در اصفهان صورت گرفت؛

اجرای ۲۷۰ پروژه آب و فاضالب در استان اصفهان
وزیر نیرو گفت: با تالش دولت، تاکنون به دو هزار و ۳۵0 روســتا برق رســانی و به ســه هزار و ۸00 روستا آب رسانی 
شده اســت.رضا اردکانیان در آیین افتتاح پروژه های عمرانی آب و فاضالب این شهرســتان اظهار کرد: با وجود همه 

محدودیت ها، پروژه های آب و فاضالب امروز برای بهره برداری آماده شد.
وی با بیان اینکه به دنبال افزایش احساس رضایتمندی در مردم هســتیم، تصریح کرد: همه مسئوالن باید به دنبال 
افزایش رضایتمندی مردم باشند، زیرا هرچه رضایت مردم بیشتر باشد همکاری آنان در فرآیند خدمات رسانی بیشتر 
خواهد بود. وزیر نیرو خاطرنشان کرد: مقایسه بین ادوار مختلف نشان می دهد، کیفیت و کمیت آب رسانی در کشور 
بیشتر شده؛  اما باید بیشتر در این زمینه تالش کنیم. اردکانیان با بیان اینکه سیستم های جمع آوری و تصفیه فاضالب 
کشور در شمار سامانه های توسعه یافته دنیا قرار دارد، تاکید کرد: کشورهای در حال توسعه باید برای ارتقای بهداشت 
عمومی در تصفیه خانه ها بیشتر سرمایه گذاری کنند، زیرا کشورهایی که به این موضوع توجه می کنند، مسیر توسعه 

را با سرعت بیشتری طی می کنند.
وی اضافه کرد: بعضی کشورها اعتبارات مالی مناسبی برای توسعه این ســامانه ها اختصاص نمی دهند تا جایی که بر 
اساس آمار سال گذشته اجالس جهانی از هر سه نفر یک نفر دسترسی به سیستم های اولیه ندارد. وزیر نیرو با بیان اینکه 
امروز دویست و بیست و یکمین تصفیه خانه کشور افتتاح شد، خاطر نشان کرد: در طول 40 سال از پیروزی انقالب که 
هشت سال آن جنگ تحمیلی بوده، طرح های توسعه زیادی در صنعت فاضالب کشور اجرا شده این در حالی است که 
در رژیم گذشته فقط چهار طرح فاضالب انجام شده بود. اردکانیان گفت: در دولت های یازدهم و دوازدهم توجه ویژه ای 
به آب رسانی به  خصوص در مناطق روستایی و اجرای پروژه های فاضالب شده، همچنین پروژه هایی با کمک رهبری از 

محل صندوق توسعه ملی اجرا شده است.
وی ادامه داد: در هر هفته ۳۲ روستا دارای شبکه آب رسانی شدند و در سال جاری این تعداد به ۳۳ روستا در هر هفته 
افزایش یافت. وزیر نیرو با بیان اینکه با تالش دولت تاکنون به دو هزار و ۳۵0 روســتا برق رسانی و به سه هزار و ۸00 
روستا آبرسانی شده است، تصریح کرد: در استان اصفهان ۲0۷ پروژه آب و فاضالب با اختصاص اعتباری بالغ بر هشت 

هزار و ۷00 میلیارد تومان در حال اجراست که ۶۳ درصد عملیات اجرایی آنها انجام شده است.

