رییس فدراسیون فوتبال در مجمع عمومی سالیانه هیئت فوتبال استان:

نباید بگذاریم فوتبال اصفهان بمیرد
مجمع عمومی سالیانه هیئت فوتبال اســتان اصفهان صبح پنجشنبه با حضور

رییس فدراســیون فوتبال در مرکز همایشهــای بین المللی دانشــگاه آزاد

خوراسگان برگزار شد .مهدی تاج در این جلســه با بیان اینکه فوتبال اصفهان یک فوتبال پویا،
پربازده و فعال است ،اظهار داشت :حقیقت این است که فوتبال اصفهان تنها وابسته به سپاهان و

ذوب آهن است و هر خبری که از اصفهان میآید ،مربوط به این دو تیم است و...
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سرمقاله
آقای مسئول آمد ،عکس گرفت و رفت؛

زاینده رود،شاید وقتی دیگر!
وزیر نیرو در میان موجی از تبلیغات شرکت آبفای استان به اصفهان آمد .جلساتی
برگزار کرد و بعد هم برای افتتاح چند طرح آب و فاضالبی به شهرستانهای استان
(به همراه دو سه خبرنگار استانی گلچین شده!) سفر کرد .تنها ره آورد این سفر هم احتماال همان چند
گزارشی است که شرکت آبفا برای رسانهها (از جمله رسانههایی که خبرنگارشان جایی در لیست
گلچین شده نداشت) میفرســتد و تاکید بر چاپ آنها خواهد داشــت تا رزومه دیگری در پرونده
آبفاییها ثبت شود.
این اولین وزیر نیرویی نیست که به اصفهان میآید و آخری هم نخواهد بود؛ اما آنچه از این سفرها
به جای میماند ،حسرتهاست؛ حسرت بابت مســئوالنی که با خدم و حشم میآیند و چندطرح
افتتاح میکنند ،چند عکس یادگاری میگیرند و میروند و در این میان مردم پالکارد به دســت را
هم نمیبینند .وزیر نیرو هم مردمی را که پالکارد به دست مقابل ساختمان استانداری ایستاده و از
او احیای زاینده رود را مطالبه میکردند ،ندید .متن روی پالکاردها را نخواند و صدای معترضین را
نشنید .وزیر نیرو به اصفهان آمد آن هم درست در روزهایی که آلودگی هوای اصفهان تمام مرزها و
استانداردها را پشت سر گذاشته و وارد مرحله «بسیار خطرناک و ناسالم» شده بود و غلظت آالیندهها
به حدی بود که نفس کشیدن را برای مردم سخت می کرد؛ البته که وزیر داخل اتومبیلهای شیشه
دودی پالک قرمز ،مجبور نبود سنگینی هوای پر از خاک و فلز را تحمل کرده و انواع و اقسام فلزات
سمی را تنفس کند!
موضوع جالب توجه این اســت که آقای وزیر پس از این همه رفت و آمد و نشســت و برخاست و
درخواست ،گفت «هفته آینده» خبر میدهد که تکلیف احیای زاینده رود چه میشود!
دل خوش به مصوبات ستاد احیای زاینده رود بودیم؛ ستادی که همان زمان که رییس جمهور دستور
تشکیل آن را داد و خوزستانیها معترض شدند ،شنیده شد معاون اول گفته «نمایشی است!» و حاال
بهتر و بیشتر متوجه «نمایشی بودن» حمایت دولت از احیای زاینده رود میشویم.
حاجی دلیگانی ،نماینده اســتان در مجلس در همین باره میگوید« :وزارت نیرو با عمل نکردن به
تعهدات خود در موضوع تامین آب استان اصفهان ،معیشت کشاورزان این استان را به بازی گرفته
است .وزارت نیرو هر وقت با نمایندگان استان خوزستان مواجه میشود ،میگوید که مشکل آب انتقال
حوزه به حوزه تقصیر نمایندگان استان اصفهان است و هر وقت با ما (نمایندگان استان اصفهان) در
مجلس گفتوگو میکند ،اعالم میکند که مشکل کمبود آب تقصیر نمایندگان استان خوزستان
است».آبفای استان هم برای وزیر تبلیغ میکند .برای طرحهای افتتاح شده با سالم و صلوات ،تبلیغ
میکند .مردم اما دنبال مسئولی میگردند که «دلسوز» باشد که فقط به دنبال رزومه سازی برای
خودش نباشد و جان مردم برایش اهمیت داشته باشد .خشکی زاینده رود فقط خشکی یک رودخانه
در دل یک شهر نیست .جدا از تاثیرات عمیقی که بر حوزه گردشگری داخلی و خارجی دارد ،اثرات
زیست محیطی آن هم هســت که برای مسئوالن گویا تنها یک «شــوخی» است و اهمیتی به آن
نمیدهند .اصال انگار عادت کردهایم «نوش دارو بعد از مرگ سهراب» بنوشیم.
«گاوخونی خشک ،منشأ ریزگردهای سمی است ».این هشداری است که کارشناسان از مدتها پیش
ارائه دادهاند .مقدار زیادی ریزگرد شامل فلزات سنگینی مانند کادمیم ،نیکل و  ...را به میزان بیش از
حد تصور سرب اضافه کنید تا متوجه شوید چه خطری در کمین اصفهان و البته ایران است .اصفهان
در صورت تداوم این روند ،به کانون اصلی ریزگرد برای شهرهای همجوار تبدیل خواهد شد و آن وقت
دیگر نمیتوانیم یقه عراق و برادر زن صدام و هیچ بیگانه دیگری را بگیریم .خالصه انتظارها برای آمدن
وزیر نیرو به اصفهان در غبار روز آخر محو شد! وقتی مردم دیدند دست خالی آمد و رهآوردی برای
زنده رود ما نداشت و تنها تکرار کرد که «پیگیری میکنیم».پیگیری را که همه میکنند ،ما منتظر
رخدادها و اقدامات پس از پیگیری بودیم .پیگیری کــه حداقل از زمان احمدی نژاد تا کنون وجود
داشته است! پس کی و چه کسی قرار است برای زاینده رود ما کاری کند همان طور که برای دریاچه
ارومیه کار کردید؟! گناه ما «اصفهانی بودن» است؟! بیچاره زاینده رود! بیچاره کشاورزان و بیچاره
اصفهان که همیشه «معین» بوده و به وقت سختی ،این همه «تنها» است.

ادعای یک خبرگزاری درباره فشار دولت به رسانه ملی برای پخش نشدن «گاندو»؛

فقط «چرنوبیل» خوبه؟!

زینب ذاکر
«گاندو» ســریالی است که این شــبها توجه
بسیاری از مخاطبان را به خود جلب کرده است؛
سریالی با محوریت پروندههای امنیتی-اطالعاتی
و به طــور ویژه پرونده جاسوســی «جیســون
رضاییان» کــه در این ســریال با نــام «مایکل
هاشمیان» معرفی میشــود 12.قسمت از این
سریال پخش شد .بخشــی از این سریال نیز در
شهر اصفهان فیلمبرداری شده و دو مامور امنیتی
در تعقیب یکی از جاسوســان و افــراد مرتبط با
پرونده جاسوســی به اصفهان می آیند و هشدار
داده میشــود که افراد جاســوس قصد نزدیک
شدن به مراکز نظامی و هستهای اصفهان را دارند.
«گاندو» اما با وجود مورد استقبال قرار گرفتن از
سوی مخاطبان ،در ایستگاه دوازدهم متوقف شد
و قسمت  13این سریال روز پنجشنبه روی آنتن
نرفت و «مسائل فنی» علت پخش نشدن سریال
عنوان شد؛ اما خبرگزاری «فارس» نوشت که بنا
بر اطالعات واصله از منابع موثق قرار بوده قضایای
ارتباط جیسون رضاییان -که در فیلم با نام مایکل
هاشــمیان معرفی میشــود -و جاسوسی او از
دولت روحانی پخش شــود که با اعتراض شدید
حسام الدین آشنا (مشاور رییس جمهور) مواجه

شد و با فشار دولت ،قســمت  13سریال گاندو از
شبکه سه پخش نشد.جیسون رضاییان جاسوس
آمریکایی گفته بود مــن آنقدر در دولت روحانی
نفوذ کرده بودم که حتی طعم آدامسی که روحانی
میجوید را میدانســتم .رضاییان ،روزنامهنگار
در واشنگتن پست ســالها درباره روابط ایران و
آمریکا نوشته بود .او مهره ارزشمندی برای کاخ
سفید بود که تیر سال  ۹۳به اتهام جاسوسی در
ایران دستگیر و  ۱۸ماه بعد ،در دی سال  ۹۴یک
پای مبادله تاریخی ایران و آمریکا شــد .ادعای
«فارس» درخصوص انتقاد شدید آشنا به پخش
این ســریال در حالی مطرح میشود که «حسام
آشنا» چندی پیش با انتشار توئیتی از مسئوالن
کشورمان خواسته بود سریال «چرنوبیل» را که
برداشتی واقعی از واقعه انفجار یک نیروگاه اتمی
در اوکراین است ،تماشــا کنند و به شعار اصلی
این سریال هم اشــاره کرده بود« :تاوان دروغها
چیست؟» اشاره این ســوال به دروغهایی است
که دولتها به مردم خود می گویند.باید امیدوار
باشــیم «گاندو» هم به جمع توقیفیهای رسانه
ملی ملحق نشود و امشب شاهد پخش این سریال
بدون سانسور باشیم .در غیر این صورت بر اساس
ادعای «فارس» ،فشــار دولت پرونده «گاندو» را
هم برای همیشه میبندد.

نماینده مردم اصفهان:

آب گیری گاوخونی ،مانع
تولید ریزگردها می شود
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وقتی سپاه پاسداران  ،با سرنگون کردن پهپاد  200میلیون دالری غیرقابل ردیابی،
هیمنه آمریکا را درهم می شکند؛

پاتک به پهپاد

2

پروژه نمایشگاه بزرگ
اصفهان به تبادالت اقتصادی
کمک میکند

3

ادعای یک خبرگزاری درباره فشار دولت
به رسانه ملی برای پخش نشدن «گاندو»

فقط «چرنوبیل» خوبه؟!

با حضور معاون رییس جمهور؛ طرح «اصفهان  »2020در نمایشگاه بین المللی گردشگری رونمایی شد؛

1
امیر سرلشکر موسوی در همایش تجلیل از
مدافعان حرم ارتش در اصفهان مطرح کرد:

دشمن را ورای خانه
زمینگیر خواهیم کرد

اولین همایش تجلیــل و تقدیر از
مدافعان حرم و رزمندگان ماموریت
مستشــاری ارتــش بــا حضــور امیر سرلشــکر
«سیدعبدالرحیم موســوی» فرمانده کل ارتش و
خانواده معظم شهدا در سالن کوثر اصفهان برگزار
شد.
فرمانده کل ارتــش در این همایــش که به همت
مرکز آموزش توپخانه و موشــکی اصفهان برگزار
شــد ،گفت :عزت و اقتدار جمهوری اسالمی ایران
به برکت خون شــهیدان و مقاومت به دست آمده
است و با پایداری و استقامت و وفادار ماندن به این
راه ،این عزت و اقتدار هم مستدام خواهد ماند و هیچ
قدرتی نمیتواند به آن خدشه وارد کند .وی افزود:
دوران دفاع مقــدس ،اراده و عزم این ملت بزرگ را
در دفاع از کشور و انقالب نشــان داد و مقطع ویژه
دوران دفاع از حــرم ،اراده و توانایی فرزندان ملت
در دفاع از آرمانها و ایســتادگی برای تحقق آن را
به جهانیان نشان داد .سرلشکر موسوی خاطرنشان
کرد :در ادامه این خط نورانی ،ما مصمم هســتیم
که اراده و جدیت خود تا به زیر کشیدن استکبار از
اریکه تفرعن و غرور را با مقاومت نشان دهیم .وی
افزود :شــهیدان ما و خانوادههای آنان به دنیا ثابت
کردند که اگر ملتی اراده کند ،متجاوز را ســرکوب
کند ،حتما موفق خواهد شــد .فرمانده کل ارتش
تصریح کرد :رزمنــدگان مدافع حرم ،شــهیدان
ایــن راه پرافتخار و خانوادههــای غیرتمند آنها به
جهانیان نشــان دادند که ما در دفاع از مقدســات
و در برخــورد قهر آمیــز و نابود کننده بــا یاغیان
دست آموخته شیطان ،جدی هستیم و در این خط
افتخار ،به مرزها محدود نخواهیم ماند.وی با بیان
روایتی از حضرت امیرالمومنین علی علیهالسالم که
میفرمایند « َف َو َّ
الل ِ َما ُغ ِز َی َق ْو ٌم َق ُّط فِی ُع ْق ِر َدا ِره ِْم
إ ِ َّل َذلُّوا» اظهار کرد :اگر دشــمنان ما بخواهند ما را
در خانه درگیر کنند ،ما آنها را در ورای درگاه خانه
زمینگیر و سرکوب خواهیم کرد و این بار از هیمنه
پوشالی اردوگاه اســتکبار ،با سرکردگانش و اذناب
حقیر منطقهای آنها ،چیزی باقی نخواهد ماند.

«اصفهان  »۲۰۲۰دریچهای رو به سوی دنیا
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مسئولیت اجتماعی؛ تنها راه نجات زمین

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شــهرداری اصفهان گفت :هدف غایی
و نهایی مســئولیت اجتماعی در قالبهای فردی و سازمانی ،آلوده نکردن و
حفاظت از محیط زیست است.
اداره توسعه فرهنگ شهروندی وابسته به سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی
شهرداری اصفهان با برگزاری سلسله نشستهای «ادبیات کودک؛ شهرمن»
در نظر دارد شهروندان عالقه مند به نوشتن را با موضوعهای پسماند ،حمل و
نقل و ترافیک شهری ،امداد و ایمنی و فضای سبز آشنا کند و از آنها بخواهد تا
خالقیت و هنر را دستمایه خلق آثار فاخر ادبیات کودک کنند.
اولین کارگاه از این سلسله نشستها با حضور دکتر علی دهنوی مدیرعامل
سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان برگزار شد.
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان اظهار داشت :پسماند،
مقولهای است که از منازل ما آغاز میشود و پس از تفکیک زبالههای خشک
و تر و تحویل آن ،در جریان فرآیند پیچیده پسماند قرار نمیگیریم و شاید
برای همین است که ضرورت مســئولیت اجتماعی در مدیریت پسماند از
واجبات شهروندی است.
دهنوی تصریح کرد :روزانه  1000تن پســماند تولید میشــود که سهم
هرکدام از ما  750گرم خواهد بود .از این مقدار  80درصد پسماند مواد آلی
است که شیرابهای خطرناک تولید میکند .از سوی دیگر ما با دست خودمان
یک هزار کیلوگرم ســم تولید میکنیم و ســهم ما در تولید فاضالب شهر و
روستایی  40میلیارد متر مکعب اســت که باید به این اعداد و رقمها با دقت
بیشتری تأمل و الگوی مصرف را اصالح کرد.

مدیرعامل سازمان مدیریت پســماند شــهرداری اصفهان ادامه داد :علت
وضعیت مناسب کشورهای توسعه یافته در حوزه محیط زیست را میتوان
وجود قانون و پرداخت هزینه در مقابل آلودگی محیط زیست دانست که با
قانون محکم و سایه مسئولیت اجتماعی که در بین شهروندان نهادینه شده
و این در حالی است که اصل  50در قانون اساسی ما یکی از قویترین قوانین
تعبیه شده است که با تقویت مناسبات مسئولیت اجتماعی در بین الیههای
اجتماعی میتوان جامعه را نسبت به مسائل محیط زیستی آگاه کرد.
وی ادامه داد :هدف غایی و نهایی مســئولیت اجتماعی در قالبهای فردی
و سازمانی بر آلوده نکردن و حفاظت از محیط زیست استوار است .در شهر
اصفهان  1000تن پســماند تولید میشــود که در کارخانه پســماند طی
مسیرهایی که گاه غیربهداشــتی است ،پردازش میشــود 400 .تن زباله
در شهر اصفهان دفن میشود که امیدواریم در آینده نزدیک با شعار «نه به
دفن زباله» و با به کارگیری تکنولوژی و تجهیز کردن کارخانههای پسماند
حفاظت از محیط زیست را شتاب بخشــیم .دهنوی با اعالم توزیع بیش از
 340هزار جعبه ایمن در مدارس تصریح کرد :در راســتای تقویت اهمیت
موضوع پسماند و فرهنگ سازی شهروندی ،اقدامهای بسیاری صورت گرفته
است .تمام واحدهای شهرداری بسیج شدهاند تا مدیریت پسماند از منازل
صورت گیرد .وی ادامه داد :در همین راســتا برای اولین بار تفاهم نامهای با
سازمان فرهنگی ،اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان بسته شد تا پردیس
زیست محیطی تجهیز شود.

عکس خبر

وزیر امورخارجه در اصفهان:

مرحله دوم اقدامات برجامی ایران از  16تیر شروع میشود
وزیر امور خارجه در حاشیه برگزاری کمیسیون مشترک برنامهریزی وزرای خارجه ایران و ترکیه در جمع خبرنگاران اظهار کرد :طبق قراری که رؤسای
جمهور دارند ،هر دو سال یک بار وزرای خارجه باید برای روابط راهبردی دو کشــور ایران و ترکیه برنامهریزی کنند .محمدجواد ظریف افزود :اولین
جلسه برنامهریزی در اصفهان برگزار و یک توافق و سند همکاریهای دو ساله بین دو کشور امضا شد و فرصتی داشتیم در خصوص روابط دو جانبه و
مسائل بینالمللی گفتوگو کنیم .ظریف در خصوص اقدام بعدی ایران در خصوص کاهش تعهدات طبق برجام گفت :اقدام بعدی ایران خارج از برجام
نیست ،دو مرحله از اقدامات را در نامه رییسجمهور به سران کشــورها و در نامه بنده به خانم موگرینی اعالم کردهایم؛ مرحله اول از  18اردیبهشت
شروع شد و مرحله دوم از  16تیر ماه شروع خواهد شد.
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عکس روز

آزمون دکترای دانشگاه
عالی دفاع ملی

آزمون دوره دکترای دانشگاه و پژوهشگاه عالی
دفاع ملی و تحقیقات راهبردی ،برگزار شد.

پیشنهاد سردبیر:

ایران از تجهیزات آمریکایی نمیترسد
روزنامه فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی و ورزشی | شماره  | 2725شنبه  1تیر  18 | 1398شوال 1440

وقتی سپاه پاسداران  ،با سرنگون کردن پهپاد  200میلیون دالری غیرقابل ردیابی ،هیمنه آمریکا را درهم می شکند

پیشخوان

پاتک به پهپاد!

 FATFاز دقیقه  90گذشت

علیرضا کریمیان

کافه سیاست

تحقیق و تفحص از نحوه
اجرای قانون منع به کارگیری
بازنشستگان
عضو فراکســیون نماینــدگان والیی مجلس
گفت :ما به دنبال آن هستیم که طرح تحقیق
و تفحص از نحوه اجرای قانون منع به کارگیری
بازنشستگان در دستگاههای دولتی را پیگیری
کنیــم .جبار کوچکینــژاد ،با انتقــاد از نحوه
اجرای قانون منع به کارگیری بازنشســتگان،
گفت :انتظار داشــتیم قانون منع به کارگیری
بازنشستگان به طور کامل و دقیق اجرایی شود؛
اما متاسفانه بسیاری از دستگاههای دولتی این
قانون را اجرا نمیکنند .وی با بیان اینکه برخی
از افراد بازنشســته به روش های مختلف سعی
میکنند که قانون را دور بزنند تا در سمت خود
باقی بمانند و یا آنکه در بخش دیگری فعالیت
خود را ادامه دهند ،گفت :اطالعاتی داریم مبنی
بر اینکه برخــی از بازنشســتگان قراردادهای
جدیدی را در محل خدمت خود منعقد کردهاند.

استقبال احزاب پاکستان
از هیئت پارلمانی ایران
هیئت پارلمانی کشــورمان در بازدید از ،مورد
اســتقبال گرم احزاب مختلف پاکستانی قرار
گرفت و این احزاب نســبت به برقراری رابطه
با جمهوری اســامی ایران ابراز عالقه کردند.
احمد امیرآبادی فراهانی ،رییس گروه دوستی
پارلمانی ایران و پاکســتان که در صدر هیئت
پارلمانی و در ادامه ســفر خود به اســام آباد
به کراچی ســفر کرده بود ،بازدیدی را هم از
صحن علنــی مجلس ایالت ســند انجام داد.
هیئت پارلمانی کشورمان در این دیدار مورد
اســتقبال گرم احزاب مختلف پاکستانی قرار
گرفت؛ این احزاب ضمن خوشامدگویی نسبت
به برقراری رابطه با جمهوری اسالمی ایران ابراز
عالقه کردند.

ممنوعیت پرواز هواپیماهای
آمریکایی در آسمان ایران
اداره هوانوردی فــدرال آمریکا یک اطالعیه
اضطراری درباره ممنوعیت پرواز هواپیماهای
آمریکایی در حریم هوایی ایران در تنگه هرمز
و دریای عمان منتشــر کرد .همه پروازهای
مسافربری و تجاری بر فراز حریم هوایی ایران
به خاطر تشــدید عملیات نظامی و افزایش
تنش سیاسی در منطقه تا دریافت دستورات
آتی ممنوع شده است.

