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  ضربت  »ظفر« 
 مراسم  رونمایی از کشفیات و اقدامات پلیس استان برگزار شد؛

  وقتی آمارهای تعزیرات و اصناف با هم نمی خواند؛ 

اصفهان ، احتکار  ،آمار!
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 تیر شایعات
 به سمت سالک

 رییس دانشگاه علوم پزشکی تاکید کرد
 که »سالک « در اصفهان کشنده نیست؛ 
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 چرا روحانی در جلسات مهم شوراهای 
راهبردی کشور شرکت نمی کند؟ 

 جای خالی
 آقای رییس جمهور

تداوم صادرات 
پیش شرط رسیدن به تولید 

55 میلیون تن فوالد

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان به مناسبت 
روز صنعت و معدن عنوان کرد:

3
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چرا مرکز پایش هوای اصفهان اجازه انتشار نتایج سنجش های خود را ندارد؟

سوالی که پاسخی برای آن نیست
در آخریــن روزهــای ماه بهــار، آســمان اصفهــان جوالنــگاه ریزگردهایی 
شــد که وضعیــت کیفیــت هــوای ایــن کالن شــهر را بــه مرز هشــدار 
رســاند؛ اما بــا وجود اینکــه نفس شــهروندان اصفهانــی به شــمارش افتاد، اطالع رســانی 
صحیحی درباره میــزان آلودگی و منبــع اصلی ایجاد آنها صــورت نگرفت تا ایــن موضوع به 
 نطق میــان دســتور نایب رییس شــورای شــهر در جلســه علنی ایــن هفته شــورا تبدیل

صفحه   7 شود...
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معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان گفت: 
به رغم افزایش نرخ تورم، در سال ۹۸ تولید مسکن 
در اصفهان شرایط خوبی خواهد داشت؛ زیرا مطابق 
نظریه های اقتصادی مبنــا، هنوز در برخی مناطق 
شهری همچنان شاهد رشــد تقاضا برای ساخت 
مسکن هستیم و براساس آن عرضه مسکن و ساخت 

و ساز نیز باید وجود داشته باشد.
سید احمد حسینی نیا اظهار کرد: در سال های ۹۵ 
و ۹۶ با ایجاد موجی در اصفهان، ساختمان ســازی 
به جای این شهر به سمت شهرهای شمالی کشور، 
تهران، کیش و کشورگرجســتان کشیده شد؛ اما 
امروز با رویکرد متفاوت توانستیم تاحدودی از فرار 

سرمایه ها در این بخش جلوگیری کنیم.
وی با بیــان اینکه در حال حاضر ســرمایه گذاران 
از سایر اســتان ها برای ساخت و ســاز به اصفهان 
می آیند و این اتفاق موجب رشــد ۵۲ درصدی در 
آمار صدور پروانه ساخت براساس متراژ در اصفهان 
شده است، افزود: با مدیریت شرایط در حوزه ساخت 
و ســاز اصفهان، امروز شــاهد ازدحام مردم برای 
گرفتن پروانه ســاخت در بعضی مناطق هستیم.

معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان ادامه 
داد: براساس آسیب شناســی در مناطق مختلف 
اصفهان در نخســتین گام اقدام به اصالح ساختار 
اجرایی و در ادامــه بهینه کردن رونــد موجود در 
صدور پروانه ساخت کرده ایم؛ چرا که پیش از این 
در تصمیم گیری ها زمان طوالنی صرف می شــد و 
بروکراسی سنگینی جاری بود که با اقدامات صورت 
گرفته اکنون در حوزه نظارت باید در کمتر از سه روز 

پاسخ داده شود.
وی با بیان اینکه روند صدور پروانه ساخت در مدت 
زمان کمتر از ۳۰ روز به مناطق ابالغ شــده است، 

گفت: بر این اساس از زمان ورود درخواست پروانه 
ساخت به شهرداری و بعد از تحویل کامل مدارک تا 
زمان صدور آن، روندی ۳۰ روزه طی می شود؛ نرخ 
رشد ۱۲ درصدی صدور پروانه ساخت از لحاظ متراژ 