 بهره برداری از تصفیه خانه 
و فاز اول شبکه فاضالب خوانسار

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در مراسم بهره برداری از تصفیه 
خانه و فاز اول شبکه فاضالب خوانسار، حضور یافت. هاشم امینی با بیان اینکه یکی 
از مطالبات دیرینه شهر خوانسار اجرای شــبکه فاضالب در این شهر بوده است، 
گفت: با بهره برداری از تصفیه خانه فاضالب خوانسار بیش از ۳۲ هزار نفر در این 
منطقه تحت پوشش خدمات شبکه فاضالب قرار می گیرند. مهندس هاشم امینی 
اظهارداشت: در حال حاضر با تکمیل کلیه مراحل سازه ای و مکانیکال این پروژه، 
دبی متوسط فاضالب ورودی به تصفیه خانه ۷۲ لیتر بر ثانیه است. وی به ضرورت 
احداث تصفیه خانه فاضالب در شهر خوانسار پرداخت و اظهار داشت: بافت زمین 
در شهر خوانسار بسیار سخت و سنگی است که آب در آن به سختی نفوذ می کند، 
بنابراین به منظور دفع بهداشتی فاضالب و ارتقای سطح بهداشت عمومی مردم 
نیاز به احداث تصفیه خانه فاضالب در این شهر وجود داشت. وی افزود: شهرستان 
خوانسار به دلیل داشتن آب و هوای کوهستانی دارای چشمه ها و رودهای بسیاری 
است، این در حالی است که سطح آب های زیرزمینی به دلیل جنس سخت زمین 
بسیار باالست و در مدار قرار گرفتن تصفیه خانه فاضالب برای جلوگیری از آلودگی 
آب های زیرزمینی از ضرورت باالیی برخوردار اســت. مدیرعامل شــرکت آب 
وفاضالب استان اصفهان با اشاره به آغاز عملیات اجرایی شبکه فاضالب در شهر 
خوانسار از سال ۸۲، بیان داشت: عملیات اجرایی این پروژه طی دو سال گذشته 
سرعت گرفت و تاکنون 40 کیلومتر شبکه فاضالب اجرا شده و بیش از 4۵0 فقره 
انشعاب فاضالب واگذار شده است. وی با بیان اینکه اجرای شبکه فاضالب در شهر 
خوانسار به دلیل نوع شهرسازی و جنس زمین با دشواری هایی مواجه بوده است، 
ابراز داشت: به دلیل کوهستانی بودن و نیز اختالف ارتفاع بین پایین ترین نقطه تا 
مرتفع ترین نقطه خوانسار که به بیش از ۱۸0 متر می رسد، اجرای شبکه فاضالب 
در شهر خوانسار با دشواری های مواجه شده است.مهندس امینی افزود: تصفیه 
خانه فاضالب خوانســار به روش لجن فعال و با هوادهی گسترده، پساب را مورد 
تصفیه قرار می دهد که ظرفیت هر مدول سه هزار و ۱۱0 مترمکعب در شبانه روز  
اســت. رییس هیئت مدیره و مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
پیرامون اجرای شبکه فاضالب در خوانسار عنوان کرد: با هدف بر خورداری مردم 
از خدمات شبکه فاضالب در شهر خوانسار،۱۵۱ کیلومتر شبکه فرعی،۲9 کیلومتر 
شبکه اصلی و ۷ کیلومتر خطوط انتقال اجرا خواهد شد.وی خاطرنشان کرد: طی 
دو سال گذشــته این دومین باری اســت که برای افتتاح پروژه به شهر خوانسار 
می آییم، به طوری که حدود دو سال قبل تصفیه خانه آب اضطراری شهر خوانسار 
 از محل سد کوچری افتتاح شــد و امروز هم تصفیه خانه و شــبکه فاضالب به

 بهره برداری رسیده و در اختیار مردم این شهر قرار می گیرد.