معاون اول کمیته دفاعی دومای روسیه:

ایران به اس ۴۰۰
نیاز خواهد داشت

معــاون اول کمیته دفاعی دومای روســیه
اعالم کرد که ایــران با ارســال پاتریوت از
ســوی آمریکا ،بــه اس  ۴۰۰نیــاز خواهد
داشت .الکساندر شــرین اظهار کرد :با توجه
به تصمیم آمریــکا مبنی بر ارســال ناوگان
با ســامانه «پاتریوت» بــه خاورمیانه ،ایران
به ســامانه دفاع ضد هوایــی «اس »۴۰۰-
نیاز دارد .این نماینده معتقد است که ایران
باید سریعا به فکر خرید سامانه روسی «اس
 »۴۰۰باشد .او ادامه داد :ایران کامال تحتپوشش دفاعی خواهد بود ،تنها یک سیگنال
از طرف ایران برای خرید این سامانه ،از آنها
دفاع می کند.

نوبت دوم

طی دو روز گذشته ســاقط کردن پهپاد فوق پیشرفته
آمریکایی در مرزهای ایران به سر تیتر خبر رسانههای
دنیا تبدیل شد .گذشــته از اینکه آمریکا با انهدام این
جاسوس پرنده چه برخوردی از خود نشان خواهد داد و
احتماالت مربوط به واکنشهای نظامی و سیاسی پس
از این اتفاق ،قدرت دفاعی و باال بودن دانش نظامی ایران
که موفق به ســرنگونی این پهپاد شده هم بسیار مورد
توجه قرار گرفته است .بسیاری از افراد این عمل را نشان
دادن ضرب شستی به آمریکا و اسراییل و به رخ کشیدن
قدرت دفاعی کشورمان میدانند.
اصل حفاظت از مرزها ،اجرا شد
هر چند مقامات آمریکایی مصرانه می گویند که پرنده
نظامی این کشور به آبهای ایران تجاوز نکرده است؛ اما
مجید تخت روانچی ،نماینده ایران در سازمان ملل در
شکایتی به این سازمان مدعی شده است که آمریکا عمال
حریم هوایی ایران را شکسته و ایران بر اساس اصول اولیه
به دفاع از مرزهای خود پرداخته است .سپاه پاسداران
در بیانهای عنوان کرد «پهپاد جاسوسی گلوبال هاوک
در ساعت  ۱۴دقیقه بامداد از یکی از پایگاههای نیروهای
آمریکایی در جنوب خلیج فــارس با مختصات معلوم
به هوا برخاســته و بر خالف قوانیــن هوانوردی کلیه
تجهیزات مربوط به معرفی خود را خاموش کرده و در
نهایت پنهانکاری ،از تنگه هرمز به سمت چابهار ادامه
مســیر داد» .این اطالعیه افزوده است :این هواپیمای
بدون سرنشین در زمان بازگشت به سمت غرب منطقه
در محدوده تنگه هرمز با تجاوز به فضای ســرزمینی
جمهوری اسالمی ایران ،مشغول جمعآوری اطالعات
و جاسوسی شد .جانشین قرارگاه پدافند هوایی خاتم
االنبیا (ص) هم اعالم کرده عــدم تمکین آمریکاییها
به قوانین بینالمللی باعث شــد بعــد از بارها اخطار،
هواپیمای آنها مورد اصابت قرار گیرد و سرنگون شود.
امیر سرتیپ قادر رحیمزاده افزود :هواپیماهای آمریکایی
به علت نقض مقــررات بینالمللی و عبــور از خطوط
تعیین شده مرزی و ورود به آبهای سرزمینی ما ،بارها
اخطــار گرفتهاند که همه این اخطارهــا ثبت و ضبط
شده است.

ایران ،قدرت دفاعی خود را به رخ کشید
نکته قابل توجه در حادثه رخ داده ،قدرت باالی دفاعی
ایران در سرنگونی یکی از پیشرفتهترین و قدرتمندترین
ابزارهای جاسوسی در دنیاســت .پهپاد گلوبال هاوک،
بزرگترین پهپاد جهان و یکی از مدرنترین پهپادهای
فعال در ارتش آمریکاســت .این پهپاد ،قدرت تجسس
هوایی و ثبت تصاویری باکیفیت و همچنین شنود در
شعاعی بیش از  500کیلومتر را دارد .قیمت این پهپاد
نزدیک به  200میلیون دالر است و سرنگونی آن به حدی
برای آمریکا تبعات ناگواری خواهد داشت که این کشور
در ابتدا سقوط این مدل از پهپاد را تکذیب کرد؛ اما در
نهایت منابع دولتی ساعتی بعد رسما سقوط پهپاد گلوبال
هاوک را تایید کردند .نیروهای دفاعی کشورمان پیش از
این نیز چند مدل از پیشرفتهترین پهپادهای جاسوسی
را در مرزهای ایران ســاقط و یا تحت کنترل قرار داده
بودند .نکته قابل توجه دیگر که از سوی رسانههای بین
المللی نیز به آن اذعان شده است استفاده از موشکهای
پیشرفتهای است که در سقوط این هواپیما نقش داشته
است« .اولریخ فرانک» عضو اندیشکده «شورای اروپایی
روابط خارجی» در مصاحبهای اعالم کرده که ســاقط
کردن این نوع از پهپاد کار بسیار سختی است .به گفته
وی ،این پهپاد طوری طراحی شده تا غیرقابل نفوذ باشد،
چراکه در ارتفاعی فوقالعاده بــاال پرواز میکند .پهپاد

مورد نظر مجهز به حسگرهای  ۳۶۰درجه ،سیستمهای
ضد یخزدگی (به دلیل پرواز در ارتفاع باال) و محافظت در
برابر صاعقه است .اسپوتنیک ،خبرگزاری رسمی روسیه
هم مدعی شده است پهپاد گلوبال هوک آمریکا که بامداد
پنجشنبه توسط ایران سرنگون شد ،از سوی آمریکاییها
نه قابل ردیابی و نه قابل سرنگونی معرفی شده بود ،با این
حال ایرانیها موشک فوق افســانهای سری در اختیار
دارند که با شکست این پهپاد ،افسانههای آمریکاییها را
میتواند به باد دهد.
آمریکا؛ سرگردان میان حمله یا مذاکره!
در حالی که ترامپ پیش از ورود به جلسه با سران دفاعی
دولتش در مورد حمله به پهپــاد آمریکایی گفت که با
شدیدترین واکنشها با ایران برخورد خواهد کرد و برخی
از رسانهها از جمله نیویورک تایمز هم مدعی شده اند که
در آن جلسه با حمله به برخی ازتاسیسات نظامی ایران
موافقت کرده است؛ اما در نهایت پس از جلسه با لحنی
نرمتر مدعی شده که این کار را یک اشتباه فردی میداند
و معتقد است باید در برابر ایران صبورتر باشد .رویترز اما
روایتی دیگر از آمریکاییها را رسانهای کرده؛بر اساس
ادعای این خبرگزاری ،ایران پیامی از ســوی ترامپ از
طریق عمان دریافت کرده است .رویترز البته این موضوع
را از قول یک مقام ایرانی در دولت مطرح کرده است .بنا
بر ادعای رویترز؛ به گفته این مقام ایرانی ،ترامپ زمان

کوتاهی برای شنیدن پاسخ تعیین کرده بود؛ اما پاسخ
فوری ایران این بود که بستگی به نظر رهبر انقالب دارد
که در این مورد تصمیم بگیرنــد .یک مقام دیگر ایرانی
نیز گفته که ما واضح گفتیم که رهبری مخالف مذاکره
است؛ اما پیام شما به ایشان منتقل میشود و به مقامات
عمانی گفتیم که هرگونه حمله به ایران پیامدهای بین
المللی و منطقهای خواهد داشــت .منابع مختلف می
گویند ترامــپ در این پیام گفته جنــگ نمیخواهیم
بلکه مذاکره میخواهیم و ضرب االجلی برای ایران به
منظور مذاکره تعیین کرده است .اصلیترین مسئله ای
که آمریکا در موضوع سقوط پهپاد با آن مواجه است ،به
چالش کشیده شدن قدرت دفاعی این کشور در یکی از
سادهترین مواجههای امنیتی در برابر ایران است .اینکه
سالهاست ایران با تحریم در زمینه سالحهای امنیتی
و دفاعی مواجه است؛ اما همچنان قادر به حفظ کمربند
ایمنی خود در مرزهاست ســوالی است که بدون شک
ترامپ را در داخل و خارج با سوالهای پیچیدهای روبه
رو میکند« .الیجاه جی مانیه» روزنامهنگار الرای سوال
مهمی را مطرح کرده است .او در توئیتی نوشت :چگونه
است که موشکهای ساخت داخل ایران با ارزشی معادل
دو هزار و پانصد دالر ،پهپاد پیچیده گلوبال هاوک نیروی
دریایی آمریکا را که حدود  ۱۲۳میلیون دالر قیمت دارد
رهگیری و ســرنگون کردند؟ وی با اشاره به تالشهای
آمریکا برای ایجاد ناامنی در منطقه و اشاعه ایرانهراسی
و فروش سالح به اعراب از این طریق افزود :احساس من
این اســت که رییس جمهوری آمریکا به ملک سلمان
سعودی زنگ میزند و از او میخواهد پول پهپاد ساقط
شده را بدهد .جو بایدن ،معاون رییس جمهوری سابق
آمریکا هم که برای رقابت با ترامپ به میدان انتخابات
آمده از سیاستهای رییس جمهوری فعلی کشورش در
قبال ایران انتقاد کرد و آن را «یک فاجعه خودساخته»
خواند.
ورای همه این اظهارات به خوبی مشــخص اســت که
هنرنمایی دفاعی ایران ،امروز مرهون ایستادگی رهبر
انقالب در برابر مذاکره بر سر موشکهای ایرانی است .در
جایی که ایشان خط قرمز را مذاکره بر سر قدرت دفاعی
ایران تعیین کردند و امروز همان قدرت دفاعی ،آمریکا و
دنیا را متحیر کرده است.

چهره ها
عضو کمیسیون امنیت ملی:

مذاکره مجددی
در کار نیست
عضو کمیسیون امنیت ملی در واکنش به درخواست
برخی از مقامات غربی بــرای مذاکره مجدد با ایران
گفت :ما چندین ســال با غرب مذاکــره کردیم که
برجام خروجی آن شد و قطعا مذاکره دیگری با غرب
نخواهیم داشت.
عالءالدین بروجردی با اشاره به اینکه زمان زیادی تا
اتمام مهلت  ۶۰روزه ایران به کشورهای باقی مانده
در برجام باقی نمانده است ،اظهار کرد :در صورتی که
این کشورها در مهلت مقرر اقدامی برای حفظ برجام
انجام ندهند ،تردیدی نداشته باشند که گام بعدی
ایران با قاطعیت ،جدیت و حمایت مجلس شــورای
اسالمی برداشته خواهد شد .وی با اشاره به تعلل اروپا
در ایجاد ابزار ویژه مالی اروپا با ایران (اینســتکس)،
گفت :انتظاری که از اروپا وجود دارد این است که آنان
هر چه سریعتر به کلیه تعهدات خود در رابطه با برجام
عمل کنند .عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست
خارجی مجلس شورای اسالمی تصریح کرد :برای ما
مهم نیست که اروپاییها به ظاهر چه میگویند ،بلکه
مهم آن است که به تعهداتشان برای حفظ برجام
عمل کنند و بدانند که جمهوری اسالمی ایران فریب
اظهارات صرف آنــان را نمیخورد و منتظر اقدامات
عملی آنان است.

معاون هماهنگ کننده ارتش:

ابطحی
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات:

ایران از تجهیزات آمریکایی
نمیترسد

بعید است «حسینی» از
مجلس رای اعتماد بگیرد
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس
شورای اسالمی گفت :بعید است نمایندگان
مجلس به ســیدجواد حسینی برای تصدی
وزارت آموزش و پرورش رای اعتماد دهند.
محمدجواد ابطحی اظهار داشت :وزیری که
برای آموزش و پرورش معرفی شود ،در ابتدا
باید به ما پاســخ دهد که چه تدبیری برای
اجرای سند تحول بنیادین دارد؟
وی درباره احتمــال رای اعتماد مجلس به
سرپرست وزارت آموزش و پرورش در صورت
معرفی برای تصدی ایــن وزارتخانه ،گفت:
بنده فکر نمیکنم که ســید جواد حسینی
بتواند رای اعتماد مجلس شــورای اسالمی
برای تصــدی وزارت آمــوزش و پرورش را
کســب کند چرا که وی سابقه سیاسی دارد
و نماینــدگان بیم آن میدهنــد که ممکن
است آموزش و پرورش با مدیریت حسینی
سیاسی اداره شود و نگاه سیاسی هم در اداره
امور کشــور به ویژه آموزش و پرورش سم
مهلک است.

آگهی مناقصه (مرحله اول)

شهرداری آران و بیدگل در نظر دارد به اســتناد مصوبه شورای اسالمی
شهر به شــماره  550مورخ  1398/3/22نســبت به انتخاب پیمانکار جهت
روکش آسفالت معابر (ضلع شرقی بلوار دانشــگاه) در محدوده ناحیه یک با
اعتباری بالغ بر  7/500/000/000ریال از طریــق مناقصه عمومی به بخش
خصوصی اقدام نماید .لذا از کلیه پیمانکاران واجد شرایط دعوت بعمل میآید
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ایران ،ترامپ را جدی
نمیگیرد
دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت :جمهوری
اســامی ایران ،ترامپ و اظهارات او را جدی
نمیگیرد« .علی شــمخانی» افزود :سیاست
تحریم و جنــگ اقتصادی کــه ترامپ دنبال
میکند نتیجهای دربر نخواهد داشت .وی اظهار
داشت :ما  ۱۵همسایه ،مرزهای جغرافیایی و
محیط اقتصادی و مهمتر از آن ملت در صحنه
داریم و همه اینها باعث خواهد شــد همانند
 2ســال و نیم گذشــته ،تحریمها شکســت
بخورد .دبیر شــورای عالی امنیت ملی گفت:
سیاســت ایران در حمایت از امنیت و ثبات به
ویژه در شرایط کنونی جهان و وضعیت انرژی
واضح است و تهران به کسی حمله نخواهد کرد
ولی در صورتی که مورد حمله قرار گیرد ،طرف
متجاوز پشــیمان خواهد شد.شمخانی اضافه
کرد :حضور نظامی و ناوهای خارجی در منطقه
عامل اصلی تنش است و بهترین مثال دراین
باره ،پشتیبانی آنها از صدام در حمله به ایران و
به کارگیری سالح شیمیایی و سپس حمله به
کویت با چراغ سبز آمریکاست.

رازهای مگوی فروش نفت

مجمع به سنا تبدیل شود

بین الملل

تظاهرات گرجستانیها در
اعتراض به حضور نماینده روس
هزاران نفر از معترضان گرجســتانی در پی حضور
یک نماینده مجلس روسیه در پارلمان کشورشان
در اطراف ســاختمان این پارلمــان تجمع کردند.
تظاهرکنندگان که تعدادشــان بیــش از  ۱۰هزار
نفر عنوان شــده اســت ،در اعتراض به حضور یک
نماینده مجلس روسیه در اطراف ساختمان پارلمان
تجمع کرده بودند .سرگئی گاوریلوف ،برای شرکت
در جلســه مجمع نمایندگان پارلمان کشورهای
ارتودکس به گرجستان سفر کرده است .حضور او در
جایگاه ریاست پارلمان گرجستان ،اعتراض گسترده
تظاهرکنندگان را به همراه داشته است.

ناوهای جنگی هند
به خلیج فارس اعزام شدند
هند با هدف حفظ امنیت خطوط کشتیرانی خود
به خلیج فارس و دریای عمان ناوهای جنگی اعزام
کرد .نیروی دریایی هند اعالم کرد که برای اطمینان
از حفظ امنیت و فعالیت کشتیهای هندی که در
منطقه رفت وآمد میکنند ،کشتیهای جنگی این
کشور به دریای عمان و خلیج فارس اعزام شدهاند.
نیروی دریایی هند تاکید کــرد :متعهد به تامین
امنیت و تجارت دریایی و رفت و آمد کشــتیهای
هندی در منطقه متعهد هستیم.

لندن ،فروش سالح به ریاض را
تعلیق کرد
در پی تصمیم دادگاه تجدید نظر لندن به ممنوعیت
فروش تسلیحات به عربستان ،لندن فروش سالح به
ریاض را تعلیق کرد .وزیر تجارت بین المللی انگلیس
در این خصوص گفت :در این شرایط ما با مجوزهای
جدید به عربستان ســعودی و شرکایش در ائتالف
موافقت نخواهیم کرد .این سالحها ممکن است در
جنگ یمن به کار گرفته شــود .این در حالی است
که دادگاه تجدید نظر در لندن اعالم کرد که دولت
انگلیس از طریق قراردادهای فروش تسلیحات به
عربستان ،قوانین را نقض کرده است.

هشدار اتحادیه اروپا به ترکیه
درباره اکتشاف گاز در قبرس
اتحادیه اروپا به ترکیه هشدار داد که اگر اکتشاف گاز
در سواحل قبرس را متوقف نکند ،تحریم خواهد شد.
سران اتحادیه اروپا در بیانیه پایانی نشست بروکسل
تاکید کردند که فعالیت حفاری غیرقانونی که ترکیه
در حال اجرای آن است را محکوم میکنند .در این
بیانیه آمده است که ترکیه در خصوص هشدارهای
مکرر اتحادیه اروپا واکنشی نشــان نداده و اعضا از
کنسولگری و سیاست خارجی اتحادیه خواستهاند
تا بدون تاخیر تدابیری در این خصوص را اتخاذ کنند.

توقف کمک برنامه جهانی غذا
در صنعا
سازمان برنامه جهانی غذا اعالم کرد توزیع کمکهای
انساندوستانه را به صورت موقت در پایتخت یمن
متوقف کرده است .هرویه ورهوسل ،سخنگوی برنامه
جهانی غذا گفت :توزیع کمکهای غذایی را به علت
ســختی مذاکرات با انصارا ...در خصوص نظارت بر
توزیع ،به صورت موقت در مناطق تحت سیطره این
گروه در تصمیمی اضطراری متوقف کردهایم .وی بر
ضرورت توزیع کمکهای غذایی در میان مردمی که
احتیاج بیشتری به غذا دارند تاکید کرد.

آگهی مناقصه (مرحله اول)

نوبت دوم

جهت اطالع از شرایط ،اخذ مدارک و شــرکت در مناقصه ظرف مدت ده روز
از تاریخ انتشــار نوبت دوم این آگهی به شــهرداری آران و بیــدگل مراجعه
نمایند.
الزم به ذکر اســت هزینــه درج آگهی به عهــده برنده مناقصه می باشــد و
کمیسیون در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.

رضا رمضانی -شهردار آران و بیدگل

معاون هماهنگ کننده ارتــش با بیان اینکه خلیج
فارس متعلق به ملتهای منطقه است ،گفت :ایران
از تجهیزات آمریکا نمیترسد.
امیر دریادار حبیب ا ...سیاری ،با بیان اینکه خلیج
فارس متعلق به ملتهای منطقه است ،اظهار کرد:
ما میتوانیم امنیت منطقه را بر قرار کنیم و نیازی
به حضور دیگران نیســت .معاون هماهنگ کننده
ارتش با بیان اینکه همــه عظمتی که آمریکاییها
از خودشان تعریف میکنند برای ما پشیزی ارزش
ندارد ،یادآور شد :اگر قرار بود از تجهیزات اینچنینی
ترس داشــته باشــیم ،امروز زنده نبودیم .دریادار
ســیاری تصریح کرد :ما با کســی جنگ نداریم و
می گوییم کســانی نباید در منطقه ما باشند ،چرا
کــه منطقه مال ماســت .دیگــران در منطقه چه
کار میکنند و در خانه خودشــان باشــند .معاون
هماهنــگ کننده ارتــش درباره ادعــای مقامات
آمریکایی دربــاره مینگــذاری و انفجار نفتکش
ژاپنی توســط نیروهای ایرانی خاطر نشــان کرد:
آمریکاییها خیلی حرف میزنند و خودشان ناامنی
را درســت میکنند و میخواهند به اسم دیگران
تمام کنند؛ اما معلوم است که این ماجرا را خودشان
درست کردند.

علی شمخانی
دبیر شورای عالی امنیت ملی:

جنگ نمی شود

شهرداری آران و بیدگل در نظر دارد به اســتناد مصوبه شورای اسالمی
شهر به شــماره  549مورخ  1398/3/22نســبت به انتخاب پیمانکار جهت
روکش آسفالت معابر ســطح شــهر (معابر اصلی و فرعی) در محدوده ناحیه
یک با اعتباری بالغ بر  7/500/000/000ریــال از طریق مناقصه عمومی به
بخش خصوصی اقدام نماید .لذا از کلیه پیمانکاران واجد شرایط دعوت بعمل

میآید جهت اطالع از شرایط ،اخذ مدارک و شرکت در مناقصه ظرف مدت ده
روز از تاریخ انتشار نوبت دوم این آگهی به شــهرداری آران و بیدگل مراجعه
نمایند.
الزم به ذکر اســت هزینــه درج آگهی به عهــده برنده مناقصه می باشــد و
کمیسیون در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.