در اصفهان، حکایت از موفقیت این امر دارد.
حســینی نیا با تاکید بر اینکه معاونت شهرسازی 
شهرداری در حوزه مســکن تنها در صدور پروانه 
ساخت و مباحث کنترل و نظارت سهم دارد، اظهار 
کرد: ما نمی توانیم کارفرمــا را وادار کنیم مثال در 
زمین خوب خــود در منطقه مرداویــج آپارتمان 
۵۰ متری بسازد؛ اما اگر انبوه ساز تمایل به ساخت 
واحدهایی با متراژ پایین داشــته باشــد، استقبال 
خواهیم کرد؛ البته در ضوابط و مقررات شهرسازی 
اصفهان، بندی وجود دارد که نباید به واحد مسکونی 

کمتر از ۶۰ متر مجوز ساخت دهیم.
 وی با اشاره به پرداخت تسهیالت بانکی برای رونق 
بازار مسکن و ساخت و ســاز کارساز، تصریح کرد: 
دولت تسهیالتی برای رونق بازار مسکن به خصوص 
در بافت فرسوده و در قالب طرح بازآفرینی شهری در 
نظر گرفت و آیین نامه اجرایی آن را تدوین و مصوب 
کرد و مطابق آن نیز سهمی به شهرداری ها و سهمی 
به دولت داد که رقم تسهیالت برای این طرح، شش 
درصد بود و بعد به ۹ درصد افزایش یافت؛ اما امروز 
باید دید این روند و برنامه ریزی ها منجر به چه اتفاقی 
شده و چند درصد از این طرح، عملیاتی شده است.

معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان گفت: 
باید توجه داشت که تسهیالت پرداختی دولت برای 
رونق بازار مسکن در قالب های مختلف در حوزه اجرا 
عمال خروجی خوبی نداشته است و این آمار برنامه و 
تسهیالت دولت تنها ذهن مردم را درگیر و برای آنها 

ایجاد توقع کرده است.

رشد تقاضا برای ساخت مسکن در اصفهان
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عدم حضور رییس جمهور در جلسات و شوراهای 
عالی اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کشور در حالی 
همچنان ادامه دارد که انتقادات جدی نســبت به 
این رویه مطرح است. روحانی، از زمان ریاست آملی 
الریجانی بر مجمع تشخیص مصلحت در جلسات 
شرکت نکرده است. این مسئله در صورتی است که 
انتظار می رفت با بررســی لوایح مبارزه با پولشویی 
در مجلس، رییس جمهور بــه عنوان متولی دولت 
و اصلی ترین پیشنهاد دهنده این الیحه برای دفاع 
از آن در مجمع حاضر شود. طی دوره های پیش از 
این رؤسای جمهور نه همیشه اما گاهی در مجمع 
حاضر می شدند؛  اما روحانی از زمان ریاست آملی 
الریجانی در هیچ یک از جلسات آن شرکت نکرده 

است.
 این مسئله حتی واکنش اعضای مجمع را نیز در پی 
داشته است و محسن رضایی، دبیر این نهاد با اشاره 
به دعوت های مکرر از رییس جمهور گفته است: ما 
بارها از آقای روحانی برای حضور در جلسات مجمع 
دعوت کرده ایم؛ اما متاسفانه تاکنون ایشان در این 
جلسات حاضر نشدند. بســیاری انتظار داشتند تا 
رییس جمهور برای تســریع روند لوایح به مجمع 
بیاید که به نظر می رســد روحانی رایزنی های غیر 
علنی را به حضور در میان اعضــا ترجیح می دهد 
آن هم در شــرایطی که بیشترین فشــار از ناحیه 
دولت بــرای تصویب این لوایح صــورت می گیرد. 