کلنگ زنی فاز اول عملیات اجرایی مجتمع روستایی 
برزاوند اردستان انجام شد

عملیات کلنگ زنی فاز اول عملیات اجرایی مجتمع روستایی برزاوند اردستان باحضور وزیرنیرو انجام 
شد.وزیرنیرو در این مراسم اظهارکرد: صبوری وبردباری مردم و استقامت آنها در منطقه اردستان قابل 
تحسین است. اردکانیان گفت: بهانه این ســفر، کلنگ زنی و افتتاح طرح مهم و موثرآب رسانی به ۱9 
روستای منطقه اردستان است. وی اذعان کرد: با تالش همکاران و شرکت آب وفاضالب کشور، این طرح 
به بهره برداری می رسد و جمعیت دائم وغیردائم این منطقه ازآب شرب وسالم وپایدار بهره مند خواهند 
شد. وزیرنیرو عنوان کرد: دراستان اصفهان تعدادقابل توجهی طرح دربخش آب و برق درشهر و روستا 
به بهره برداری می رسد. وی ادامه داد: ۲0۷ پروژه دراستان توسط شرکت های وزارت نیرو اجرامی شود 
و اعتباراین طرح هابالغ بر ۸ هزارو ۷00 میلیاردتومان اســت که برخی طرح ها درمرحله آغاز و برخی 
طرح ها در مرحله اتمام است.اردکانیان افزود: به طورمتوسط ۶۳ درصد این طرح ها دراستان پیشرفت 
داشــته اند که این طرح ها درپایان دولت تدبیروامید به ثمر می رســد. وزیرنیرو گفت: دولت دوازدهم 
موفق شده طرح های مهمی را درجای جای کشور به ثمربرساند. اردکانیان خاطرنشان کرد: ازابتدای 
دولت تدبیرو امیدتاکنون بسیاری از روستاهای کشور دارای شبکه آب رسانی شده واین اقدام طی دو 
سال باقی مانده سرعت پیدا خواهدکرد. وی ادامه داد: در این سفر درمناطق مختلف اصفهان، ۸ پروژه 
بااعتباربالغ بر ۷00 میلیارتومان افتتاح می شــود و ۲ پروژه درحوزه برق افتتاح خواهدشد، امیدواریم 
طی این دوسال منابع بیشتری از مبلغ پیش بینی شده تدارک ببینیم. وزیرنیرواظهارکرد: درخواست 

نماینده مردم اردستان درخصوص تامین آب برای بخش صنعت این منطقه وچاه ها پیگیری می شود.

آب موردنیازبخش صنعت اردستان، تامین شود
نماینده مردم اردستان درمجلس شورای اســالمی درآیین عملیات کلنگ زنی فاز اول عملیات اجرایی 
مجتمع روستایی برزاوند اردستان اظهارکرد: به دلیل پراکندگی مناطق مسکونی دراصفهان این استان 
ازحیث آب شرب با مشکالت جدی مواجه است.طباطبایی نژاد تصریح کرد: ازمجموع ۱۶۳ روستا حدود 
۱00 روستا به صورت سیار آب رسانی شده  و مشکل جدی درتامین آب روستاییان به صورت سیار وجود 
دارد. وی ادامه داد: از وزیر نیرو خواهشمندیم درخصوص تامین آب برزاوند دستور جدی و همکاری های 
الزم را انجام دهند که این مجموعه ۲0 روستا با برخورداری ازجمعیت 4 هزارنفری بامشکل مواجه نشوند. 
طباطبایی نژاد اذعان کرد: کمبود آب شرب، این منطقه را به حالت متروک درمی آورد و امیدوار هستیم 
باهمت وزیرنیرو نگاه ویژه ای به روستاهای اردستان صورت گیرد. نماینده مردم اردستان درمجلس شورای 
اسالمی خاطرنشان کرد: در استان اصفهان بیشترین تعداد روستاها در شهرستان اردستان واقع شده و 
تنهاراهکارممکن این است که این روستاهابه صورت مجتمع آب رسانی شوند. وی گفت: درسال های 9۶ 
و 9۷ به بخش صنعت اردستان هیچ آبی تخصیص پیدانکرده و از تمامی مسیرها  برداشت آب اردستان 
تحریم شده است.طباطبایی نژاداظهارکرد: برای تامین آب و برق صنعت اردستان، پست برق ۱۶۳ مهاباد 

باید ثابت شود، درمورد تامین آب شهری هم نامه نگاری های الزم انجام شده است.
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