رضا رمضانی -شهردار آران و بیدگل
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مرضیه محب رسول

کافه اقتصاد

کشاورزان برنامههای ابالغی را
رعایت کنند
معاون امور زراعت وزیر جهاد کشــاورزی گفت:
وضعیت تولید خوب اســت؛ اما نابسامانیهایی
در بازار وجود دارد .برای ســبزی و صیفی جات
هر ســاله برنامه تهیه و ابالغ میکنیم ،خواهش
ما این است که کشــاورزان این برنامه را رعایت
کنند؛ چرا که در مرحله اول به نفع کشاورز است.
عباس کشاورز (پنجشــنبه) در گلپایگان اظهار
کرد :به طور کلی وضعیت زراعت کشــور خوب
اســت و باتوجه به بارشها ،ســال زراعی جاری
خوبی را داشتیم؛ البته خســارتهایی را هم به
صورت منطقهای شــاهد بودیم .این بارندگیها
به شرایط تاالبها ،آبهای زیرزمینی و آبهای
سطحی کمک شــایانی کرد .معاون امور زراعت
وزیر جهاد کشاورزی گفت :خواهش ما این است
که کشــاورزان این برنامه را رعایــت کنند؛ چرا
که در مرحله اول به نفع کشــاورز اســت .وقتی
تولید بیشتر از عرضه باشد ،بعضی اوقات امکان
نگهداری نداریم؛ ضمــن اینکه مداخله دولت در
این گونه موارد به جز مشــکل آفرینی اثر مثبتی
ندارد ،گرچه ممکن اســت مشــکل کشاورزی
در یک منطقه حل شــود؛ اما در سطح ملی ،کار
مناسبی نیست.

بانکها حق افزایش هزینه ارسال
پیامک به مشتریان را ندارند
محمدرضــا جمشــیدی دبیــر کل بانکهای
خصوصی دربــاره افزایــش  ۲۰درصدی کارمزد
پیامکهــای بانکی ،اظهار داشــت :به هیچ وجه
چنین افزایشی در بانکهای خصوصی دیده نشده
و اگر هر یــک از مشــتریان بانکهای خصوصی
پیامکی مبنی بر افزایش کارمزد دریافت کردهاند،
به کانون بانکهای خصوصی گزارش دهند.
وی با تاکید بر اینکــه بانکهای خصوصی مجاز
به افزایش کارمزد پیامکها نیستند ،گفت :البته
کانون بانکهای خصوصی درخواســتی مبنی بر
افزایش کارمزد پیامک بانکها داشــتهاند؛ اما از
آنجایی که طبق قانون ،تعییــن هرگونه کارمزد
بر عهده شورای پول و اعتبار است ،بانکها مجاز
به تغییر این مبلغ پیش از تصمیم شورای پول و
اعتبار نیستند.

افزایش قیمت لبنیات
با مجوز سازمان حمایت از
مصرف کننده بود

برای استخراج محسوب میشــود .در کره ،هزینه
اســتخراج یک واحد بیت کوین ،چیزی در حدود
 ۱۷۰ ,۲۶دالر و بیش از دو برابــر قیمت فعلی آن
است.
هزینه اســتخراج یک واحد بیت کویــن در ایران
حدود  ۲۰۰ ,۳دالر گزارش شــده؛ این قیمت در
حالی اســت که بنا بر گفته کارشناسان ،استخراج
هر واحد بیت کوین در ایران  ۷۲هزار کیلووات برق
مصرف میکند ،در کشــور ما به ازای هر کیلووات
برق ۵۰۰ ،تومان یارانه تعلق میگیرد.
با این حســاب برای تولید هر واحــد بیت کوین
در ایران ،حدود  ۳۵میلیون تومــان یارانه دولتی
مصرف میشود .قیمت هر کیلووات ساعت برق در
ایران شش دهم یک سنت -هر دالر آمریکا 100
سنت است -در حالی که قیمت همین میزان برق
در ایاالت متحده آمریکا  12ســنت و در کشوری
مثل آلمان  35سنت است .این مسئله ،ایران را به
یکــی از جذابترین مقاصد بــرای بیت کوینیها
تبدیل کرده است.
استخراج از مزرعه تا گاوداری
ارزان بودن برق ،ایران را به بهشت ماینرها یا همان

استاندار اصفهان:

استخراج کنندگان بیت کوین تبدیل کرده است.
برخی از رسانهها از حضور خارجیهای زیادی برای
استخراج بیت کوین در ایران خبر داده اند.
در سایه غفلت چندین ساله وزارت نیرو ،چینیها
و حتی اروپاییها برای اســتخراج پــول مجازی
به دلیــل ارزان بــودن بــرق ،ایــران را انتخاب
کردهاند.
سال گذشــته نیویورک تایمز در گزارشی مدعی
شد در ماههای گذشته ،دهها سرمایهگذار استخراج
بیت کوین از سراسر جهان -روسیه ،اروپا و آسیا-
در حال بررســی انتقال مزارع بیت کوین خود به
ایران و دیگر کشورهای ارزان همچون گرجستان
هســتند .این روزنامه مدعی شــده بود ایران هم
تمایل دارد تا با اســتفاده از بیت کوین ،تحریمها

استاندار اصفهان گفت :پروژه نمایشگاه بزرگ اصفهان تنها یک پروژه اقتصادی برای مدیریت شهری نیست؛ بلکه
میتوان از آن در زمینههای مختلف همچون تبــادالت اقتصادی بهره برد .عباس رضایی ضمــن بازدید از پروژه
نمایشگاه بزرگ اصفهان ،اظهار داشت :این تنها یک پروژه اقتصادی برای مدیریت شهری نیست؛ بلکه از رسالت مهم
شهرداریها ،ایجاد چنین زیرساختهایی است که بتوان در آینده از ظرفیتهای متعدد همچون تبادالت اقتصادی از
آن بهره برد .تالشهای مدیریت شهری برای ساخت این پروژه در خور توجه است و جای تقدیر و تشکر دارد؛ اما اگرچه
وضعیت فعلی نمایشگاههای بین المللی خوب است؛ اما جوابگوی نیازهای اصفهان نیست .بازدیدکنندگان نمایشگاه
در مکان فعلی با مشکل پارکینگ روبهرو هستند که امیدوارم با همت و تالش شهرداری برای اتمام پروژه نمایشگاه
بزرگ اصفهان ،سالن اجالس سران در ماههای آینده ،شاهد درخشش بیشتر اصفهان در عرصههای مختلف باشیم.

مدیرعامل شرکت برق منطقهای اصفهان گفت :پیش بینی این است که برای سال  1400در استان نیاز
به تولید نزدیک به  6هزار مگاوات برق داریم؛ در حالی که در بهترین شــرایط آبی حدود  5هزار مگاوات
تولید داریم .رسول موسی رضایی ،اظهار کرد :پروژه های بسیاری برای ایجاد برق از جمله سه پست برق
 400و دو پروژه دیگر تعریف شده است .در این شرایط توسعه صنعت در دستور کار قرار دارد و این پروژه
بسیار مهم بوده و باری که صنایع از این پست می گیرند ،سنگین است.وی با بیان اینکه با توجه به خشکی
شرق اصفهان این منطقه به سمت صنعتی شدن از جمله فوالد و نساجی می رود ،تصریح کرد :با اجرای
پست های منطقه شرق و شمال اصفهان دیگر مشــکلی برای توسعه صنعتی در شرق اصفهان نخواهیم
داشت.

سخنگوی دولت به
شایعه حذف دالر ۴۲۰۰
تومانی پایان داد

سخنگوی دولت گفت :سیاست تامین کاالهای اساسی با ارز ۴, ۲۰۰تومان در سال  ۱۳۹۸ادامه دارد و تغییری
در تصمیم دولت رخ نداده است .علی ربیعی ضمن رد شــایعات مطرح شده درخصوص ارز  ۴۲۰۰تومانی گفت:
این روزها برخی گمانه زنیهــای اقتصادی ،میتواند به جای آرامش در بازار ،التهــاب بی دلیل ایجاد کند؛ البته
ما به تحلیل و کارشناســی و رایزنی اقتصادی مســتمر نیاز داریم ولی اینها همه با سیاســت گذاری و تصمیم
اقتصادی متفاوت اســت .ســخنگوی دولت در ادامه تاکید کرد :شــایعهای در فضای مجازی منتشر شده بود
مبنی بر اینکه رییس جمهور نرخ ارز برای خرید کاالهای اساســی را از  4200تومان به  7500تومان تغییر داده
است.

نماینده مردم شاهینشهر و میمه و برخوار درمجلس شورای اسالمی:

پــس از آنکه روز گذشــته فــدرال رزرو آمریکا
اعالم کرد احتماال نــرخ بهره را تا آخر امســال
کاهش میدهد ،قیمت طال بــا  22دالر افزایش
به بیشــترین قیمت  5سال گذشــته رسید .در
بازارهای جهانی قیمت طال بــا  ۲۲دالر افزایش
نسبت به روز گذشته به قیمت  ۱۳۸۱و  ۸۰سنت
معامله شد .قیمت امروز فلز زرد در کمترین زمان
 ۱۳۷۷دالر و  ۵۰سنت و در بیشترین زمان ۱۳۸۷
دالر بود .قیمت امروز فلز زرد نســبت به یک ماه
گذشته  ۱۰۷دالر و نســبت به یک سال گذشته
 ۱۱۴دالر افزایش داشت.
«بنجامین لو» تحلیلگر بازار آتی فیلیپین گفت:
«تضعیف ارزش دالر با انتظار کاهش نرخ بهره در
آمریکا انجام شد و انتظار افزایش شدید قیمت طال
پس از کاهش ارزش دالر وجود داشت؛ بنابراین
سرمایهگذاران انتظار جهش طال به  ۱۴۰۰دالر
را دارند؛ امــا معتقدند در طوالنی مدت بســیار
سخت است که قیمت  ۱۴۰۰دالر را حفظ کند.
ســرمایه گذاران باید بازارهای سهام را به عنوان
هدف بعدی سرمایهگذاری در نظر بگیرند».

نماینده مردم شاهینشهر و میمه و برخوار درمجلس شــورای اسالمی گفت :وزارت نیرو با عمل
نکردن به تعهدات خود در موضوع تامین آب استان اصفهان ،معیشت کشاورزان این استان را به
بازی گرفته است .وی خاطرنشان کرد :وزارت نیرو هر وقت با نمایندگان استان خوزستان مواجه
میشود ،میگویدکه مشــکل آب انتقال حوزه به حوزه تقصیر نمایندگان استان اصفهان است و
هر وقت با ما (نمایندگان اســتان اصفهان) در مجلس گفتوگو میکند ،اعالم میکند که مشکل
کمبود آب ،تقصیر نمایندگان استان خوزستان است.
حاجی دلیگانی بابیان اینکه استان اصفهان در بخشهای تامین برق و احداث شبکههای فاضالب
وضعیت مناسبی دارد ،این پرسش را مطرح کرد که اگر برای تنها تصفیهخانه این استان مشکلی
به وجود آید ،چگونه آب آشــامیدنی  ۵میلیون شهروند اســتان اصفهان را تامین خواهید کرد؟
نماینده مردم شاهینشهر و میمه و برخوار در مجلس شورای اسالمی ادامه داد :وقتی برای تامین
حقابه خود به وزارت نیرو مراجعه میکنیم ،میگویند کلید آب در دست استاندار اصفهان است؛
به اســتانداری که مراجعه میکنیم ،پاســخ میدهند که برای تامین آب به سازمان نظام صنفی
مراجعه کنید ،چرا اینقدر تبعیض قائل میشوید و دوگانگی دارید؟
وی اظهار داشــت :درحالیکه دشــت برخوار بدترین وضعیت تامین آب را در بین دشــتهای
کشاورزی این استان دارد ۲۵ ،سال است ،حقابه کشاورزان این بخش را ندادهاید؛ اگر آب هست
باید به عدالت تقسیم شود؛ چرا بین کشاورزان غرب و شــمال اصفهان در تقسیم آب زایندهرود
فرق میگذارید؟

وزارت نیرو در بحث تامین آب ،استان اصفهان را به
بازی گرفته است

ZAYANDE ROUD NEWSPAPER

فرهنگ ،یکی از مولفههای مهم و اساسی در
توســعه هر کشــوری است .تا چند دهه قبل
عقیده اکثر صاحبنظران بر این بود که توسعه،
مفهومی اقتصادی دارد و کشــورها در جهت
دستیابی به توسعه ،به تقویت اقتصاد خویش
میپرداختند؛ اما این وضعیت با شکســــت
کشــورهایی که فقط معیارهای اقتصادی را
در برنامهریزی خود در دســتیابی به توســعه
گنجانده بودند ،تغییر یافته و موجب از دســت
رفتن مفهوم یک بعدی توســعه شد .اکنون
مشــخص شــده که مبنای هر نوع توسعه،
توسعهفرهنگی است.توســعه ،جریانی است
که در خود ،تجدید ســازمان و سمتگیری
متفاوت کل نظــام اقتصادی-اجتماعی را به
همراه دارد .توسعه عالوه بر اینکه بهبود میزان
تولید و درآمد را دربردارد ،شامل دگرگونیهای
اساسی در ســاختارهای نهادی ،اجتماعی-
اداری همچنین دیدگاههــای عمومی مردم
است .توسعه در بسیاری از موارد ،حتی عادات
و رســوم و عقاید مردم را نیــز دربرمیگیرد.
در نگاهی دیگر ،توســعه را به معنای کاهش
فقر ،بیکاری ،نابرابری ،صنعتیشدن بیشتر،
ارتباطات بهتر ،ایجاد نظام اجتماعی مبتنی بر
عدالت و افزایش مشارکت مردم در امور جاری
تعریف میکند.در دهه های اخیر دامنه وظایف
دولت به شـکلهـای گونـاگون گسترش یافته
و به رغم اجرای برنامههـای خـصوصیسـازی
کماکان هزینهها افزایش چشمگیری داشته و
در نتیجه نیاز بـه منـابع عظـیم مـالی بیشتر
شده است .از بـین ایـن منابع،مالیات در جهان
امروز نقش اصلی را ایفا کرده و توجه به توان و
انسجام نظـام مالیـاتی بـیش از پـیش نمایان
شده است.

بازار

ساک ورزشی
44,000
تومان

مدیرعامل شرکت برق منطقهای اصفهان:

پروژه نمایشگاه بزرگ اصفهان به تبادالت اقتصادی کمک میکند

فلز زرد به بیشترین قیمت  5سال
گذشته رسید
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در سایه غفلت چندین ساله وزارت
نیرو ،چینیها و حتی اروپاییها برای
استخراج پول مجازی به دلیل ارزان
بودن برق ،ایران را انتخاب
کردهاند

را دور بزند.
برق دیگر برای بیت کوین ارزان نیست
به دلیل حساســیتهای ایجاد شده روی کار این
افراد بــه دلیل مصرف برق زیاد ،آنهــا مراکز نیمه
صنعتی مانند گاوداریها و حتی مســاجد را برای
این کار انتخاب کردند.
در پی اعتراضات مداوم برای اســتفاده بیشازحد
فارمهــا از برق ،موضوع تصویــب تعرفه برق برای
اســتخراج کنندگان ارزهای دیجیتــال ،مطرح
شده است.
حاال وزارت نیرو اعالم کرده که هزینه این مراکز بر
اساس برق صادراتی محاسبه خواهد شد؛ همچنین
اردکانیان وزیر نیرو روز پنجشنبه در اصفهان و در
جریان افتتاح چند طرح برق رسانی در این رابطه
گفت :وزارت نیرو در برخورد با کسانی که از برق
با یارانه دولتی برای بیت کوین استفاده میکنند،
جدی اســت ،در نگاه مــا چنین کاری بــا قاچاق
ســوخت برابر اســت؛ چرا که برای هر واحد بیت
کوین  72کیلووات ساعت انرژی مصرف میشود و
این معادل قاچاق گازهای مصرفشده برای تولید
انرژی است.

در تامین برق توسعه صنعتی شرق اصفهان ،مشکلی نخواهیم داشت

خبر

مدیر نظارت و بازرســی اصناف اســتان اصفهان
گفت :مجوز افزایش قیمــت فرآوردههای لبنی
را ســازمان حمایت از مصرف کننده کشور داده
است .جواد محمدی فشارکی اظهار کرد :برخی از
شرکتها به این دستورعمل کرده و افزایش قیمت
داشته اند؛ اما هنوز برخی شرکتها این افزایش
قیمت را اعمال نکردند و این تغییر قیمت با مجوز
سازمان حمایت از مصرف کننده بود.
وی افزود :البته احتمــال دارد یک واحد صنفی
لبنیات هم تخلفی انجام دهد و بیش از حدی که
برای افزایش تعیین شده ،قیمتها را افزایش داده
باشــد که با این قبیل واحدهای صنفی برخورد
خواهد شد.

اینکه بتوان با یک ابرکامپیوتر و تعدادی تجهیزات
برقی ،پول مجازی یا همان بیــت کوین را که هر
روز ارزش بیشــتری هم پیدا میکند ،به دســت
آورد ،برای سرمایههای در خانه مانده و افراد بیکار
جامعه ایران ،ایدهای جذاب به نظر میرسد .تقریبا
هر کســی با اندک تخصص ،میتوانــد با دریافت
رایگان نرم افــزار بیت کویــن و اختصاص برق و
فضای ذخیرهسازی کامپیوتر خود ،شروع به پول
ســازی در شــبکه بیت کوین کند .بیت کوین یا
همان پول مجازی از طریق حل برخی از معادالت
در فضای بالک چین به دست میآید که توسط ابر
کامپیوترها اعداد و معادالتی حدس و حل میشود
و به این طریق پاداش حل هر معادله به حســاب
صاحبان کامپیوترها ارســال میشــود .بر اساس
پیش بینیها ارزش بیت کوین تا سال  2020بسیار
باال خواهد رفت و در این فضا ،هرکس پول بیشتری
اســتخراج کرده باشــد ،ثروتمندتر خواهد بود.
مزارع استخراج بیت کوین ،اصطالحی است که به
مجموعه کامپیوترهایی که به صورت شبانهروزی
به اســتخراج پول مجازی از فضــای بالک چین
مشغول هستند ،اطالق میشود .این فضا میتواند
یک کانکس ،یک اتاق یا زیر زمین باشد تنها وسیله
ضروری برای راه اندازی آن ،برق ارزان قیمت است؛
به همین دلیل ایران ،یکی از کشــورهای جذاب
برای راه اندازی این کسب و کار است.
ارزانترین کشــورها برای اســتخراج
بیت کوین
محققان ،یکی از بزرگترین شرکتهای الکتریکی
جهان ،Elite Fixtures ،با مقایســه هزینه برق
سراســر کشــورهای جهان ،ونزوئال را به عنوان
ارزانترین کشور برای استخراج معرفی کردند .در
ونزوئال برای تولید یک واحد بیت کوین ،شما فقط
حدود  ۵۳۰دالر نیاز دارید .این رقم برای دومین
کشــور لیســت ،ترینیداد و توباگو بالغ بر حدود
 ۱۹۰ ,۱دالر است.
در ازبکســتان که در رتبه ســوم قرار دارد ،یک
ماینر برای اســتخراج یک واحد بیت کوین ،باید
مبلغی بالغ بر حــدود  ۷۹۰ ,۱دالر پرداخت کند.
طبق این گزارش کره جنوبی ،یکی از بزرگترین
بازارهــای ارز دیجیتال جهــان ،گرانترین مکان

یارانهها به کام بیت کوین

ارتقای فرهنگ مالیاتی
رکن توسعه

Politic,Society,Cultural & Sport Newspaper

ساک ورزشی مدل 001

71,000
تومان

ساک ورزشی گالریا کد HGH-05

عکس روز

86,000
تومان

بهره برداری از تصفیه خانه پساب مجتمع فوالد مبارکه
مراسم بهره برداری از انتقال پساب تصفیه خانه مبارکه به مجتمع فوالد مبارکه اصفهان با
حضور رضا اردکانیان وزیر نیروانجام شد.

ساک ورزشی طرح  CATمدل YE

اقتصاد دان

معرفی اپلیکیشن مالی

معاون امور زراعت جهاد کشاورزی:

وزیر نیرو در اصفهان به استخراج کنندگان ارز دیجیتال با برق یارانهای به شدت هشدار داد؛



zayanderoud8108@gmail.com
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تمامی نکات راجــع به چگونگی
پس انداز کردن حتــی با حقوق
کم،نحوه صحیح خرید کردن،خرج
کردن و دیگر مســائل مربوط به
اقتصــاد و هزینه هــا را از ما یاد
بگیرید.
این برنامه نکات کاربردی ظریفی
را در مورد اقتصــاد روز دنیا ارائه
میکند که میتواند برای مخاطبان
که به مســائل اقتصــادی عالقه
دارند ،جذاب باشد.