برخی معتقدند که اگر حســن روحانی در جلسات 
مجمع شرکت می کرد می توانست نقش موثری در 
اقناع اعضا ایفا کند و شاید بررسی های مجمع مسیر 
دیگــری را می پیمود. حتی برخــی از نمایندگان 
نزدیک به دولت نیز به ایــن رویه روحانی اعتراض 
دارند؛ مصطفــی کواکبیان نماینــده مردم تهران 
در مجلس شورای اســامی طی تذکری به رییس 
جمهور گفت: آقای رییس جمهور! متاســفانه در 
جلسات مجمع تشــخیص مصلحت نظام شرکت 
نمی کنید و بعد گله می کنید چــرا CFT یا پالرمو 

تصویب نمی شود؟ 

در جلسات مجمع شــرکت کنید تا این دو تصویب 
شوند. شورای عالی انقاب فرهنگی و شورای عالی 
فضای مجازی دو نهاد دیگری اســت که روحانی 
در آنها شــرکت نمی کند. جلسات شــورای عالی 
انقاب فرهنگی پس از حاشــیه های ایجاد شــده 
میان روحانی و برخی از منتقدان او مانند عزت ا...

ضرغامی و درگیری لفظی بین این دو یا برگزار نشده 
و یا بدون حضور روحانی تشکیل جلسه داده است. 
قهر دولت با این شورا حتی با پا در میانی مجلس و 
شایعه تشکیل جلسات در ســاختمان مجلس هم 
حل نشد. الریجانی اخیراتاش هایی را برای سر و 

سامان دادن به وضعیت این شورا آغاز کرده است. 
طی روزهای اخیر هیئتی از این شورا در جلسه ای با 
نمایندگان و رییس مجلس با الریجانی دیدار کردند 
و قرار شد تا کمیسیونی مشترک میان این دو نهاد 
ایجاد شود. برخی از اعضا از جمله ضرغامی و دیگر 
مخالفان دولت هم با استفاده از فرصتی که روحانی 
در اختیارشــان قرار داده عما معتقدند تشــکیل 
نشدن جلسات شورا و غیبت رییس جمهور موجب 
شده تا بسیاری از مصوبات و دستورکارهای این نهاد 
روی زمین بماند. این غیبت های روحانی از ســوی 
مخالفان وی به عدم انتقاد پذیری او تعبیر می شود. 
اینکه او حاضر به شرکت در جلسات و رویارویی با 
انتقاد افرادی نیست که برخی در حوزه های سیاسی 
و فرهنگی صاحب نظر هســتند. حتی در انتقادی 
سطحی تر عده ای معتقدند او حاضر به رویارویی با 
برخی از افراد مانند احمدی نژاد و ضرغامی دراین 

جلسات نیست. 
در کنار همه این دالیل و گمانه زنی ها آنچه مشخص 
اســت اینکه روحانی نیز راه احمدی نژاد در برابر 
مخالفان را در پیش گرفته است. نظرات مخالف در 
روند تصمیم گیری او و حلقه مشاورانش نقشی ندارد 
و ترجیح می دهد با ایجاد حواشی عوامانه و اظهارات 
رسانه ای برای تحقق خواسته های دولت عمل کند؛ 
اقدامی که بیش از هر چیــز گویای منطق ضعیف 
دولت در اجرای سیاست هایی اســت که برخی از 
آنها به سرنوشت مســتقیم میلیون ها ایرانی پیوند 

خورده است.

رونمایی کاخ سفید از طرح ۵۰ 
میلیارد دالری »معامله قرن«

در آستانه کنفرانس بحرین، کاخ سفید طرحی ۵۰ 
میلیارد دالری را رونمایی کرد که ظاهرا بخشــی 
از طرح دولت ترامپ در قبال اســراییل و فلسطین 
موسوم به »معامله قرن« است. بر اساس طرحی که 
جزییات آن در ۴۰ صفحه در وب سایت کاخ سفید 
منتشر شده، سرمایه گذاری در حوزه های عمومی و 
خصوصی در سرزمین های فلسطینی دست کم یک 
میلیون فرصت شغلی ایجاد خواهد کرد. کاخ سفید با 
طرح این ادعا که »چندین نسل از فلسطینی ها تحت 
شرایط مشقت بار و زیان بار زندگی کرده اند؛ اما فصل 
بعدی زندگی آنان می تواند با آزادی و منزلت قرین 
شود«، اعام کرد: این طرح بلندپروازانه ترین اقدام 

بین المللی برای فلسطینیان تا به امروز است.

پیشنهاد رشوه ۲۰ میلیون دالری 
عربستان به سیاستمدار لبنانی

رییس حزب التوحید العربی لبنــان اعام کرد که 
پیشنهاد رشــوه ۲۰ میلیون دالری عربستان را به 
منظور جدا شــدن از مواضعــش در تایید حزب ا... 
رد کرده اســت. وئام وهاب اعام کرد که هدف قرار 
گرفتن عربستان و حمله ترکیه به کشوری عربی در 
حد و اندازه مصر و عربستان را نمی پذیرد. وهاب، در 
واکنش به ســوالی در رابطه با مواضعش در دفاع از 
عربستان تاکید کرد که او در قبال این مواضع چیزی 
دریافت نکرده و نخواهد کرد. رهبر حزب التوحید 
العربی در ادامه تصریح کرد که پیش از این پیشنهاد 
رشوه ۲۰ میلیون دالری به او داده شده بود تا درباره 

عبدا... بن عبدالعزیز پادشاه عربستان حرفی نزند. 

هشدار درباره تحرکات 
داعشی ها در عراق

منابع عراقی از تکذیب خروج نظامیان آمریکایی از 
یک پایگاه هوایی در شمال بغداد و فشارهای جدید 
آمریکا بر عراق با هدف عقد قرارداد با شــرکت های 
آمریکایی و هشــدار نماینده جریان حکیم درباره 
تحرکات تروریســت های داعشــی و خطرات آن 
برای امنیت بغداد و دیالی خبر دادند. ســخنگوی 
اطاع رســانی نظامی عراق خبر خــروج نیروهای 
آمریکایی از پایگاه هوایی »بلد« در شمال بغداد را 
تکذیب کرد. با این حال منابع امنیتی عراق از افزایش 
تدابیر شدید امنیتی از جمله منع آمد و شد شبانه 
در پایگاه هوایی »بلد« که در آن نیروهای آمریکایی 

مستقر هستند، خبر دادند.

فرمانده ارتش اتیوپی، قربانی 
کودتا در این کشور شد

تلویزیون دولتی اتیوپــی گزارش کرد که رییس 
ایالت مهره و مشــاورش در کودتای روز یکشنبه 
کشته شده اند. همچنین رییس ستاد کل ارتش 
این کشور نیز در این کودتا کشته شده است. بنا 
بر این گزارش یکی از ژنرال های ارتش اتیوپی که 
نامی از وی برده نشده پشت پرده این کودتا قرار 
دارد. »آبی احمد« نخست وزیر اتیوپی نیز با لباس 
نظامی در صفحه تلویزیون حاضر شــده و گفته 
است که تعدادی از مسئوالن این کشور در شهر 
»بحر دار« پایتخت ایالت امهره در اثر این کودتا 

کشته شده اند. 

جای خالی آقای رییس جمهور

کاردار امارات، به وزارت 
امور خارجه احضار شد

در پــی اقــدام تجاوزکارانه یــک فروند پهپاد 
جاسوســی آمریکایی به حریــم فضایی ایران 
از مبدأ یــک پایگاه نظامی آمریــکا در امارات، 
کاردار این کشور از ســوی وزارت امور خارجه 
احضار و مراتب اعتراض شــدید کشورمان به 
وی اباغ شد. در این دیدار، رییس اداره خلیج 
فارس وزارت امور خارجه اظهار کرد: جمهوری 
اســامی ایران ارائه تســهیات بــه نیروهای 
بیگانه را بــرای هرگونه تعرض بــه قلمرو آبی، 
خاکی و فضایــی ایران نمی پذیرد و کشــورها 
 نمی تواننــد در اینگونــه موارد از خود ســلب

 مسئولیت کنند.