4

پیشنهاد سردبیر:
عنوان «ماد» برگرفته از طرح «مشارکت اجتماعی دانش آموزی» برای پیشگیری از آسیب های اجتماعی است
روزنامه فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی و ورزشی | شماره  | 2725شنبه  1تیر  18 | 1398شوال 1440

مدیرعامل شرکت توزیع برق اصفهان خبر داد:

افتتاح سامانه سپاد شرکت توزیع برق با حضور وزیر نیرو

سامانه سپاد شرکت توزیع برق اصفهان با حضور
رضــا اردکانیان وزیــر نیرو در اصفهــان افتتاح
شد.
حمید رضا پیرپیران مدیرعامل شــرکت توزیع
برق اصفهان درباره این ســامانه اظهار داشــت:
برق رســانی پایدار و مطمئن ،یکی از مهمترین
رسالتهای شــرکت توزیع برق اصفهان است،
در این راستا ،ســامانهای طراحی و پیادهسازی
شده که با استفاده از اطالعات دینامیکی موجود
در شــبکه و تحلیل آنها ،مناطق دچار مشکل را
شناسایی و راهحلهای مناسب را ارائه میکند.
وی افزود :از آنجایی که میــزان تولید با تقاضای
مشترکان باید متناسب باشد ،برنامهریزیها برای

ارائه برق پایدار باید به گونهای صورت بگیرد که
پاســخگوی بیشــترین نیاز مصرفی مشترکان
باشد.
مدیرعامــل شــرکت توزیــع بــرق اصفهــان
خاطرنشــان کرد :با توجه به عــدم یکنواختی
مصرف برق در طــول شــبانه روز و عدم تعادل
بــار بین فازهــای مختلف شــبکه ،بخشــی از
ظرفیت تجهیزات نصب شــده در ســاعات کم
بار شــبکه بیاســتفاده میماند که خود سبب
ضرر و زیان بــرای ســرمایههای ملی کشــور
است.
وی تصریح کرد :در این راستا ،سامانهای نیاز بود
تا بتواند برای مشــخص کردن مناطقی از شبکه

که دچار این مشکل هســتند ،ساز و کاری ببیند
همچنین با انجام تمهیدات الزم از ظرفیت شبکه
موجــود ،حداکثر اســتفاده با بهتریــن کیفیت
صورت گیرد.
پیرپیــران بیــان کرد :در ســالهای گذشــته
تکنیکهایی که برای مانیتورینگ شبکه وجود
داشت ،بســیار محدود بود؛ اما برای نخستین بار
در سطح شبکههای فشــار ضعیف مانیتورینگ
کامل شبکه از لحاظ ولتاژ ایجاد شد و با استفاده
از محاســبات تخصصی با نزدیک به  ۹۰درصد،
قابل نمایش اســت و امروز بدون نیاز به گزارش
مشــترکان ،متوجــه هــر تغییری در شــبکه
میشویم.

سرپرست دانشگاه علمی کاربردی استان اصفهان مطرح کرد:

فعالیت  31مرکز وابسته به بخش خصوصی در اصفهان

سرپرست دانشگاه علمی کاربردی استان اصفهان
گفــت :اصفهان در پایش مدرســین نســبت به
میانگین کشــوری خوب بوده اســت و مدرسین
نه تنها از طریق مصاحبه ارزیابی شــده اند؛ بلکه
توسط روســای مراکز و مدیران گروه ها نیز مورد
بررسی قرار گرفتند.
دکتر مهدی قیصری با اشاره به پاالیش مدرسان
رشته حقوق و عمران دانشــگاه علمی کاربردی
استان اصفهان ،اظهار داشت 146 :مدرس در گروه
حقوق فعال هســتند که  49نفر از آنها از قضات
خبره بوده و نیازی به ارزیابی نداشته اند.
وی ادامه داد 83 :مدرس گــروه حقوق طی 14
جلسه مصاحبه ارزیابی شــدند که  68نفر از آنها

مورد تایید دانشگاه علمی کاربردی قرار گرفتند.
همچنین در ارزیابی مدرســان گــروه عمران از
بین  62مــدرس فعال  35نفر طی چهار جلســه
مصاحبه ارزیابی شدند .سرپرست دانشگاه علمی
کاربردی اســتان اصفهان با بیان اینکه مدرسین
پس از ارزیابــی رتبه بندی شــدند ،گفت :تعداد
زیادی از مدرســین علمی کاربردی در رتبه های
باال قرار دارند؛ اما تعداد کمی که نتوانستند رتبه
خوبی کسب کنند ،در یک ترم یا یک درس خاص
میتوانند تدریس داشته باشند و اولویت تدریس
با مدرسانی است که در رتبه بندی ،باالترین امتیاز
را کســب کرده باشــند .قیصری تصریح کرد :در
فراخوان نهم جذب مدرسین ،ظرفیت جذب کل

استان  227نفر در  56گروه درسی بود که تعداد
 845متقاضی در  48گروه درسی اعالم آمادگی
کردند که از این تعداد  288نفر شــرایط حضور
در مصاحبه را داشــتند و پس انجام مصاحبه 70
نفر حذف شدند و مابقی در سه سطح عالی ،بسیار
خوب و خوب سطح بندی شدند که طبق همین
سطح بندی در مراکز ،تدریس خواهند داشت.
سرپرست دانشگاه علمی کاربردی استان اصفهان
با اشاره به انحالل مراکز علمی کاربردی وابسته به
بخش دولتی تصریح کرد :مراکز علمی کاربردی
وابسته به بخش خصوصی یا دولتی هستند که در
استان اصفهان  31مرکز وابسته به بخش خصوصی
فعالیت می کنند.

رییس اداره مشارکت های فرهنگی ،اجتماعی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان:

عنوان «ماد» برگرفته از طرح «مشارکت اجتماعی دانش آموزی» برای پیشگیری از آسیب های اجتماعی است
رییس اداره مشارکت های فرهنگی ،اجتماعی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی
شهرداری اصفهان گفت :طرح مشارکت اجتماعی دانش آموزی برای پیشگیری
از آســیب های اجتماعی در جهت ارتقای ســرمایه اجتماعی نوجوانان طراحی
شده است.
فروغ صادقیان با بیان اینکــه نام «ماد» برگرفته از طرح «مشــارکت اجتماعی
دانش آموزی» اســت ،ادامه داد :این طرح ،با هدف افزایش شــناخت نسبت به

مفاد آراء
 4/1شــماره صادره  1398/3/23-1398/15/569431 :آگهی موضوع ماده  3قانون و
ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ســاختمانهای فاقد سند
رسمی شهرســتان فریدن به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز 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.
 -1برابر رای شــماره  139860302012000114مورخه  1398/03/08هیات موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد
ثبتی حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانــه بالمعارض متقاضی آقای نصرت ا ...امیر
حاجلو فرزند فتح ا ...به شماره شناســنامه  22صادره از چادگان در ششدانگ یک قطعه
زمین کشاورزی واقع در اراضی مشــهد کاوه حوزه ثبت فریدن جزی بخش سیزده ثبت
اصفهان با حق الشرب از چاه عمیق اشــتراکی به مساحت  126967/92مترمربع مفروز
و مجزی شــده از پالک 1فرعی از  69اصلی خریداری از مالک رسمی آقای فتح اله امیر
حاجلو و شرکای محرز گردیده است.
 -2برابر رای شماره  139860302012000117مورخه  1398/03/09هیات اول /دوم
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای ذبیح اله امیر
حاجلو مشهدی فرزند فتح اله به شماره شناسنامه  1372صادره از چادگان در ششدانگ
یک قطعه زمین کشاورزی با حق الشرب از چاه عمیق اشتراکی به مساحت 126483/38
مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک 1فرعی از  69اصلی واقع در مشهد کاوه حوزه ثبت
فریدن جزی بخش سیزده ثبت اصفهان خریداری از مالک رسمی آقای فتح اله امیر حاجلو
و شرکای محرز گردیده است.
تاریخ چاپ نوبت اول1398/04/01 :
تاریخ چاپ نوبت دوم1398/04/15 :
م الف 505095 :موسی الرضا امامی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک فریدن
ابالغ وقت رسیدگی
 4/2شماره پرونده 518/98 :حل ، 8مرجع رسیدگی :شــعبه هشتم حقوقی شورای حل
اختالف خمینی شهر به نشانی :خمینی شهر ـ بلوار پاسداران ـ روبروی کوی مهستان ـ
مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان ،وقت رسیدگی :ساعت  04:00بعدازظهر روز سه
شنبه مورخه  ، 1398/05/15مشخصات خواهان-1 :نام و نام خانوادگی :محمد حقیقی،
نام پدر :قربانعلی  ،نشانی :خمینی شــهر اصغرآباد خ امام ک ش غالمعلی جاری پ 35؛
مشخصات خوانده-1:نام و نام خانوادگی :علیرضا زینعلی  ،نام پدر :محمد  ،خواسته و بهای
آن :الزام به انتقال سند  ،دالیل خواهان :کپی ســند کپی برگ سبز خودرو  ،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  73قانون 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 501444 :رئیس شــعبه هشــتم حقوقی شــورای حل اختالف
خمینی شهر( 190کلمه 2 ،کادر)
ابالغ رای
 4/3شــماره دادنامه ، 1130/97 :شــماره دادنامه ، 98/02/17-262 :تاریخ رسیدگی:
 ، 98/02/08مرجع رسیدگی :شعبه دوازدهم شورای حل اختالف خمینی شهر  ،خواهان:
بانک مهراقتصاد شرکت سهامی عام نشــانی :اصفهان پل آذر ابتدای خ توحید پالک, 3
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مسائل و آسیب های اجتماعی دانش آموزان و افزایش مهارت های کار گروهی و
تقویت مشارکت در بین دانش آموزان اجرا می شود .وی با اشاره به اهداف اداره
مشارکتهای فرهنگی ،اجتماعی در تشویق و توسعه شبکه مشارکت اجتماعی
دانش آموزی اظهار داشت :امسال طرح«ماد» با همکاری دو جانبه وزارت آموزش
و پرورش و سازمان بهزیستی و با آموزش کارشناســان و تسهیلگران درجهت
اجرای فرآیند یادگیری مشارکت دانش آموزان ،حمایت و پشتیبانی از اقدامات

مشارکتی دانش آموزان انجام شد.وی افزود :از آنجا که در هفته مبارزه با دخانیات
هستیم ،در طرح مذکور دانش آموزان دبیرستان شهید عبدالهی در گروهی  6نفره
فروشگاه هایی را در منطقه  6شهرداری شناسایی کردند که علیرغم سودآوری،
مواد دخانی را به جوانان زیر هجده ســال عرضه نمــی کردند .این دانشآموزان
در مراحل پایانی پروژه  ،جهت حمایت مادی و معنوی به اداره مشــارکت های
سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان مراجعه کردند و طرح را با

وکیل :هلنا عقیلی زاده نشــانی :اصفهان خ توحید مجتمع الماس ط 3واحد 8؛ خواندگان:
-1امیر سلطانی نشانی :خمینی شــهر منظریه خ یزدان پناه پالک 61ـ -2علی بهرامی
نشــانی :مجهول المکان ـ -3فاطمه رحمتی نشانی :خمینی شــهر بلوار امیرکبیر کوی
 ، 132خواســته :مطالبه وجه چک (غیابی) گردشــکار :پس از ارجاع پرونده به این شعبه
و ثبت آن به کالســه فوق و جری تشــریفات 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 دادخواست تقدیمی بانک مهراقتصاد با وکالت خانم هلنا عقیلی زاده به
طرفیت آقایان -1امیر سلطانی -2علی بهرامی -3فاطمه رحمتی به خواسته مطالبه مبلغ
 76/121/910ريال وجه یک فقره چک به شماره  1258/699251/30بتاریخ 96/10/19
عهده بانک ملت شعبه خام خمینی شهر بانضمام خسارت دادرسی و خسارت تاخیر تادیه
با توجه به محتویات پرونده دادخواست تقدیمی مالحظه رونوشت مصدق چک و با توجه
به عدم حضور خواندگان در جلسه رســیدگی مورخه  98/2/8و عدم حضور خواندگان در
جلسه رسیدگی شورا و نظر به اینکه از ناحیه خوانده دلیلی که حکایت از پرداخت وجه چک
نماید ارائه نگردیده فلذا با توجه به نظریه مشورتی اعضاء شورا به شرح صورتجلسه مورخه
 98/2/8و با احراز اشتغال ذمه خواندگان و استصحاب بقای دین مستنداً به ماده  9و  18و
 19و  25و  27قانون شوراهای حل اختالف  94/8/10و مواد  313 ، 311 ، 310از قانون
تجارت و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشــخیص مصلحت نظام به ماده  2قانون صدور
چک و مواد 198و  519و  522از قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت تضامنی
خواندگان به پرداخت مبلغ  76/121/910ريال بابت اصل خواسته و پرداخت حق الوکاله و
پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک تا زمان اجرای حکم که توسط دایره
محترم اجرای احکام حقوقی بر اساس شاخص اعالمی از ناحیه بانک مرکزی محاسبه می
گردد و پرداخت مبلغ  1/070/000ريال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله در حق خواهان
صادر و اعالم می گردد .رای صادره غیابی و ظرف مهلت 20روز پس از ابالغ قابل واخواهی
در همین شورا و سپس ظرف مدت بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی
حقوقی خمینی شهر می باشــد .رای صادره برای خوانده ردیف اول حضوری می باشد.
م الف 501556 :ایمان بختیاری قاضی شعبه دوازدهم شورای حل اختالف شهرستان
خمینی شهر( 422کلمه 4 ،کادر)
اخطار اجرایی
 4/4شــماره 2374/97 :حل ، 4مشــخصات محکوم علیه:نام و نــام خانوادگی :هادی
محمودی ،نام پدر :امان اله  ،نشانی :مجهول المکان ؛ مشــخصات محکوم له :نام و نام
خانوادگی :مجتبی صباغان  ،نام پدر :غالمرضا  ،نشــانی :اصفهــان خیابان هاتف کوی
یخچال پاساژ انصاری فروشگاه صباغان ،محکوم به:به موجب رای شماره  3128تاریخ
 97/12/20حوزه چهارم شورای حل اختالف شهرســتان خمینی شهرکه قطعیت یافته
اســت .محکوم علیه محکوم اســت به :پرداخت مبلغ  100/000/000ريال بابت اصل
خواسته و پرداخت مبلغ  1/370/000ريال 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 است .ماده 34قانون اجرای احکام :همین که اجرائیه به محکوم
علیه ابالغ شــد 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 استیفاء محکوم
به از آن میسر باشد و در صورتی که خود قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت
مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریح ًا اعالم
نماید .م الف 501951 :عمار امیری آرانی قاضی شعبه چهارم شورای حل اختالف
خمینی شهر ( 205کلمه 2 ،کادر)
ابالغ رای
 4/5کالسه پرونده ، 4013/97:شــماره دادنامه ، 455 :تاریخ رســیدگی، 98/03/20 :
مرجع رسیدگی :شعبه دوم شورای حل اختالف خمینی شهر  ،خواهان :حسین هادیزاده،
به نشانی :خمینی شهر خ امام خ هادی پ 70؛ خوانده :افشــار شیروانی نشانی :مجهول

المکان ،خواسته :مطالبه ،گردشکار :پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه
فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشــورتی اعضاءقاضی شورا ختم رسیدگی را
اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صــدور رای می نماید .رای قاضی شــورا :در خصوص
دادخواست خواهان حســین هادی زاده بطرفیت خوانده افشار شــیروانی فرزند ایرج به
خواسته مطالبه مبلغ  170/000/000ريال وجه یک فقره چک به شماره 9239/140604
مورخ  94/12/20بر عهده بانک ملی ایران شــعبه غدیر فوالدشــهر به شــماره حساب
جاری  011043215500به انضمام هزینه دادرســی و خســارت تاخیــر تادیه از توجه
به مفاد دادخواســت تقدیمی خواهان مالحظــه اصل چک و گواهی عــدم پرداخت در
ید خواهان که ظهــور در مدیونیت خوانــده دارد و اینکه خوانده با وصــف ابالغ قانونی
در جلســه رســیدگی حاضر نگردیده و دفاعی بــر برائت ذمه خود بعمل نیاورده اســت
شورا دعوی خواهان را وارد تشــخیص مســتنداً به مواد 198و  515و  522قانون آئین
دادرســی مدنی و ماده  2قانــون صدور چک و تبصــره آن خوانده را بــه پرداخت مبلغ
 170/000/000ريال به عنوان اصل خواســته و مبلــغ 3/175/000ريال بعنوان هزینه
دادرسی و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رســید چک لغایت زمان پرداخت مطابق با
نرخ تورم اعالمی بانــک مرکزی در حق خواهان محکوم می نمایــد .رای صادره غیابی
و ظرف مهلت 20روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این شــورا و ظرف مهلت بیســت
روز از تاریــخ انقضای مهلت واخواهــی قابل اعتراض در محاکم حقوقی خمینی شــهر
می باشد .م الف 501739 :ایمان بختیاری قاضی شــعبه دوم شورای حل اختالف
شهرستان خمینی شهر ( 294کلمه 3 ،کادر)
اخطار اجرایی
 4/6شــماره 2373/97 :حل ، 4مشــخصات محکوم علیه:نام و نام خانوادگی :کامران
محمدی گاکیر  ،نام پدر :علی میر  ،نشانی :مجهول المکان ؛ مشخصات محکوم له :نام و
نام خانوادگی :مجتبی صباغان  ،نام پدر :غالمرضا  ،نشانی :اصفهان خیابان هاتف کوی
یخچال پاساژ انصاری فروشگاه صباغان ،محکوم به:به موجب رای شماره  3129تاریخ
 97/12/20حوزه چهارم شورای حل اختالف شهرســتان خمینی شهرکه قطعیت یافته
است .محکوم علیه محکوم است به :پرداخت مبلغ  90/000/000ريال بابت اصل خواسته
و پرداخت مبلغ  1/225/000ريال 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 .ماده 34قانون 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 صریح ًا اعالم
نماید .م الف 501952 :عمار امیری آرانی قاضی شعبه چهارم شورای حل اختالف
خمینی شهر ( 206کلمه 2 ،کادر)
اخطار اجرایی
 4/7شماره 2376/97 :حل ، 4مشخصات محکوم علیه:نام و نام خانوادگی :وحید بهرامی،
نام پدر :سیاوش  ،نشانی :مجهول المکان ؛ مشــخصات محکوم له :نام و نام خانوادگی:
مجتبی صباغان  ،نام پدر :غالمرضا  ،نشــانی :اصفهان خیابان هاتف کوی یخچال پاساژ
انصاری فروشگاه صباغان ،محکوم به:به موجب رای شــماره  3130تاریخ 97/12/20
حوزه چهارم شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهرکه قطعیت یافته است .محکوم
علیه محکوم اســت به :پرداخت مبلغ  90/000/000ريال بابت اصل خواسته و پرداخت
مبلغ  1/225/000ريال بابت خسارات دادرســی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ
ســر رســید چک لغایت اجرای حکم در حق محکوم له و پرداخت مبلغ نیم عشر دولتی
رای صادره غیابی اســت .ماده 34قانون 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 اســتیفاء محکوم به
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ما در میان گذاشتند و اداره مشارکت های فرهنگی ،اجتماعی با آغوش باز از طرح
«ماد» حمایت کرد.وی با برشــمردن علل حمایت اداره مشارکت های سازمان
فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی شــهرداری اصفهان از طرح مذکورتصریح کرد :با
توجه به حرکت داوطلبانه دانش آموزان مقطع هشــتم ،در فرآیندی مشارکتی
درصدد برآمدیم تا با حمایت مادی و معنوی از نوجوانان به یکی از اهداف سازمان
که پشتیبانی و ارتقای مشارکت اجتماعی شهروندان است ،جامه عمل بپوشانیم.

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 صریح ًا اعالم
نماید .م الف 501954 :عمار امیری آرانی قاضی شعبه چهارم شورای حل اختالف
خمینی شهر ( 204کلمه 2 ،کادر)
ابالغ رای
 4/8شماره پرونده ، 779/97 :شماره دادنامه ، 1011 :تاریخ رسیدگی ، 98/2/30 :مرجع
رسیدگی :حوزه نهم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر ،خواهان :منصور شبکی ساز،
نشانی :درچه ـ اسالم آباد کوچه بعثت کوچه بزرگ راه منزل اخباری ؛ خواندگان-1 :جواد
عابدینی  ،نشانی :درچه ـ اسالم آباد مقابل کوچه بعثت تعمیرگاه سپاهان -2عوض فوالدی
پور  ،نشانی :مجهول المکان  ،گردشکار :خواهان دادخواستی بخواسته فوق بطرفیت خوانده
تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت بکالسه فوق و جری تشریفات قانونی در
وقت فوق العاده/مقرر حوزه بتصدی امضاکنندگان زیر تشکیل است و با توجه به محتویات
پرونده پس از شور و تبادل نظر ختم رسیدگی را اعالم و بشرح زیر مبادرت به صدور رای می
نماید .رای شورا در خصوص دعوی آقای منصور شبکی ساز فرزند مجید به طرفیت آقایان
جواد عابدینی فرزند عباس و عوض فوالدی پور فرزند افشــار به خواسته الزام خواندگان
به انتقال سند مالکیت رسمی یکدســتگاه وانت مزدا  1600مدل  1372به شماره موتور
 216258و شاسی  0072603752شورا از بررسی مدارک و محتویات پرونده و مالحظه
مبایعه فی مابین خواهان و خوانده ردیف اول و احــراز معامالت ایادی قبلی و با توجه به
پاسخ استعالم و اصله از پلیس راهور که سند مالکیت خودرو مذکور را بنام خوانده ردیف
دوم تایید و تصدیق نموده دعوی خواهان را مقرون به صحت دانسته مستنداً به مواد 219
و  220قانون مدنی و مواد  198و  515و  519قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت
خوانده ردیف دوم عوض فوالدی پور به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و انتقال سند
مالکیت رسمی خودرو موصوف بنام خواهان صادر و اعالم می نماید در خصوص خوانده
ردیف اول عابدینی نظر به اینکه طبق مبایعه متعهد به پرداخت هزینه های نقل و انتقال
و پرداخت خالفی شــده اســت حکم به محکومیت خوانده ردیف اول به پرداخت کلیه
هزینه های نقل و انتقال خودرو مذکور که پس از پرداخت توسط خواهان از طریق اجراییه
قابل وصول می باشد و پرداخت مبلغ  550/000ريال بابت هزینه دادرسی صادر و اعالم
می نماید .رای صادره غیابی اســت و ظرف مدت 20روز پس از ابالغ قابل واخواهی در
این شورا و ظرف مدت  20روز پس از آن قابل تجدیدنظر در محاکم حقوقی خمینی شهر
می باشد .م الف 502203 :عمار امیری قاضی شعبه نهم حقوقی شورای حل اختالف
خمینی شهر( 384کلمه 4 ،کادر)
فقدان سند مالکیت
 4/9شــماره نامه ، 139885602006002733 :تاریخ ، 1398/03/27 :آقای محمدرضا
جبارزارع فرزند امیرقلی به استناد یک برگ استشــهادیه محلی که هویت و امضا شهود
رسم ًا گواهی شده مدعی است که سند مالکیت ششدانگ زمین پالک شماره  5112فرعی
از  170اصلی واقع در خمینی شهر بخش  14ثبت اصفهان که در دفتر امالک الکترونیک
 139520302006007196به نام ایشان ثبت و سند صادر و تسلیم گردیده و اظهار داشته
اند که سند مالکیتشــان در اثر جابه جایی مفقود شده اســت و معامله دیگری نیز انجام
نگردیده است چون درخواست صدور المثنی ســند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره
یک اصالحی ماده  120آیین 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 کتب ًا
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 ســند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد.
م الف 502851 :نبی اله یزدانی رئیس اداره ثبت اســناد و امالک خمینی شهر (210
کلمه 2 ،کادر)
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ناجا

دستگیری کالهبردار  ۶میلیاردی
با وعده سرمایهگذاری
رییس پایگاه چهارم پلیس آگاهــی تهران بزرگ،
از دســتگیری زنی که به بهانه خریــد ارز و وعده
سرمایهگذاری شش میلیارد تومان از مالباختگان
کالهبرداری کــرده بود ،خبــر داد .مرتضی نثاری
درباره دستگیری این کالهبردار اظهار کرد :در این
پرونده  ۱۸نفر از مالباختگان اظهار میکردند زنی که
مدعی بوده از کارکنان هواپیمایی است ،از آنان به
بهانه خرید ارز و سرمایه گذاری در ورود خودروهای
خارجی مبلغ شش میلیارد تومان کالهبرداری کرده
است .وی تصریح کرد :یک شاکی نیز مدعی بود که
متهم در همسایگی آنها ســکونت داشته و به طور
مداوم او را با لباس یونیفــورم هواپیمایی میدیده
است ،این زن مدعی بوده که از کارکنان هواپیمایی
است و میتواند خودروهای خارجی و ارز را به داخل
کشور وارد کند .رییس پایگاه چهارم پلیس آگاهی
پایتخت با اشاره به شناسایی مخفیگاه متهم در یکی
از مناطق شمال تهران اظهار کرد :کارآگاهان متهم
را با دســتور قضایی در مخفیگاهش بازداشت و در
بازرسی از آن محل مقداری سکه و ارز کشف کردند.

دام کالهبرداران سایبری
برای داوطلبان کنکور ۹۸
رییس پلیس فتای اســتان اصفهــان در خصوص
کالهبرداری از طریق فروش سواالت کنکور هشدار
داد و گفت :خانوادهها و کنکوریهای عزیز مراقب
این نوع کالهبرداری باشند .سرهنگ مرتضوی اظهار
کرد :در این نوع کالهبرداری ،افراد کالهبردار ،پس از
جلب اعتماد طرف مقابل با استفاده از پیامرسانهای
موبایلی اقدام به تبلیغ و فروش ســواالت همراه با
جواب آن به صورت غیرقانونی می کنند .وی افزود:
پس از واریز وجه توســط افرادی که اقدام به خرید
میکنند ،مشاهده میشود شــخص کالهبردار نه
تنها هیچ سوالی برای آنها ارسال نمیکند بلکه دیگر
پاسخگوی تلفن خود نیست .مرتضوی به شهروندان
به خصوص کنکوریهای امسال توصیه کرد :چنین
ادعاها و آگهیهایی مبنی بر فروش سواالت امتحانات
نهایی و کنکور در فضای مجازی جعلی بوده و دانش
آموزان نباید به این آگهیهای کذب اعتنا کنند.

کشف کارگاه تولید داروهای
نیروزای تقلبی در اصفهان
رییس پلیس آگاهی استان از دستگیری فردی که با
دائر کردن کارگاهی اقدام به تولید داروهای نیروزای
تقلبی در زمینه پرورش اندام میکرد ،خبر داد .سعید
سلیمیان اظهار داشت :کارآگاهان اداره عملیات ویژه
پلیس آگاهی اســتان اصفهان در پی کسب خبری
مبنی بر اینکه فــردی در زمینه توزیــع داروهای
نیروزای تقلبی در زمینه پرورش اندام اقدام میکند،
موضوع را به صورت ویژه در دســتور کار خود قرار
دادند .وی افزود :کارآگاهان بالفاصله پس از اطالع
از موضوع وارد عمل شده و با انجام تحقیقات علمی
و اطالعاتی گسترده موفق شدند هویت عامل اصلی
توزیع این داروها را شناسایی کنند .سلیمیان عنوان
کرد :متهم کپسولهای دارویی را از داروخانهها تهیه
و پس از تخلیه محتوای آنها مواد تقلبی را جایگزین
کــرده و در قوطیهایی با مارکهــای جعلی قرار
میداده و بعد اقدام به فروش این داروها میکرد.

طی ماههای اخیر کانون وکال به عنوان یک مجمع
صنفی غیر دولتی ،چالشها و حاشیههای زیادی با
مراجع دولتی و قضایی کشور داشته است.
منتقدان این تشــکل معتقدند کانون وکال به اسم
استقالل عمال رویههایی را در پیش گرفته است که
با ماهیت و روح قانون در کشورمان مغایرت دارد.
حتی برخی معتقدند این نهاد ،به اســم استقالل
اقداماتی انجام میدهد که به ضرر کشــور خواهد
بود .برگزاری جلسات اعضای کانون وکالی مرکز
با مســئوالن رده باالی ســفارت فرانسه در ایران
اخیرا ســر و صدای زیــادی به پا کرده اســت .به
خصوص آنکه چنــد روز پس از آن و درســت در
روزی کــه «آبه» در ایران به ســر میبرد ،جمعی
از منافقین به بهانه حمایت از «نســرین ستوده»،
مجرم و محبوس امنیتی مقابل ســفارت ایران در
فرانســه تجمع کردند و این مسئله در رسانههای
حمایت کننده خارجی آنها سر و صدای زیادی به
پا کرد .حاشیههای این روزهای کانون وکال البته
به این مسئله ختم نشده ،چندی پیش طرحی به
مجلس ارائه شد که بر اساس آن تغییرات اساسی
در جذب وکال ایجاد و حذف ظرفیت از آزمونهای
وکالت اجرایی می شود .کانون وکال مخالفتهای
جدی با این طرح داشت و به جای حذف پذیرش بر
اساس ظرفیت ،خواستار اصالحات و حفظ ظرفیت
بود .این قانون موجب ایجاد کمپینی با بیش از 5
هزار امضا و با مشــارکت برخی از دادگستریهای
استانها برای مخالفت با این طرح شد 25 .کانون
وکالی دادگستری در استانها و اتحادیه سراسری
کانونهای وکالی دادگستری ایران (اسکودا) در
نامهای به رییس قوه مقننه و قضاییه با ابراز نگرانی
از فرآیند طرح و تصویب «حذف ظرفیت از آزمون
وکالت» در مجلس شــورای اســامی ،خواستار
مشــارکت نمایندگان کانونهــای وکال در روند
بررسی این طرح شــدند این خواستهها اما با یک
سری استدالل از ســوی موافقان این طرح مواجه
شده اســت .طی ســالهای اخیر با حمایتهای
نابجا عمال این تشکل بدون رقیب مانده و انحصار
در وکالت موجــب اختالل در عملکرد آن شــده
است ،از ســوی دیگر محدودیت در پذیرش وکال
و مســئله دســتمزدها نیز از جمله مواردی است

رییس ســازمان حفاظت محیط زیست با ارسال
گزارشی جامع به دستگاههای دولتی و شهرداری
تهران خواســتار کاهش و حذف «دود دیزل» در
کالنشهرها شد .کالنتری تصریح کرد :به منظور
تاکید بر ضرورت کاهش و حذف دود دیزلیها در
کالنشهرها و بر اساس وظایف قانونی دستگاههای
دولتی و عطف به تجربههــای موفق جهانی یک
گزارش جامع برای دســتگاههای مسئول شامل
وزارت کشــور ،وزارت صنعت ،معدن و تجارت و
ارسال کردیم .وی با اشــاره به اینکه خودروهای
دیزلی در کشــور سالهاست که بدون تجهیزات
کاهنده آالیندگی ،تولید و به بازار عرضه شدهاند،
گفت :در شرایط حاضر سیاست سازمان حفاظت
محیط زیست برای حذف آالیندگی خودروهای
دیزلی در حال تردد استفاده از انواع وسایل کاهنده
آالیندگی است .رییس سازمان حفاظت محیط
زیســت با تاکید بر ضرورت تامین سوخت پاک
برای خودروهای دیزلی تصریح کرد :بدیهی است
که شرط الزم برای استفاده از خودروهای دیزلی با
حداقل آالیندگی ،استفاده از «سوخت پاک» است
که تامین آن بر عهده وزارت نفت است.

پرده انحصار کنار میرود

که در سالهای گذشــته با اعتراض مواجه شده؛
اما راه به جایی نبرده اســت .حواشــی ایجاد شده
به ادعای برخی از وکال شأن آنها را پایین آورده و
به نوعی دســتاویزی برای قوه قضاییه برای مقابله
با این صنف عنوان شده اســت .دادستان اصفهان
در نشستی با اعضای هیئت مدیره کانون وکال این
مساله را رد و تصریح کرد :باید حرمت وکال حفظ
شــود و این حفظ حرمت وکال خواســته دستگاه
قضاست؛ چرا که وکیل همشأن قاضی است و باید
امنیت او حفظ شــود همچنین الزم است مسائل
مالی وکال هم شفاف باشد.
اصفهانی با اشــاره به وجود افراد خوب و بد در هر
صنفی تصریح کرد :هیچ وقت نمیتوان با قطعیت
گفت در یک صنف همه خوب هســتند یا بد و هر
صنفی باید اصالح را از خودش شــروع کند .وقتی
یک نفــر عملکرد بدی دارد آن را بــه همه تعمیم
ندهیم .وی ،با تاکید بر لزوم شفافیت در حقالوکاله
وکال گفت :اگر به واقع چیزی پشــت پرده نیست
اعالم کنند تا نه برای موکل و نه برای قاضی ابهامی
پیش نیاید .در این جلسه امارییس کانون وکالی

این هجمهها در بدبین کردن
جامعه تاثیر دارد و باعث سلب
اعتماد جامعه و توهین به
وکال در محاکم میشود
استان اصفهان با انتقاد نســبت به هجمهها علیه
وکال گفت :هر نهادی باید بــه عملکرد خود تکیه
کند؛ اما قطعا این هجمهها در بدبین کردن جامعه
تاثیر دارد و باعث ســلب اعتمــاد جامعه و توهین
به وکال در محاکم میشــود .لیال رییسی با اشاره
به نقش مشــورتی وکال در کشــورهای پیشرفته،
اظهار کرد :اولین خواســته کانون وکال این است
که به ویژه در موضوعات نهاد وکالت در دستگاهها
مورد مشــورت قرار بگیرند و دیگر خواسته آنها از
دســتگاه قضایی ،حفظ جایگاه نهاد وکالت است؛
چرا که این نهاد یک نهاد مدنی است که در قانون
اساسی هم مورد توجه قرار گرفته است .رییسی ،با
انتقاد از وجود هجمههای رسانه ملی و مطبوعات

به وکال خاطرنشان کرد :اوضاع وکالت و حمایت از
این نهاد وخیم است؛ چرا که متاسفانه برخی افراد
مغرضانه در مورد وکال مینویســند و هجمههایی
روا میدارند که باعث سخیف کردن و پایین آوردن
نهاد وکالت میشــود و نباید وجود اندک تخلف یا
اشــتباهی را در هر صنفی به پــای همه آن صنف
گذاشــت .وی وجود نفرتپراکنی را به ضرر نظام
دانست و تصریح کرد :این رفتارها باعث گسستن
انسجام کشور خواهد بود و در این شرایط که کشور
مورد انواع تهدیدها و تحریمهاســت ،اتخاذ چنین
رفتارهایی چندان مناسب نیست.
کشمکشها بر ســر وکالت و نوع اختیارات در این
حیطه در حالی است که طی سالهای اخیر ،کانون
وکال به عنوان مرجع رسمی نظارت بر کار وکالت
کاســتیهای زیادی در حمایت از حقوق مردم و
جلوگیری از انحراف در این حرفه داشته است .این
کانون به دلیل انحصار و تاکید بر غیر دولتی بودن
خود عمال حقوق مردم را به نفع بســیاری از وکال
تضییع و نارضایتیهای زیادی را از کار این افراد در
جامعه ایجاد کرده است.

بامسئوالن
کارشناس ثبت احوال اصفهان:

نماینده مردم اصفهان:

نرخ رشد جمعیت اصفهان پایینتر از میانگین کشوری است
فرماندار اصفهان از ایجاد تحولی بزرگ در بهداشت
عمومی در شهرســتان اصفهان خبر داد .حسین
سیســتانی ،با بیان اینکه بهداشــت در همه جای
دنیا از اهمیت باالیی برخوردار اســت ،گفت :همه
دولتها ارزش باالیی برای بهداشــت و آموزش آن
قائل هستند و ما نیز امیدواریم با ایجاد یک تحول
بزرگ در حوزه بهداشت گامی بزرگ برای توسعه
برداریم زیرا بهداشت را یکی از ارکان توسعه پایدار
میدانیم .سیستانی در خصوص مشکالت ریزگرد
اخیر ادامه داد :برخی از ایــن آلودگی هوا طبیعی
اســت؛ اما اگر زاینده رود دائمی نشــود ریزگردها
تبدیل به بحران میشــود و در این خصوص نباید
احساسی عمل شود بلکه با یک برنامه ریزی مناسب
باید عمل کرد .کارشناس ثبت احوال اصفهان هم در
خصوص رشد کم جمعیت در ایران گفت :سیاست
کلی رشد جمعیت اســت؛ اما با این رویه که پیش

میرود احتمال رشد منفی جمعیت در سالهای
آینده در کشــورمان وجود دارد و دلیل این رشــد
کم نیز وضعیت مالی ضغیف برخی خانوادههاست.
زینب زاده ،با بیان اینکه این نرخ رشــد جمعیت
در اصفهان کمتر از میانگین کشوری است ،افزود:
چیزی که قابل تامل اســت کم بودن این آمار در
استان و به خصوص در شهر اصفهان است که باید
ریشهیایی و سپس حل شود.

آب گیری گاوخونی ،مانع تولید ریزگردها می شود
نماینده مردم اصفهان در مجلس شــورای اســامی
گفت :اولین و مهمترین راه رفع مشکل هوای اصفهان،
این است که میبایست جریان زاینده رود به روال قبلی
خود بازگردد و کشاورزی در مناطق شرق توسعه پیدا
کند .حیدر علی عابــدی اظهارکرد :علت اصلی وجود
ریز گردها در هوای اصفهان این اســت که در منطقه
شرق ،کویر پیشروی کرده و میبایست در جهت بیابان
زدایی فعالیتهایی اعم از کاشت درختانی که مانع از
بیابان زایی می شود صورت گیرد .فعالیتهایی که تا
به حال انجام شده کافی نبوده ،چندین هکتار درخت
جنگلی بدون نیاز به آب کاشته شده؛ اما کافی نبوده
است .وی افزود :معادن شن و گچ که در شرق اصفهان
وجود دارد قطعا در ایجاد ریزگردها تاثیر گذار هستند
و یکی از اصلیترین دالیل وجود ریز گردها در هوای
اصفهان نیز به دلیل خشکی زاینده رود است که و در
شرق اصفهان باعث تبدیل شدن زمینهای کشاورزی

رییس سازمان حفاظت محیط زیست
مطرح کرد:

ضرورت تامین سوخت پاک
برای خودروهای دیزلی

رییس کانون وکالی اصفهان نسبت به نفرت پراکنی علیه وکال هشدار داد؛

سمانه سعادت

اخبار

به زمینهای بایر و کویری شد .نماینده مردم اصفهان
در مجلس شورای اسالمی ادامه داد :مهمترین راه رفع
این مشکل در هوای اصفهان این است که میبایست
جریان زاینده رود به روال قبلی خود بازگردد  ،منابع
طبیعی نیز باید به کاشتن گیاهان بدون نیاز به آب روی
آورده و به صورت جدی صنایع و معادن شرق اصفهان
جمع آوری شود .اساسیترین راه جلوگیری از توسعه
ریز گردها ،آب گیری تاالب گاو خونی است.

تفاهم مجلس و ستاد کل
نیروهای مسلح درباره اصالح
قانون سربازی
نماینده مردم نجفآباد با اشاره به آخرین وضعیت
بررسی طرح اصالح قانون خدمت وظیفه عمومی
در مجلس ،گفت :در آخرین جلسهای که در این
زمینه با ستادکل نیروهای مسلح ،نیروی انتظامی،
وزارت دفاع و مرکز پژوهشهای مجلس داشتیم
به تفاهماتی در این زمینه رســیدیم .ابوالفضل
ابوترابی ادامه داد :پس از جلسه با مسئوالن ستاد
کل قرار بر این شــد تا این ستاد به صورت کتبی
نظرات خود را به مجلس اعالم کند تا طرح مذکور
پس از اصالح در کمیسیون امنیتملی ،نهایی و
برای بررسی به صحن علنی پارلمان ارجاع داده
شود .عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس
تصریح کرد :تاکنون ســتاد کل نیروهای مسلح
پاسخی درباره درخواست مجلس ارائه نکرده که
امیدواریم ظرف یکماه آینده این اتفاق رخ دهد.

سرانه پزشک در ایران کمتر از
کشورهای جنگزده است
طبق برآورد آمارهای سازمان جهانی بهداشت،
شاخص سرانه تعداد پزشــک در ایران نسبت
به اســتاندارد جهانــی ،حتی از کشــورهای
کمترتوسعهیافته و جنگزده سوریه و فلسطین
هم کمتر است! یکی از آخرین اقدامات مردمی
تشــکیل کمپین در مخالفت با سرانه کم تعداد
پزشک در کشــور اســت .هدف این کمپین،
شکستن انحصار پزشــکان و افزایش ظرفیت
تعداد پزشکان در کشور عنوان شده ،در همین
زمینه ،عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس
درباره تعداد سرانه پزشــک گفت :تعداد سرانه
پزشک بهویژه پزشکان متخصص در کشور کم
است.حسینعلی حاجیدلیگانی افزود :نمیدانم
چرا این انحصار برداشته نمیشود و شاهدیم که
مرتب فقط تعرفههای پزشکی اضافه میشود ،آن
وقت افراد بیچاره مرگ را جلوی چشم خودشان
میبینند؛ اما توان مالی برای مراجعه به پزشک
متخصص را ندارند.

شرکت ذوب روی اصفهان(سهامی عام)
آگهی تکمیل اطالعات سهامداران حقیقی
با توجه به موافقت شرکت فرابورس ایران با پذیرش شرکت ذوب روی اصفهان ( سهامی عام ) ،بدینوسیله از کلیه

سهامداران حقیقی این شــرکت درخواست میشــود که به منظور تکمیل بانک اطالعاتی سهامداران وارائه به

شرکت سپرده گذاری مرکزی ایران  ،نسبت به ارسال مشخصات فردی خود به یکی از روشهای زیر اقدام نمایند.

اطالعات بایستی حاوی نام ،نام خانوادگی ،نام پدر ،شماره شناسنامه ،سری شناسنامه ،سریال شناسنامه ،محل
صدور ،کد ملی ،جنسیت ،شماره تلفن همراه و ثابت ،آدرس و کد پستی باشد.
 -1ارسال از طریق پست به آدرس

مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم

استان اصفهان – شهرســتان فالورجان – بخش پیربکران – دهستان گرکن شــمالی – بعد از شرکت معدنی
باما – کدپستی  – 8459179119شرکت ذوب روی اصفهان .

 -2ارسال از طریق نمابر به شماره 031-37252304

 -3ارسال از طریق پست الکترونیکی  saham@zoberoy.irامور سهام .
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شرکت تعاونی فرش دستباف شهرستان لنجان به شماره
ثبت 36
جلسه مجمع عمومی شرکت راس ساعت  9صبح روز پنجشنبه
 98/4/6در محل شــرکت واقع در زرین شهر ،خیابان فردوسی
تشکیل می گردد.
لذا از اعضای محترم شــرکت دعوت بعمل می آید با در دست
داشــتن دفترچه عضویت و کارت ملی راس ســاعت مقرر در

محل شــرکت حضور بهم رســانید یا وکیل خــود را معرفی
نمائید.
دستور جلسه:
 -1استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس
 -2طرح تصویب صورت های مالی ســال  97و گزارش آخرین
رقم سرمایه
 -3انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره و بازرس
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اسطوره رئال
و دومین تجربه مربیگری
رائــول گونزالــس ،روز پنجشــنبه بعد از
توافقی که با رئالیها
داشت ،قراردادش
را بــه عنــوان
مربی تیــم دوم
باشــگاه معروف
بــه «کاســتیا»
امضــا کــرد .وی
جانشین سانتیاگو ســوالری شد تا در ادامه
دوره تجربهاندوزی ،مســئولیت این تیم را
برعهده بگیرد .رائول ،قرار است به زودی در
تمرینات تیم حضور یافته و چالش جدیدش
را آغازکند .این چهره  41ســاله که در سال
 1992به عنوان یک نوجوان در آکادمی تیم
مادریدی حضور یافت ،تمام مدارج ترقی را
با آن طی کرد و تا سال  2010در اختیار آن
بود .ســپس برای یک مقطع  2ساله به تیم
شالکه آلمان پیوســت و سپس برای  2سال
بازی در تیم الســد قطر را نیز تجربه کرد .او
یک سال نیز در تیم کاسموس نیویورک توپ
زد تا این که بازنشست شد.

احتمال جریمه بارسا
به خاطر نخریدن «رابیو»!
اســکای ایتالیا در گزارشــی بــه این نکته
اشــاره کرده که پیش
قــراردادی کــه
بارســلونا بــا
آدریــن رابیو به
امضــا رســانده
بــود ،حــاال برای
آنها دردسرساز شده
است .چندی پیش سران باشگاه کاتاالن با
آدرین رابیو ،ستاره ناراضی پاری سن ژرمن
پیش قراردادی را به امضا رسانده بودند که
یکی از بندهای این پیش قرارداد این بود که
در صورتی که بارســایی ها در نهایت رابیو
را به خدمت نگیرند ،بایــد مبلغی به عنوان
خســارت به این بازیکن فرانسوی بپردازند.
اینطور به نظر میرسد که بارسایی ها بعد از
ابراز تمایل فراوان برای جذب رابیو از تالش
برای مال خود کردن او دست کشیدهاند و به
زودی شاهد انتقال این بازیکن فرانسوی به
یوونتوس خواهیم بود.

پیشنهاد سردبیر:

نباید بگذاریم فوتبال اصفهان بمیرد
روزنامه فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی و ورزشی | شماره  | 2725شنبه  1تیر  18 | 1398شوال 1440

رییس فدراسیون فوتبال در مجمع عمومی سالیانه هیئت فوتبال استان:

در حاشیه

نباید بگذاریم فوتبال اصفهان بمیرد

سمیهمصور
مجمع عمومی سالیانه هیئت فوتبال استان اصفهان
صبح پنجشنبه با حضور رییس فدراسیون فوتبال
در مرکــز همایشهای بین المللی دانشــگاه آزاد
خوراسگان برگزار شد .مهدی تاج در این جلسه با
بیان اینکه فوتبال اصفهان یک فوتبال پویا ،پربازده
و فعال است اظهار داشــت :حقیقت این است که
فوتبال اصفهان تنها وابسته به سپاهان و ذوب آهن
است و هر خبری که از اصفهان میآید مربوط به این
دو تیم است و این زیبنده اصفهان نیست .زمینهای
خاکی و کارخانه بازیکن سازی اصفهان از بین رفته
اســت .در تهران هنوز هم زمینهای خاکی فعال
بوده و جنب و جوش دارد .نبایــد بگذاریم فوتبال
استان اصفهان بمیرد ،پتانســیلهای این استان
نزدیک به تهران اســت و باید بپذیریم که اصفهان
تنها با سپاهان و ذوب آهن در فوتبال شناخته شده
که به نظرم این مسئله خیلی زیبنده استان نیست.
استان اصفهان ،پشتوانهای برای تیمهای
ملی است
مهدی تاج ،با اشــاره به اینکه فدراســیون فوتبال
تمایــل دارد بــا آمــوزش و پــرورش در زمینه
استعدادیابی فوتبال هماهنگ شود ،گفت :دوست
داریم این اتفاق اجرایی شود؛ اما دالیلی وجود دارد
که نمیخواهم این موضوعــات را واکاوی کنم.در
مجموع اینکه با آموزش و پرورش هماهنگ شویم
خیلی ایده آل اســت .وی افزود :اســتان اصفهان
پشــتوانهای برای تیمهای ملی اســت و مدیران
خوبی در اصفهان بار آمدند که بعضی از آنها مدیران
تیمهای ملی هستند ،خیلی از بازیکنهای تیم ملی
فوتبال ،فوتسال و فوتبال ساحلی از استان اصفهان
رشد کرده اند.
رییــس فدراســیون فوتبــال ،دربــاره واگذاری
باشــگاههای اســتقالل و پرســپولیس به بخش
خصوصی گفت :نشســتی در این زمینه با حضور
حمید رضا فوالدگر ،نماینده مجلس ،وزیر ورزش
و جوانان و نمایندگانی از باشگاههای پرسپولیس،

دربی برای خرید «مگوایر»؛

استقالل ،سپاهان ،پدیده و  ...در فراکسیون ورزش
مجلس شورای اسالمی و کمیسیون اصل  44برگزار
شد که سازمان خصوصیســازی گزارشی درباره
خصوصی سازی باشگاهها ارائه کرد.
تاج ،با بیان اینکه از نظر ما واگذاری باشگاهها با تمام
واگذاریها تفاوت دارد ،افزود :من در این نشست نیز
گفتم که واگذاری باشگاه ،واگذاری کارخانه نیست
و تمام موضوع هم ســود و زیان نیست و اهلیت و
اداره باشگاهها بهخصوص باشگاههای پرسپولیس
و استقالل مهم است.
سیستم  VARمانند نور یک ضرورت است
تجهیز ورزشــگاهها به  ،VARمســئله دیگری بود
که رییس فدراســیون فوتبال در این جلسه به آن
اشــاره کرد و گفت :سیســتم  VARمانند نور یک
ضرورت است .نور هم هزینه دارد؛ اما اگر ورزشگاه
نور نداشــته باشــد نمیتوانید در آن بازی برگزار
کنید .البته باید در این مسیر مجوز فیفا را بگیریم
و مقدمات آن را فراهم کنیم تا زمانی که مجوز فیفا
اخذ و آموزشهای الزم انجام شد ،بتوانیم  VARرا
راهاندازی کنیم و ممکن اســت چند هفته از لیگ
برتر گذشته باشد.

تاج افزود :هزینه راهاندازی این سیســتم آنچنان
بیشتر از هزینههایی که باشگاهها انجام میدهند،
نیســت و هزینه آن  60تا  70هزار یورو اســت که
باشــگاه میزبان باید این هزینه را انجام دهد ،چون
نمیتــوان یک بــازی در لیگ برتر را با سیســتم
 VARانجام داد و یک بــازی را بدون  VARو طبق
مجوز فیفا تمام ورزشــگاههای لیگ برتر باید این
سیستم را داشــته باشند ،پس باشــگاهها باید به
این امر اهتمام بورزند .رییس فدراســیون فوتبال
در خصوص اخبار منتشرشده درباره اینکه ممکن
اســت باشــگاه ســپاهان مجوز حرفهای نگیرد و
مجبور شــود بازیهای آســیایی خود را به جای
ورزشگاه نقشجهان در فوالدشهر برگزار کند نیز
صحبت کرد و گفت :سپاهان مجوز میگیرد و فکر
میکنم این مســئله را پیگیری کنند و این کار را
انجام دهند.
باید در زیر پلههای ورزشگاهها ،به مسائل
فوتبال اصفهان بپردازیم
رییس هیئت فوتبال اصفهان نیز در این جلســه به
ارائه گزارشی از عملکرد این هیئت در سال گذشته
پرداخت و گفــت ۵۶ :تیم اصفهان در مســابقات

اجرای قانون نانوشته؛

«دایی» بدون تیم ماند؟
کشوری شرکت کردند و  ۳۵دوره کالس مربیگری
برگزار کردیم .همچنیــن  ۱۳دوره کالس داوری
درجه  ۳و  ۲در بخش آقایان و بانوان برگزار شده و
 ۱۱۴بازیکن و  ۴مربی از استان اصفهان در ردههای
مختلف ملی حضور دارند.
امیر مسعود هراتیان افزود ۱۰ :تیم از اصفهان مقام
نخست کشور را کسب کردند و سعید قاسمی و علی
حفیظی ۲ ،داور فوتبال و فوتسال اصفهانی عنوان
بینالمللی را به دست آوردند و پس از فدراسیون،
نخســتین بار اصفهان این کار را انجام داد و کلیه
مکاتبات فدراســیون از طریق اتوماسیون صورت
میگیرد.
وی با بیان اینکه در ســال گذشته دو دوره کالس
پیش فصل داوری در شهرستانهای خمینی شهر و
نجف آباد برگزار شد ،اظهار کرد :مجموعه مربیان و
بازیکنان در بخش بانوان قویتر از گذشته شدهاند و
تیم نامی نو قهرمان لیگ برتر فوتسال بانوان کشور
شــد .همچنین برای نخســتین بار  ۵تیم در لیگ
دسته سوم داشــتهایم و به نوعی فقط به سپاهان و
ذوب آهن تکیه نکرده ایم.
هراتیان ،با گالیه از اینکه هیئــت فوتبال اصفهان
هنوز ساختمان اداری مناسبی ندارد ،گفت :هیئت
فوتبال اســتان اصفهان  ۷۵ســال پیش تاسیس
شده؛ اما هنوز یک ساختمان اداری در شأن فوتبال
اصفهان ندارد و باید در زیر پلههای ورزشــگاهها به
مسائل فوتبال اصفهان بپردازیم این در حالی است
که در زمــان مدیرکلی خلیلیــان  ۱۷۰۰مترمربع
زمین در خیابان پروین برای تاسیس این ساختمان
در اختیار هیئت فوتبال قرار گرفته که بعد از وی این
زمین پس گرفته شده است .وی افزود :چندین بار
در این زمینه با مدیرکل فعلــی در مورد در اختیار
گذاشته همین زمین و یا یک زمین جدید صحبت
کردهایم و به نتیجه رســیدهایم که هــر بار به یک
بهانه کنسل شده اســت .رییس هیئت فوتبال در
پایان خاطر نشان کرد :امیدوارم مدیرکل فعلی و یا
مدیرکل جدید در مورد این موضوع همکاری الزم را
انجام دهد و در کنار هیئت فوتبال باشد.

سیتی برنده میشود؟

لطف کن و تحفه خط حمله را هم با خودت ببر!

پیشنهاد جدید کیروش به سپاهان برای تمدید قرارداد

رســانههای نزدیک به دو باشــگاه شــهر
منچســتر ،مدعــی
شد هاند من سیتی
در آســتانه
شکست یونایتد
در جذب مگوایر
قــرار دارد و این
بازیکــن خــود نیز
ما یــل اســت به جای یونایتــد ،راهی
منچسترســیتی شود .منچســتریونایتد و
منچسترسیتی هر دو در این تابستان نسبت
به جذب مگوایر عالقه نشان دادهاند ،ولی به
نظر میرسد ســیتی در کورس رقابت برای
خرید این مدافع ملی پوش ،گوی ســبقت
را ربوده اســت .هری مگوایر کــه بعد از دو
سال حضور در لسترسیتی از ترک این تیم
و پیوستن به باشــگاهی بزر گتر استقبال
میکند ،ترجیح اش به حضور در سیتی است
تا یونایتد .گفته میشــود منچسترسیتی با
پیشنهادی به ارزش  65میلیون پوند میتواند
این بازیکن را جذب کند.

در حالی که هواداران پرسپولیس مشتاقانه دوست داشتند برانکو به کارش در این تیم ادامه بدهد ،او تصمیم
دیگری گرفت و سر از االهلی درآورد .برانکو ،رسما به عنوان سرمربی جدید باشگاه عربستانی معرفی شد و البته
خبرگزاریهای این کشور هم برایش سنگ تمام گذاشتند .در عین حال او با یک سایت کروات در کشور خودش
مصاحبه کرده و در مورد چگونگی انتقالش سخن گفته است .برانکو در بخشی از همین مصاحبه در پاسخ به
سوالی راجعبه احتمال حضور ماریو بودیمیر در االهلی گفته« :نمیدانم ،اما او با پرسپولیس قرارداد دارد ».کاش
یک نفر به برانکو بگوید ملت امثال بودیمیر و اخوی بزرگوارت را به خاطر گل روی خودت تحمل میکردند،
وگرنه حاال که رفتهای ،لطف کن و تحفه خط حمله را هم با خودت ببر .راستی گفتی بودیمیر با پرسپولیس
قرارداد دارد؛ خودت چی؟ نداشتی؟ یعنی از بین شما دو نفر ،فقط قرارداد بودیمیر باید اعتبار داشته باشد؟

باشگاه سپاهان برای حفظ اســتنلی کیروش ،آقای گل لیگ برتر ایران باید با این بازیکن وارد مذاکره
شود .کیروش استنلی ،مهاجم فصل گذشته سپاهان در دو فصل گذشــته در دو تیم اصفهانی زیر نظر
امیر قلعهنویی بازی کرد و حاال این مربی برای فصل آینده هم خواهان حفظ مهاجم برزیلی تیمش است.
سپاهانیها برای حفظ کیروش باید مبلغ قرارداد این بازیکن را نسبت به فصل گذشته بیشتر کنند ،به
خصوص اینکه استنلی توانست در فصل گذشته عنوان آقای گلی لیگ برتر ایران را به همراه لوسیانو پریرا
به دست آورد .کیروش قرار است تا  10روز آینده به ایران بیاید تا مذاکرات خودش را با مسئوالن باشگاه
سپاهان انجام دهد .این بازیکن ،برای ماندن در سپاهان پیشنهادی  600تا  800هزار دالری به مسئوالن
باشگاه سپاهان ارائه خواهد داد.

«تورس» از فوتبال
خداحافظی کرد
فرناندو تــورس ،اعالم کرد برای همیشــه با
دنیــای فوتبــال
خد ا حا فظــی
میکند  .ا یــن
مهاجم اسپانیایی
بــا منتشــر
کــردن ویدئویی
از بهتریــن لحظات
دوران ورزشیاش به این موضوع اشاره کرد.
او گفت :اکنــون زمان پایــان دوران بازیام
فرا رسیده است .بیســت و سوم ژوئن در یک
نشست خبری حاضر خواهم شد تا توضیحات
بیشتری بدهم .تورس ،سابقه بازی در تیمهای
اتلتیکو مادرید ،لیورپول و چلسی را داشت .او
در سال  ۲۰۱۸از تیم مادریدی جدا شد و برای
ساگان توسوی ژاپن بازی کرد .این مهاجم با
تیم ملی در سال  ۲۰۱۰قهرمان جهان شد و
توانست فاتح یورو  ۲۰۰۸و  ۲۰۱۲شود.

مخالفت باشگاه استقالل با جدایی «دانشگر»

محمد دانشگر در نیم فصل دوم ســال گذشته نمایش خوبی در
خط دفاعی استقالل داشت .دانشگر که با استقالل قرارداد دارد ،از
لیگ قطر پیشنهاد جدی دریافت کرده است؛ پیشنهادی که حتی
سود مالی خوبی برای آبیها خواهد داشت؛ اما مسئوالن استقالل
با جدایی مدافع تیمشان به دلیل خالی شدن خط دفاع به شدت
مخالفت کردهاند.
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پرسپولیس اولین پیشنهاد باشگاه بلژیکی را رد کرد

سایت  voetbalnieuwsاز پیشــنهاد اولیه  700هزار یورویی
زولته وارخم ،برای جذب علی علیپور خبر داده که توسط باشگاه
ایرانی رد شده اســت .زولته ،در روز  3ژوئن این پیشنهاد را ارائه
کرده و همچنان امیدوار به جذب علیپور است .در این خبر به عالقه
باشگاه ســنتترویدنس هم برای خرید این بازیکن اشاره شده؛
انتقالی که میتواند یک میلیون یورو هزینه داشته باشد.

عکس روز

دعوا در فدراسیون دوومیدانی باال گرفت

غیاثی :توافقی با کیهانی نکردهام ،کار را به دادگاه میکشانم

غولهای مربیگری در کالس درس!

سخنگوی سازمان تیمهای ملی فدراســیون دوومیدانی گفت :هیچ توافقی با رییس فدراسیون برای
دادن بخشی از پاداشم نداشتهام و اجازه نمیدهم از پاداشم کم شود .تیمور غیاثی درباره جلسهاش با
مجید کیهانی ،رییس فدراسیون دوومیدانی درباره پاداش بازیهای آسیایی  2018که گفته میشود
قرار است بخشی از آن از ســوی کیهانی ،غیاثی و صیامی دبیر فدراسیون به سایر مربیان و همچنین
کارمندان تعلق پیدا کند ،اظهار داشت :میخواهند کالهم را بردارند! از طرف وزارت ورزش به کیهانی
اولتیماتوم دادهاند که نمیتواند به پاداش شــخصی افراد دســت بزند .این پاداش برای من مثل بقیه
مصوب و برایش حکم هم صادر شده است .وی افزود :کیهانی به من گفت که میخواهد از پاداشم کم
کند؛ اما اجازه نداده و نمیدهم این کار را انجام دهد .این پاداش حق قانونیام است .سالها به ورزش
ایران خدمت کردهام و سالمتیام را دادهام .حتی  5بار جراحی کرده و عمرم را پای دوومیدانی ایران
گذاشتهام .کیهانی به من گفت «من رییسم و هر کاری الزم باشــد ،میکنم» که من هم گفتم اجازه
نمیدهم از پاداشم کم شود .سخنگوی سازمان تیمهای ملی دوومیدانی در پاسخ به این سوال که آیا
توافقی در این باره قبل یا بعد از بازیهای آسیایی  2018میان او و رییس فدراسیون صورت گرفته بود یا
نه؟ گفت :بعد از بازیها او پرسوجو کرده و متوجه شده بود که به من بیشتر از خودش پاداش میرسد.
به همین دلیل حاال دبه کرده اســت .ما هیچ توافقی در این باره نداشتیم .بعد از  57سال زحمت حاال
قرار است پاداشی به من برسد که وزیر هم زیر حکم مربوط به این پاداش را امضا کرده ،بنابراین کیهانی
نمیتواند دخل و تصرفی در آن داشته باشد .غیاثی عنوان کرد :اگر در حکم وزارت ورزش نوشته میشد
که رییس فدراسیون باید همه پاداشها را تقســیم کند ،این کار میتوانست صورت بگیرد؛ اما چنین
چیزی نیست .من اجازه کم کردن پاداشم را نمیدهم و حتی کار را به دادگاه میکشانم.

کالس مربیگری حرفهای ،زیر نظر «وینســته ســوپرا مانیوم» مدرس سنگاپوری با حضور
چهرههای سرشــناس آغاز شــد .نکته قابل توجه این کالسها حضور چهرههای سرشناس
مربیگری است .نفراتی مثل علیرضا منصوریان ،فراز کمالوند ،مهدی تارتار ،رضا مهاجری ،نادر
دست نشان ،اکبر میثاقیان ،مجتبی حسینی ،حمید مطهری ،محمود فکری ،عبدا...ویسی،
سیروس پورموسوی و  ...که در لیگ برتر سابقه زیادی در امر مربیگری دارند ،حاال در نقش
یک شاگرد سر کالس درس مدرس سنگاپوری نشستهاند تا با علم روز مربیگری آشنا شوند.
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انتقادات علی دایی از کارخانه سایپا که ناشی از عدم
پرداخت حقوق بازیکنان و کادر فنی بود ،باعث شد او
از هدایت این تیم منع شود .پس از آن بود که مدیران
سایپا خیلی سریع به حرفهای دایی واکنش نشان
دادند و اتهاماتی را به او وارد کردند؛ اما این پایان کار
نبود و حاال به نظر میرسد همان حرفها قرار است
پایان علی دایی برای مدتی نامعلوم باشد .شایعاتی
درباره احتمال حضور در تیم ملی امید فوتبال ایران
و پرسپولیس مطرح شد؛ اما ظاهرا هیچ مدیر ورزشی
حاضر نیست با دایی همکاری کند .مشخص نیست
این عدم آمادگی سفارش شده اســت یا خیلیها
دوســت ندارند بهای همکاری با دایی را بپذیرند؛
اما حقیقت این است که فع ً
ال هیچکس نمیخواهد
با دایی کار کند و این یعنی او برای مدتی نامعلوم از
نیمکتهای فوتبال ایران دور خواهد بود.

ادعای پیمان یوسفی:

یحیی گلمحمدی
سرمربی پرسپولیس شد!
پیمان یوســفی در برنامه «ورزش و مردم» حضور
گلمحمدی در پرســپولیس را تایید کرد .یوسفی
گفت« :ما درباره آندره آ استراماچونی هم خبر داده
بودیم ،حاال هم یحیی گلمحمدی با پرسپولیس به
توافق رسیده و باید او را سرمربی پرسپولیس بدانیم».
وی حتی گفت آندره پانادیچ ،دستیار پیشین رضا
مهاجری و برانکو و بازیکن پیشــین هامبورگ که
همبازی مهدی مهدویکیا بوده هم جایگزین یحیی
در پدیده مشهد است!

اولین شکست استقالل
در فصل نقلوانتقاالت
بعد از پایان لیگ هجدم ،دو تیم سپاهان و استقالل
به دنبال ستاره تیم فوتبال ســایپا رفتند تا او را به
عضویت تیم خــود در بیاورنــد .درحالی که تمام
رسانهها و افراد نزدیک به باشگاه استقالل ،خبر از
توافق این بازیکن به آبیپوشــان داده بودند؛ اما به
نظر میرســد «رضاوند» فصل آینده هم در سایپا
توپ خواهد زد.گفته میشــود در روزهای گذشته
نارنجیپوشــان با پیشــنهاد خوبی که به رضاوند
دادهاند ،او را راضی کردند تا فوتبال خود را در سایپا
ادامه دهد و برای پیوستن به استقالل عجله نکند.

مهاجری ،سرمربی نساجی
مازندران شد
با اعالم باشگاه نســاجی مازندران ،رضا مهاجری
سرمربی اسبق تیم پدیده و چند تیم لیگ برتری
دیگر به عنوان ســرمربی جدید این تیم انتخاب
شد .پیش از این مجید جاللی ،هدایت نساجی را
برعهده داشت که بعد از اختالف نظر با مسئوالن
باشگاه از این تیم جدا شد.

فوتسال زیر  ۲۰سال ایران
به فینال نرسید
مسابقات فوتســال زیر  ۲۰سال قهرمانی آسیا از
 ۲۴خرداد با حضور  ۱۲تیم در چهار گروه  ۳تیمی
به میزبانی تبریز در سالن پور شریفی آغاز شد .در
دیدار دوم مرحله نیمه نهایی این مســابقات تیم
ملی فوتسال زیر  20ســال ایران به مصاف ژاپن
رفت که این دیدار با پیروزی پرگل  8بر  4ژاپنیها
به پایان رسید تا شاگردان شاندیزی از رسیدن به
فینال بازبمانند .بدین ترتیب بعد از ناکامی تیم
ملی فوتبال بزرگســاالن ایران ،تیم ملی امید و
فوتبال ساحلی در مســابقات قهرمانی آسیا این
بار نوبت تیم ملی فوتســال زیر  ۲۰ســال ایران
شد.

کنداکتور

پخش زنده مسابقات
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«اصفهان  »۲۰۲۰دریچهای رو به سوی دنیا

روزنامه فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی و ورزشی | شماره  | 2725شنبه  1تیر  18 | 1398شوال 1440

با حضور معاون رییس جمهور؛ طرح «اصفهان  »2020در نمایشگاه بین المللی گردشگری رونمایی شد

«اصفهان  »۲۰۲۰دریچهای رو به سوی دنیا
حدیث زاهدی
با حضور معاون رییس جمهور و رییس سازمان میراث فرهنگی ،صنایع
دستی و گردشگری ،مسئوالن شهری و شهردار اصفهان طرح «اصفهان
 »2020در نمایشگاه بین المللی گردشگری رونمایی شد.
این طرح که از ســوی چند نفر از اعضای شورای شــهر اصفهان مطرح
شده بود ،موفق به دریافت مصوبه شورای شهر شد و قرار است با دریافت
دیدگاههای فعاالن گردشگری و شهروندان تا سال  2020اصفهان را در
مسیر توسعه مبتنی بر ظرفیت های گردشگری قرار دهد.
طرح «اصفهان  »2020در سه محور گردشگری ،هنر و میراث فرهنگی
از ابتدای سال میالدی  ۲۰۲۰با چشــمانداز توسعه فراصنعتی اصفهان،
توسعه پایدار شهری و توسعه منابع انســانی با بهرهبرداری از پروژههای
شاخص شــهری در حوزه فرهنگی ،اجتماعی و گردشگری و همچنین
اجرای رویدادهای مختلف ملی و بینالمللی در محورهای گردشــگری
برگزار خواهد شد.
گردشگری ،یکی از  ۱۰صنعت بزرگ جهان است و آنچه امروز در اصفهان
مشاهده میکنیم ،نتیجه انتخاب گذشتگان ما برای توسعه اصفهان بوده
اســت .خشــکی زاینده رود ،آلودگی هوا و مهاجرت نخبگان مشکالت
عدیدهای را برای اصفهان رقم زده که انضبــاط مالی و تغییر نگرش در
رویکردهای شهر اصفهان طی دو سال گذشته توانسته دفاع قابل قبولی
در این موارد داشته باشد.
قدرت ا ...نوروزی ،شهردار اصفهان در این مراســم ،با بیان اینکه طرح
اصفهان  ۲۰۲۰تصویب و ابزار اجرای برنامههای آن فراهم شده و رونمایی
از آن صورت گرفته اســت ،اظهار داشت :طرح اصفهان ۲۰۲۰؛ ظرفیتی
است که میتوان این طرح را با گامهای محکم به سمت و سویی حرکت
داد تا محور فعالیتهای اقتصادی ،رونق تولید ،رونق کسب و کار و ارتباط
با دنیا از این طریق فراهم شود.
شــهردار اصفهان با اظهار اینکه از آغاز فعالیت در دوره جدید مدیریت
شــهری اصفهان محور فعالیت را بر مبنای گردشــگری قــرار دادیم،
گفت :یکی از آرمانهای مدیریت شــهری اصفهان این است که در شهر

اخطار اجرایی
 4/10شماره 598/97 :حل ، 1مشــخصات محکوم علیه:نام و نام خانوادگی-1 :فیروزه
شیرانی -2محمود شاهپوری  ،نشانی 1 :و  2مجهول المکان ؛ مشخصات محکوم له :نام
و نام خانوادگی :محمدرضا غالمی با وکالت خانم مریم مشتاقی  ،نشانی :اصفهان ـ دهنو
خ شریف پالک ، 4وکیل :خمینی شــهر خ بوعلی جنب داروخانه دکتر گلستانه ساختمان
بوعلی واحد ، 13محکوم به:به موجب رای شماره  1176تاریخ  97/7/29حوزه اول شورای
حل اختالف شهرستان خمینی شــهرکه قطعیت یافته است .محکوم علیه ها محکوم اند
به :متضامن ًا به پرداخت مبلغ هشتاد و پنج میلیون ريال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ
 2/062/500ريال بابت خســارات دادرســی و پرداخت حق الوکاله وکیل وفق تعرفه و
پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک  97/3/28لغایت زمان اجرای حکم و
پرداخت نیم عشر دولتی  .ماده 34قانون 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 صریح ًا اعالم
نماید .م الف 503156 :عمار امیری قاضی شــعبه اول شورای حل اختالف خمینی
شهر ( 223کلمه 2 ،کادر)
اخطار اجرایی
 4/11شماره 226/97 :حل ، 12مشخصات محکوم علیه:نام و نام خانوادگی :فرحناز رهنما،
نشانی :مجهول المکان ؛ مشخصات محکوم له :نام و نام خانوادگی :امین رنجبر  ،نشانی:
خمینی شهر خ پاسداران کوی آزادگان ک 7پ ، 7محکوم به:به موجب رای شماره 1732
تاریخ  97/7/11حوزه دوازدهم شــورای حل اختالف شهرستان خمینی شهرکه قطعیت
یافته است .محکوم علیه محکوم است به :پرداخت مبلغ  65/000/000ريال بابت اصل
خواسته و مبلغ  2/000/000ريال هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید
چک لغایت اجرای حکم در حق خواهان و نیم عشر دولتی رای صادره غیابی است .ماده34
قانون اجرای احکام :همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است
ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی
معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود قادر
به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت
اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریح ًا اعالم نماید .م الف 503153 :ایمان بختیاری
قاضی شعبه دوازدهم شورای حل اختالف خمینی شهر ( 189کلمه 2 ،کادر)
حصر وراثت
 4/12خانم فریبا صابری میرآبادی دارای شناســنامه شــماره  5به شرح دادخواست به
کالسه  61/98از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که
شادروان احمد صابری میرآبادی به شناسنامه  663در تاریخ  1388/8/28اقامتگاه دائمی
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به -1 :حسن صابری
میرآبادی ،ش.ش  ،6ت.ت  1338/4/7فرزند پسر  -2قربانعلی صابری میرآبادی ،ش.ش
 ،42ت.ت  1341/11/5فرزند پسر  -3محمد علی صابری میرآبادی ،ش.ش  ،19ت.ت
 1349/4/27فرزند پسر  -4مجید صابری میرآبادی ،ش.ش  ،68ت.ت  1354/8/5فرزند
پســر  -5لطفعلی صابری میرآبادی ،ش.ش  ،1ت.ت  1353/1/10فرزند پسر  -6فریبا
صابری میرآبادی ،ش.ش  ،5ت.ت  1345/4/16فرزند پسر  -7جمیله غالمی میرآبادی،
ش.ش  ،50ت.ت  1313/2/6همسر .اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور
را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او
باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
م الف 504669 :کاظمی رئیس شورای حل اختالف بخش کرون ( 175کلمه 2 ،کادر)
ابالغ وقت رسیدگی
 4/13مرجع رسیدگی شورای حل اختالف شــعبه اول حقوقی دهاقان به نشانی دهاقان
پشت بانک ملی مجتمع شوراهای حل اختالف کالسه پرونده  26/98وقت رسیدگی مورخ
 98/5/23ساعت  5عصر ،مشخصات خواهان :شــرکت درب و پنجره سازیان دهاقان به
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زیرساختهای الزم را فراهم کنیم تا از ظرفیتهای شهری که میتواند
پتانسیلهای زیادی برای شکوفا شدن استعدادها در راستای گردشگری
شهر داشته باشد ،بیشتر استفاده کنیم.
وی «اصفهان  »۲۰۲۰را دریچهای به ســوی دنیا توصیف کرد و افزود:
از این دریچه میتوانیم تمام دنیــا را ببینیم و البتــه میخواهیم تمام
دنیا از این دریچه اصفهــان را ببینند؛ بنابراین بایــد تالش کنیم تا این

دریچه بتواند ظرفیت و اســتعدادهای شــهر اصفهان را شــکوفا کند
و شــاهد پویایی ،تحرک ،رشــد و ترقی و توســعه متوازن در این شهر
باشیم.
نوروزی ادامه داد :برنامهای تحت عنوان «برنامه گردشگری و ستادی»
برای اجرای برنامههای گردشگری تدوین شده که «اصفهان  »۲۰۲۰یکی
از مهمترین برنامههای ارائه شده است.
«اصفهان  »۲۰۲۰اوج گشایش دریچه برای نگاه به دنیا
وی خاطرنشان کرد :از اکنون که طرح اصفهان  ۲۰۲۰آغاز میشود ،اوج

مدیر عاملی حاج محمد فاتحی و با وکالت مهدی ناطقی به نشانی شهرضا خ ش بهشتی
فلکه مرکزی ک مســجد قائم ،مشخصات خواندگان :سید قاســم میر باقری فرزند سید
محمد ،سید هاشم میر باقری فرزند سید محمد ،سید حبیب میرباقری فرزند سید صادق،
صدیقه میر باقری فرزند سید صادق ،زهرا بگم میر باقری فرزند سید صادق ،خدیجه میر
باقری فرزند سید صادق و طلعت سنایی فرزند سید اسماعیل همگی مجهول المکان به
خواسته اعالم بطالن معامله مورخ  79/9/25و مطالبه ثمن معامله به مبلغ 63/000/000
ریال به نرخ روز به انضمام هزینه های دادرسی و تاخیر و تادیه .گردشکار خواهان خوانده را
مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادنامه و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی
وفق ماده  72قانون آئین دادرسی مدنی نموده اســت 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 و در وقت مقرر در جهت رسیدگی حاضر گردد.
م الف 505010 :شعبه اول شورای حل اختالف دهاقان ( 212کلمه 2 ،کادر)
حصر وراثت
 4/14آقای حســن اکبری طاری دارای شناســنامه شماره  12به شــرح دادخواست به
کالسه  112/98از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده
که شادروان فاطمه خانم هاشمی زاده طاری به شناسنامه  668در تاریخ  48/8/1اقامتگاه
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به  -1شجاع اله
اکبری طاری ،ش.ش  48107فرزند ابوالقاسم نوه متوفی  -2حسن اکبری طاری ،ش.ش
 12فرزند ابوالقاسم نوه متوفی  -3رضا اکبری طاری ،ش.ش  9فرزند ابوالقاسم نوه متوفی
 -4شهین دخت اکبری طاری ،ش.ش  3017فرزند ابوالقاسم نوه متوفی  -5فریده اکبری
طاری ،ش.ش  11فرزند ابوالقاســم نوه متوفی  -6مهیــن اکبری طاری ،ش.ش 1288
فرزند ابوالقاسم نوه متوفی  -7ایران اکبری طاری ،ش.ش  15فرزند ابوالقاسم نوه متوفی
 -8پری اکبری طاری ،ش.ش  11فرزند ابوالقاسم نوه متوفی  -9نادر اکبری طاری فرزند
نجات اله ،ش.ش  10119فرزند نوه متوفی  -10بهاره اکبری طــاری فرزند نجات اله،
ش.ش  8888فرزند نوه متوفی  -11نوشین اکبری طاری فرزند نجات اله ،ش.ش 18568
فرزند نوه متوفی  -12ندا اکبری طاری فرزند نجات اله ،ش.ش  -13 ، 18569شــهین
حبیب الهی طاری فرزند محمود ،ش.ش  46419همســر نوه متوفی می باشــد و به جز
نامبردگان فوق ورثه دیگری ندارد .اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در
یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از
تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
م الف 504986 :شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف شهرستان نطنز ( 258کلمه،
 3کادر)
ابالغ اجراییه
 4/15شماره پرونده ،139604002143000146/1 :شماره بایگانی پرونده،9600156 :
شــماره ابالغیــه 139705102143000653 :در خصــوص پرونده اجرایی کالســه
 139604002143000146بدینوســیله به آقای ســید محمد چاکری بادی فرزند سید
محسن و خانم زکیه ســادات چاکری بادی فرزند سید محسن هر دو ساکن بادرود ،محله
حسینه که برابر گزارش مامور ابالغ واقعی به شما میسر نگردیده ابالغ می گردد به موجب
گزارش کارشناس رسمی دادگستری ششدانگ پالک  4811فرعی از  159اصلی واقع در
بادرود جز بخش نه حوزه ثبتی بادرود به مبلغ  9/500/000/000ریال ارزیابی گردیده لذا
چنانچه به مبلغ ارزیابی پالک مذکور معترض می باشید اعتراض کتبی خود را ظرف مدت
پنج روز از تاریخ ابالغ که تاریخ نشر این آگهی می باشد به ضمیمه فیش بانکی دستمزد
کارشــناس تجدید نظر به مبلغ ده میلیون ریال به دفتر این اجرا تســلیم نمایید ضمنا به
اعتراضی که خارج از موعد یا فاقد فیش بانکی دستمزد کارشناس تجدیدنظر باشد ترتیب
اثر داده نخواهد شد .م الف 505354 :اداره ثبت اسناد و امالک نطنز (بادرود) (158
کلمه 2 ،کادر)
فقدان سند مالکیت
 4/16شــماره صادره 1398/3/29-1398/03/570298 :نظر به اینکه ســند مالکیت
ششدانگ پالک ثبتی شماره  11651فرعی از یک اصلی واقع در بخش  17اصفهان ذیل
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گشایش دریچه برای نگاه به دنیا در پایان سال  ۲۰۲۰خواهد بود؛ بنابراین
گامهای اساسی را بر میدارد تا در آن سال به اوج برسد.
شــهردار اصفهان با تاکید بر اینکه طرح اصفهان  ۲۰۲۰وسیلهای برای
همگرایی تمام بخشها جهت رونق و توســعه گردشــگری در اصفهان
اســت ،اظهارکرد :تحقق این مهم یکی از آرزوهای مدیریت شــهری و
شهروندان است.

وی افــزود :خبرنگاران و رســانه ها امــروز در اتــاق بازرگانی اصفهان
شــاهد بودند که نزدیک به  ۶۰نفر از نمایندگان سایر کشورها از جمله
خواهرخواندهها برای آغاز طرح اصفهان  ۲۰۲۰حضور داشتند.
نوروزی ،با ابراز خرسندی از حضور کشــورهای خواهرخوانده همچون
مالزی ،کویت ،آلمان ،سوئیس و دیگر شــهرها در نمایشگاه بینالمللی
گردشــگری ،خاطرنشــان کرد :امیدوارم ســال آینده بــرای برپایی
چنین نمایشــگاهی خواهرخواندههــای بیشــتری در اصفهان حضور
داشته باشند.

ثبت  9310و  18291در صفحــه  194و  46دفاتر  205و  252امــاک به نام قدرت اله
فرهادیان صادر و تسلیم گردیده است و به موجب سند رهنی  90/7/25-82762دفتر 51
اردســتان در قبال  230/000/000ریال نزد بانک ملت در رهن قرار گرفته است ،سپس
نامبرده با ارائه درخواست کتبی به شماره وارده 97/12/16-970320541883459 :به
انضمام دو برگ استشهادیه محلی که امضاء شهود آن ذیل شماره97/12/16-19634 :
به گواهی دفتر خانه  51اردستان رسیده است مدعی اســت که سند مالکیت آن به علت
جابه جایی مفقود گردیده است و درخواست صدور المثنی سند مالکیت ملک فوق را نموده
اند لذا مراتب به اســتناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده  120آیین نامه قانون ثبت در یک
نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند
مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتب ًا
ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب
صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف

آگهی تغییرات شرکت چکاوک دانه زواره سهامی خاص
به شماره ثبت  111و شناسه ملی 14003629934
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  1398/01/18تصمیمات
ذیل اتخاذ شد - :محمدرضا رحمتی به شماره ملی 1189866447
به عنوان نایــب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامــل ،اکرم رحمتی به
شــماره ملی  1189866366به عنوان عضو اصلــی هیئت مدیره و
محسن رحمتی به شماره ملی  1189855755به عنوان رئیس هیئت
مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند - .کلیه اوراق و اسناد مالی
و بهادار و تعهدات شــرکت از قبیل چک سفته بروات عقود اسالمی
با امضای مشــترک مدیرعامل (محمدرضا رحمتی) و رئیس هیئت
مدیره (محسن رحمتی) همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود - .ضمن ًا
مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد .اداره کل ثبت اسناد
و امالک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
زواره ()502862

آگهی تغییرات شرکت چکاوک دانه زواره سهامی خاص
به شماره ثبت  111و شناسه ملی 14003629934
به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی مورخ 1398/01/18
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد - :محمدرضا رحمتی به شــماره ملی
 ،1189866447اکرم رحمتی به شــماره ملــی  1189866366و
محسن رحمتی به شــماره ملی  1189855755به عنوان اعضای
اصلی هیئت مدیره برای مدت دو ســال انتخاب گردیدند - .فاطمه
زوارئیان کچومثقالی به شماره ملی  1189889560به سمت بازرس
اصلی و محمدرضا یزدانیان به شماره ملی  1189360756به سمت
بازرس علی البدل برای مدت یک ســال مالی انتخاب گردیدند- .
روزنامه زاینــده رود جهت درج آگهی های شــرکت تعیین گردید.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و
موسسات غیرتجاری زواره ()502860

Politic,Society,Cultural & Sport Newspaper

پیشوند اقتصاد برای نمایشگاه ،فرهنگ،
صنعت و خالقیتهای مختلف شهر
وی ادامه داد :شهرداری اصفهان در صدد است نمایشگاه ،فرهنگ ،صنعت
و خالقیتهای مختلف شهر پیشوند اقتصاد پیدا کنند ،از این رو در صدد
است تا هر نمایشگاه مظهر تحول در عرصههای مختلف باشد و کاالهای
محلی ،کاالهای شهری و ملی دست به دست هم دهند تا بتوانند در فاز
چهارم ،حضور جهانی ما را در عرصه هــای مختلف فراهم کنند و این به
معنای اقتصاد هنر ،خالقیت ،فرهنگ و جابه جا شــدن تمام اقتصادها با
اقتصاد نفتی است.
شهردار اصفهان با اشاره به ســفر وزیر انرژی روسیه به اصفهان ،تصریح
کرد :محور اصلی سفر هیئت بزرگ وزیر انرژی روسیه ،انرژی و آب است
و امیدوارم این سفر که با حضور وزیر نیرو و با محوریت استاندار اصفهان
نتایج خوبی به همراه داشــته ،در عرصه انرژی و گردشگری نقش بسیار
خوبی داشته باشد.
وی به حضور خود در اجالس شانگهای چین اشاره کرد و افزود :در حال
حاضر نیز معاون شهرسازی و معماری شــهرداری اصفهان برای حضور
در نشست شهرهای خالق در ایتالیا حضور دارد .این حضور در راستای
معرفی اصفهان و افزایش ظرفیتها بسیار تاثیرگذار است که امیدوارم از
این ظرفیتهای بین المللی هر چه بیشتر برای معرفی ظرفیتهای شهر
اصفهان استفاده کنیم.
انبوهسازان خواستار سرمایهگذاری در شهر هستند
نوروزی در خصوص زیرســاختهای گردشگری شهر اصفهان گفت :در
شــهر اصفهان تعداد  ۶۸هتل و مهمانپذیر وجود دارد که طی دو سال
اخیر مجوز ساخت  ۲۶هتل و مهمانپذیر صادر شده و رونق ساخت و ساز
در این شهر باعث شده  ۹۰۰میلیارد درآمد از بخش ساخت و ساز داشته
باشیم؛ البته انبوهسازان در یک جلسه با جمعیت  ۵۰نفری تاکید داشتند
به اصفهان امیدوار شده و در صدد سرمایه گذاری در این شهر هستند.
وی خاطرنشان کرد :تا چند روز آینده مهم ترین پروانهها در عرصههای
تجاری ،ورزشی و اداری و مسکونی صادر میشود زیرا اصفهان رو به سوی
توسعه و آبادانی است و این جهانشــهر ،امید کسانی شده که از جاهای
دیگر ناامید شدهاند.

مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل ســند مالکیت یا سند معامله ارائه
نشود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد .مالف505352:
عصاری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اردستان ( 242کلمه 2 ،کادر)

آگهی تغییرات شرکت چکاوک داروی آریانا سهامی خاص به شماره
ثبت  115و شناسه ملی 14003767542
به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی مورخ  1398/01/18تصمیمات ذیل
اتخاذ شد  :فاطمه زوارئیان کچومثقالی به شــماره ملی  1189889560به سمت
بازرس اصلی و محمدرضا یزدانیان به شماره ملی  1189360756به سمت بازرس
علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند .روزنامه زاینده رود جهت درج
آگهی های شرکت تعیین گردید .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زواره ()503932

تاســیس شــرکت ســهامی خاص ســپاهان بافت زاگرس
درتاریــخ  1398 /02 /10بــه شــماره ثبــت 2095
به شناسه ملی 14008300010
ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر جهت اطالع
عموم آگهی میگردد .موضوع فعالیت :تولیدانواع نخ و بافته های پلیمری  ،دوخت
و تکمیل گونی و جامبوبــگ  ،واردات انواع مواد اولیه و ماشــین آالت مرتبط و
صادرات محصوالت تولیدی و اقالم مجاز بازرگانــی مرتبط با موضوع فعالیت
شرکت  ،شرکت در مناقصه ها و مزایده ها و انعقاد قرارداد با ارگانها و سازمانهای
دولتی و غیر دولتی درصورت لزوم پس از اخــذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط
مدت فعالیت  :از تاریخ ثبت بــه مدت نامحدود مرکز اصلی  :اســتان اصفهان ،
شهرستان فالورجان  ،بخش مرکزی  ،دهستان اشترجان  ،روستا منطقه صنعتی
اشترجان ،شهرک صنعتی اشترجان  ،خیابان فرعی  ، 1خیابان ششم  ،پالک 91
 ،طبقه همکف کدپستی  8465196465سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است
از مبلغ  1000000ریال نقدی منقســم به  1000سهم  1000ریالی تعداد 1000
ســهم آن با نام عادی مبلغ  1000000ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی
شــماره  97/03/0172مورخ  1397/12/22نزد بانک صادرات شعبه فالورجان
با کد  0172پرداخت گردیده اســت اعضا هیئت مدیــره گل زعفران اصفهان
به شناســه ملی  14007064970و به نمایندگی ابوالفضل کاظمی به شــماره
ملی 1100248277و به ســمت عضو هیئت مدیره به مدت  2سال و به سمت
مدیرعامل به مدت  2سال آقای محمد پیری عالم به شماره ملی 4060013641و
به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت  2سال آقای عزیزاله پیری عالم به شماره
ملی 4188940867و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت  2سال دارندگان
حق امضا  :کلیه اوراق و اسناد مالی و بهادار و تعهدات ازقبیل چک  -سفته  -بروات
وقراردادهای تعهدات آور و عقوداســامی واستفاده ازحســابهای جاری وثابت
دربانکها با امضاء ثابت مدیرعامل و رئیس هیئــت مدیره و یا نائب رئیس هیئت
مدیره و با مهرشرکت متفق ًا معتبرخواهد بود .اختیارات مدیر عامل  :طبق اساسنامه
بازرسان آقای حسین بکرانی به شماره ملی  1100121277به سمت بازرس اصلی
به مدت یک سال مالی آقای محســن کریمی به شماره ملی  1111835489به
سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیر االنتشار زاینده رود
جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید .ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله
اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری فالورجان ()504140

zayanderoud8108@gmail.com
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امام علی(علیه السالم):
عفو و گذشت افراد لئيم و پست را فاسد
مىكند ،به همان اندازه كه افراد با فضيلت را
اصالح مىکند.

روزنامه فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی و ورزشی
صاحب امتیاز :شرکت توسعه رسانه برتر زایندهرود مدیرمسئول :محمدرضا شواخیزواره جانشین مدیرمسئول :بهمن زینالدین
نشانی :اصفهان ،خیابان ارتش ،جنب پل حسین آباد ،ساختمان  ،119واحد 3
چاپخانه :آینده

رتبه 4 :ضریب کیفی روزنامه33 :

تلفن 031-36284167-8 :فکس36284166 :

آدرس :ابتدای جاده حبیبآباد -روبهروی شهرک امام حسین (ع)

شنبه  1تیر  18 | 1398شوال  1440شماره  8 | 2725صفحه قیمت 1000 :تومان
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خوشنویسی جالب با ابزار غذاخوری

خریدار خانهای که فقط باغچه گیرش آمد!

در حالی که اکثر مردم حتی با گران قیمتترین خودکارها و رواننویسها باز
هم به سختی میتوانند دست خط قابل فهمی داشته باشند؛ اما یازی یولکوزو
هنرمند ترکیهای با ابزاری نهچندان راحت ابداع جالبی در خوشنویســی به
ثبت رساند .او از لبه وسایل غذاخوری که ضخامتهای گوناگونی دارند برای
خوشنویسی استفاده میکند .او میگوید :ضخامت یکسان انواع قلم و خودکارها
باعث میشود دست خوشنویس برای خلق زیبایی بسته باشد؛ اما قاشق و چنگال
این محدودیت را دستکم برای من از میان برده است .او معتقد است که ابزارها
نیستند که هنر هنرمندان را به نمایش میگذارند؛ بلکه مهارت آنهاست.

گاهی اتفاقاتی در هنگام خرید برای افراد می افتد که مشــابه خارجی دیگری
نداشته است؛ مانند مردی که میخواست یک خانه بخرد؛ اما باغچه نصیب او شد.
خریداری که بابت یک خانه 13 ،هزار دالر هزینه کرده بود ،در نهایت ،باغچهای با
طول  3متر و عرض  30سانتیمتر با ارزش  50دالر گیرش آمد .کرویلهولنس در
یک حراجی اینترنتی شرکت کرد و با مشاهده تصویر این ویال تصمیم به خرید
آن گرفت .به گزارش ســان ،او پس از پایان معامله و بازدید از خانه متوجه شد
باغچهای مملو از چمن گیرش آمده است .تمام مراحل این معامله قانونی است
و راهی برای فسخ آن وجود ندارد.

کوچکترین میدان نبرد
عالقهمندان به نبرد تاریخی واترلو با جمع آوری  20هزار ســرباز مینیاتوری و
کوچک ،صحنه کوچکترین نبرد تاریخی جهان را بازســازی کردند .این ارتش
دیدنی و جالب شامل سربازان هلندی ،آلمانی ،فرانسوی و انگلیسی بوده است
که بخشی از صحنههای جنگ واترلو را بازسازی میکند .برای جمع آوری این
سربازان تیم دانشگاه گالسکو انگلیس با همکاری داوطلبان و عالقهمندان به نبرد
کمک کردهاند .نبرد واترلو یکی از حماسیترین جنگهای تاریخی بوده که ناپلئون
بناپارت و دوک ولینگتون در آن حضور داشتهاند.

عکس روز
دوخط کتاب

مــردم از زاویــه
دید تو بــه دنیا نگاه
نمیکنند

مــن فکــر میکنــم
آنچــه موجــب رنجش
آد مهــا از یکدیگــر
میشــود ،این اســت
کــه غالبــا مــا آدمها

توقــع داریــم طــرف
مقابلمــان ،بــه تمــام
وقایــع دنیــا از زاویه
دید ما نگاه کند!
طبل حلبی
گونتر گراس

اینستاگردی

مهمانان سد
زایندهرود
هرساله در فصول بهار
و تابســتان گونههای
متنوعــی از پرندگان
به حاشــیه دریاچه سد
زایند هرود در چادگان
مهاجرت میکنند.

وبگردی

وقتی مجری تلویزیون دست و پنجه شیر بچههای
ایران را میبوسد
وحید یامین پور با انتشــار این عکس
نوشــت« :دوران بزن در رو تمام شده.
دست و پنجه شیربچههایی را که نماد
قدرت آمریکا را پودر کردند،میبوسیم.
تجاوز به ایــران ،در خــاک ،آب یا هوا
رویای دستنایافتنی آمریکاییها باقی
میماند#.گلوبال_هــاوک #دوران_
بزن_و_دررو_تمام_شده»

شوخی بامزه محمد بحرانی با شعر حافظ و سر بیمویش

زیباترین کاخ موزههای پایتخت
هنوز هم در میان برجهای سربه فلک کشیده و هیاهوی زندگی مدرن پایتخت نشینان ،باغها و عمارتهایی وجود دارند که با قدم گذاشتن
در آنجا ،حس و حالتان عوض میشود .باغها و کاخ موزههای تهران ،زیباترین عمارتهای قاجاریان را به نمایش میگذارد .با ما همراه باشید
تا شما را با کاخهای سلطنتی و باغ موزههای پایتخت آشنا کنیم.
کاخ گلستان؛ میراث جهانی یونسکو :اگر میخواهید یک موزه گردی حسابی را شروع کنید ،بازدید از کاخ موزه گلستان را در اولویت
قرار دهید .کاخ گلستان ،یکی از بهترین و معروفترین کاخ موزههای تهران اســت که در صدر لیست موزههای ایران قرار گرفته است .این
کاخ که روزگاری محل حکومت سلسله قاجار بوده ،هم اکنون جزو میراث جهانی یونسکو بوده و بدون شک بازدید از ارگ سلطنتی قاجارها و
منزلگاه ناصرالدین شاه ،جذابیت زیادی برای توریستها و گردشگران دارد؛ به خصوص که پهلوی اول و دوم در این کاخ ،تاج گذاری کردند.
برای ورود به کاخ سلطنتی ابتدا باید بلیت تهیه کنید.
کاخ نیاوران؛ عمارت های زیبا و فضایی آرامش بخش :کاخ نیاوران یکی از باغ موزههای محبوب گردشگران است که در شمال تهران
قرار دارد .این باغ  ۱۱هکتاری در ابتدا ،کاخ ییالقی فتحعلی شاه قاجار بوده که بعدها با روی کار آمدن سالطین جدید ،هرکدام عمارتی برای
اقامت خود به این مجموعه اضافه کردند؛ کاخ صاحبقرانیه به دستور ناصرالدین شــاه و عمارت خانواده پهلوی به دستور محمدرضا شاه در
باغ نیاوران ساخته شد .اکثر عمارتهای زیبای این مجموعه در ســال  ۱۳۶۵به موزه تبدیل و برای بازدید عموم آماده سازی شد .در میان
هیاهوی زندگیهای مدرن و آپارتمان نشینی ،قدم زدن در باغ این کاخ موزه ،بسیار آرام بخش خواهد بود .از تماشای عمارتهای اختصاصی
و کاخ صاحبقرانیه لذت ببرید.
باغ موزه نگارستان؛ زینت بخش میدان بهارستان :باغ موزه نگارستان ،یادگاری از دوران فتحعلی شاه قاجار و امروزه زینتبخش میدان
بهارستان تهران است .باغی که عمارت نگارستان را دربرگرفته ،تنها بخشی از شکوه این باغ موزه را نشان میدهد .نقاشیهای خاصی همچون
نگارههای درباریان قاجار و موزههای متعددی نظیر موزه مجسمههای مینیاتوری جهانگیر ارجمند ،از جذابیتهای باغ موزه نگارستان است.

کتاب

محمد بحرانی ،بازیگر و صداپیشه که این روزها ســریال «هیوال» به کارگردانی
مهران مدیری با بازی او در شبکه نمایش خانگی پخش میشود ،تصویری از خود
را در اینستاگرام منتشر کرد و به شــوخی درباره ظاهر خود نوشت« :کچل شویم
و مالمت کشیم و خوش باشیم که در طریقت ما کافریســت مو داری ».در واقع
شوخی او با یکی از ابیات سروده حافظ است که تا حدودی آن را به طنز تغییر داده.
بیت سروده حافظ به این شرح است« :وفا کنیم و مالمت کشیم و خوش باشیم/
که در طریقت ما کافریست رنجیدن»

ویشکا آسایش و بر و بکس
ویشــکا آســایش در توضیح
این عکس نوشــت :بر و بکس
خشــن ،پشــت صحنه فیلم
ســینمایی « ما همــه با هم
هستیم»

خبر

راهنمای فرزندپروری در عصر دیجیتال

بازسازی کالسیکها در جشنواره «انسی»

علیمحمد رجبی که تجربیات مختلفــی در زمینه فرزندپروری
و سواد رســانهای دارد ،کتابی با عنوان «راهنمای فرزندپروری در
عصر دیجیتال» را منتشر کرده است .این کتاب براساس تجربیات
علیمحمد رجبی در مدیریت پایگاه اینترنتی «خانواده و اینترنت» و
تعامل با والدین و نوجوانان در کارگاههای آموزشی تالیف و گردآوری
شده است .رجبی در این کتاب سعی شده با زبانی ساده و کاربردی
و با استفاده از محتوای چندرسانهای ،مهمترین خطرات پیش روی
کودکان و نوجوانان در فضای مجازی را بــه والدین معرفی کند و
متناسب با هر موضوع راهکارهای پیشگیری و کنترل دامنه آسیب
را آموزش دهد .در کتاب حاضر با موضوعاتی مانند اعتیاد اینترنتی،
بازیهای رایانهای ،دوستیهای اینترنتی ،رفتارهای بیمارگونه در
شبکههای اجتماعی ،رابطه فضای مجازی و اعتیاد به مواد مخدر،
سواد رســانهای ،شیوههای آشــنایی کودکان با ســواد رسانهای،
مخاطرات فضای مجازی برای امنیت و حریم خصوصی کودکان و
نوجوانان و راهکارهای پیشگیری و کنترل آنها آشنا خواهید شد.
این کتاب که به قلم علیمحمد رجبی معاون آموزش انجمن سواد
رسانهای ایران نگاشته شــده ،در  ۱۸۰صفحه و با قیمت ۲۸۰۰۰
تومان روانه بازار نشر شده است .برای تهیه کتاب میتوانید از طریق
سامانه ارسال کتاب به نشانی  @ketabresanاقدام کنید.

«وارنر برادرز انیمیشــن» چندین اپیــزود از کارتونهای خود را
که اواخر امســال به صورت آنالین یا تلویزیونی در دسترس قرار
میگیرند ،در جشنواره انســی نمایش داد .این مجموعه از میان
حدود  ۲۰۰انیمیشن کوتاه محبوب و خاطرهانگیز انتخاب شده بود.
پیتر برانگارد تهیهکننده این مجموعه -که از دهه  ۱۹۳۰تاکنون
را دربرگرفته -از جمله حاضران در این برنامه بود که از روند این
بازسازی خالقانه صحبت کرد .هر اپیزود به طول یک تا  ۵دقیقه از
شخصیتهای مشهور شامل باگزبانی ،المر فود ،پورکی پیگ ،دافی
داک ،وایلی کایوت و رود رانر (کایوت و میگمیگ) و سیلوســتر
گربههه تشکیل شده بود .در این برنامه تاکید شد که قصد احیای
مجدد این شخصیتها نبود و هم شخصیت و هم دینامیک هر یک
از این کاراکترهای محبوب کارتونی با همان ویژگیهای خودشان
حفظ شدند .تیمی متشکل از ۱۰هنرمند برای خلق استوریبوردها
برمبنای شخصیتی که جیم ساپر خلق کرده بود ،این کارتونها
را نهایی کردهاند .در این برنامه تاکید شــد که در بازســازی این
کارتونها سه عنصر اساسی مدنظر بود :انیمیشن عالی ،صداگذاری
عالی و موسیقی عالی .وارنر برادرز انیمیشن سال پیش اعالم کرده
بود که قصد دارد مجموعه جدیدی دربرگیرنده هزار دقیقه کارتون
کوتاه یک تا  ۶دقیقهای بسازد که سال  ۲۰۱۹دیده خواهند شد.

یادداشت
خدا کل زندگی ما را در نظر دارد
مهسا احمدی
هزاران روانشــناس در سراســر جهان بر ســر ایــن موضوع
متفقالقولند که ذهن خودآگاه مــا میتواند برخی افکار را به
واقعیت تبدیل کند ،پس مثبتاندیشــی در زندگی میتواند
تاثیرات خارقالعادهای داشــته باشــد .مثبتاندیشی نه تنها
ســامت روان ما را تامین میکند؛ بلکه پزشکان نیز معتقدند
که امیدواری میتواند ســامت فیزیکی ما را پایدار نگه دارد.
از همین رو دین مبین اسالم نیز همواره تاکید به امیدواری و
تالش مومنین دارد .وقتی افکار منفی از هر طرف به ذهنتان
هجوم میآورند ،اولین قدم برای فــراری دادن افکار منفی و
حفظ آرامش این است که نفس کشــیدن عمیق و به فواصل
منظم را پیش بگیرید.
دومین گام این اســت که به یک هنر خالقانه روی بیاورید تا
ذهنتان را آرام کنید؛ آشــپزی ،بافتنی ،نقاشی ،خوشنویسی،
گلسازی ،شعر و داستاننویسی و ...از میان دهها شاخه هنری
فارغ از اینکه چند سال دارید -یکی را انتخاب کرده و خود رابا آن مأنوس بدارید .کتابخوانی و آموختن زبان نیز گزینههای
مناسب دیگری هســتند .ضمنا ورزش روزانه را جدی بگیرید
که معجــزه میکند .وقتــی از انجام دادن کاری خوشــحال
میشــوید و به انجام آنچه که دوســت دارید ادامه میدهید،
احساس نشاط پیدا میکنید.
افرادی که بیش از حد تفکر میکننــد ،مخصوصا خانمها در
هنگام استرس و نگرانی ،بسیار صحبت میکنند و نمیتوانند
جلوی صحبت کردن خــود را بگیرند .صبحت کردن در مورد
نگرانیها در بیشتر مواقع سبب بدتر شــدن اوضاع و شرایط
میشــود .اگر به بیان مســائل نیاز دارید ،صحبتهایتان را
بنویســید و آنها را به وســیله ذهن آگاه خود تجزیه و تحلیل
کنید تا با خواندن آنها متوجه بیمورد بودن بیشــتر نگرانیها
و افکار منفی شوید .ســری کتابهای انگیزشی این روزها در
صدر پرفروشترینهای جهان هســتند .مردم میخواهند هر
روز روحیه خود را قویتر کنند تا مدیریت قدرتمندانه زندگی
و کارشان را به دست بگیرند.
ناکامیها در جهان امروز بسیارند .ناکامیهای بزرگ که کمر
هر فردی را میتوانــد به راحتی خم کند؛ اما خدا حواســش
به همه ما هســت .درســت در لحظهای که همه چیز را به او
میسپاریم ،به حریم امن الهی وارد شده و نگرانیهایمان رخت
برمیبندند .هر بار که چیزی از دایره زندگی ما خارج میشود،
به الک خود فرو رفته و حتی زبان به گله و شکایت میگشاییم؛
بیتوجه به اینکــه زندگیمــان از یک قطعه پازل درســت
نشــده؛بلکه چندین و چند قطعه دارد .ما در لحظه ،تنها روی
از دست رفتن قطعهای از پازل زندگیمان زوم میکنیم .چند
سالی که میگذرد و به پشت ســرمان نگاه کرده و میبینیم،
چقدر در نبود و از دست دادن آن قطعه رشد پیدا کردهایم! و
اگر آن قطعه میبود ،هیچ وقت تلنگری برای خیزش دریافت
نمیکردیم و موقعیت امروزمان را نداشتیم .خدا یک قسمت
از زندگی ما را نمیبیند ،خدا کل زندگی ما را در نظر دارد.
افکار ما زندگی ما را دگرگون میســازند ،پــس اجازه ندهید
اتفاقات منفی ،تمام نگاه شــما را به زندگی دربرگیرد و بعد از
شناسایی اندیشــههای منفی خود ،یک قدم به عقب برداشته
و از خود این سواالت را بپرسید :آیا شرایط به همان اندازه بد
است که من فکر میکنم؟ آیا میتوان به شیوه دیگری به قضایا
نگاه کرد؟ از اتفاقهای پیش آمده چه تجربهای کسب کردهام
که در آینده آن را به کار ببرم؟ بعد از مطرح کردن این سوالها
جملههای تاکیدی مثبت را تکرار کنید و جملههای منفی را
به کار نبرید.

دیدگاه
رسانه نباید اقتضای خود را به هیئتهای
مذهبی تحمیل کند
مدیر شبکه افق در سومین نشست صمیمانه فصلی جمعی
از ستایشگران جوان آستان اهلبیت (ع) اظهار کرد :هیئت
یک رسانه است که به رسانه دیگری نیاز ندارد و باید مراقبت
کند تا رســانههای دیگر مکمل کار آن باشند .جالل غفاری
از هیئت بهعنوان رسانه واقعی شــیعه نام برد و اضافه کرد:
خدمات هیئــت در طول تاریخ به انقالب و اســام به میزان
بسیاری بوده است که باید مطالعات جامعی برای بررسی این
خدمات دنبال شود .مدیر شبکه افق با بیان اینکه عنصر نیت
در هیئت دارای یک جایگاه مهم و اساسی است ،مطرح کرد:
عنصر نیت در حرکت جهادی یک عنصر کلیدی است که اگر
گسترش و ترویج آن مورد توجه قرار گیرد ،رسیدن به نتیجه
نیز زودتر حاصل میشود .وی با تاکید بر اینکه رسانه اقتضای
خود را نباید به هیئت تحمیل کند ،تصریح کرد :امامشناسی،
پیشران حرکت اسالمشناسی است و هیئت ،بار این حرکت را
بر دوش گرفته ؛ به همین علت انتظار داریم با تقویت هیئت،
الیههای معرفتی و محبتی نسبت به امام در جامعه موج بزند
و در این مسیر مجموعههای مختلف باید در حد امکان خود را
با هیئت تطبیق دهند.