رییس جمهور آمریکا:
تحریم های جدید علیه ایران 

اعمال می شود
رییس جمهــور آمریکا در پیامــی توئیتری از 
اعمال تحریم های جدیــد علیه ایران خبر داد. 
ترامپ نوشــت: ایران نمی تواند ســاح های 
هسته ای داشته باشد. تحت برنامه وحشتناک 
اوباما، آنها طی چندین ســال در مسیر انرژی 
هســته ای قرار می گرفتند و تاییدات موجود 
نیز قابل قبول نیســت. ما روز دوشنبه)امروز( 
تحریم هــای بیشــتری را علیه ایــران اعمال 
می کنیم. وی افزود: امیدوارم روزی که تحریم ها 
از ایران برداشته شود، فرا رسد و آنها دوباره به 
یک ملت سازنده و خوشبخت تبدیل شوند، هر 

چه زودتر بهتر!

چه کسی جنگ افروزی ترامپ 
علیه ایران  را متوقف کرد؟

رسانه های آمریکایی مطالبی را در مورد تصمیم 
»ترامپ« برای حمله به ایران منتشر کردند و به 
تازگی نیویورک تایمز درباره فردی مطلب نوشته 
که وی »پرزیدنت« را از انجام این کار منصرف 
کرده است. به نوشته نیویورک تایمز، این فرد 
»توکر کارلســون« نام دارد. وی که از مجریان 
شناخته شده فاکس نیوز است به ترامپ گفته 

که حمله به ایران احمقانه است. 

کافه سیاست

عکس  روز 

برگزاری انتخابات 
شهرداری در استانبول

شــهر اســتانبول، صحنه برگــزاری انتخابات 
شهرداری است؛ رقابتی که به نبردی حیثیتی 
برای »رجب طیب اردوغان« تبدیل شده است. 
»اکرم امام اوغلو« شــهردار یــک محله طبقه 
متوسط نشین استانبول، رقیب حزب اردوغان 
در این انتخابات است که طرفداران زیادی هم 
دارد. مخالفان دولت به امام اوغلو به چشم فردی 
نگاه می کنند که می تواند رجب طیب اردوغان، 
را که شکســت ناپذیر به نظر می رسد، سرانجام 

شکست دهد.

علیه وزارت نفت جنگ روانی راه انداخته اند

پیشنهاد سردبیر:

پیشخوان

بین الملل

وزیر امور خارجه با مثبت ارزیابــی کردن عملکرد معاونت اقتصادی 
وزارتخانه متبوعش در شــرایط تحریــم، گفــت: در زمینه انعقاد 
پیمان های پولی، با کشــورهای مختلف مذاکرات و توافقاتی انجام 
شده اســت. محمدجواد ظریف در پاسخ به این سوال مبنی بر اینکه 
آیا از عملکرد معاونت اقتصــادی وزارت امور خارجه رضایت دارید؟ 
گفت: حدود یک سال است که در وزارت امور خارجه معاونتی به نام 
اقتصادی تشکیل شده و به نظر بنده عملکرد موفقی داشته؛ اما برای 

رسیدن به نتیجه مطلوب راه طوالنی در پیش است. وزیر امور خارجه 
ادامه داد: باید توجه کرد در شرایطی معاونت اقتصادی وزارت خارجه 
تشکیل شده که کشــور با تحریم روبه رو است؛ اما به رغم تحریم ها، 
اقدامات خوبی در این معاونت انجام شــده اســت. وی تصریح کرد: 
معاونت اقتصادی وزارت خارجه در سفرها، هماهنگی های مربوطه را 
انجام می دهد و امیدوارم این مسیر ادامه داشته باشد. ظریف در ادامه 
تصریح کرد: باید توجه شود که وزارت امور خارجه جمهوری اسامی 

ایران وظیفه تسهیل گری و هماهنگی بخش های اقتصادی را داشته و 
ساز و کار مشخصی در بخش های اقتصادی دارد. وزیر امور خارجه در 
خصوص انعقاد پیمان های پولی با کشورهای مختلف گفت: در زمینه 
پیمان های پولی با ترکیه، روسیه، چین، آذربایجان، هند و کشورهای 
مختلف از چند سال قبل مذاکراتی انجام شده ؛ اما در هر صورت کار 
اصلی را باید بانک مرکزی انجام دهــد و وزارت امور خارجه وظیفه 

تسهیل امور اقتصادی را برعهده دارد.

»ظریف« از انعقاد پیمان های پولی با کشورهای مختلف خبر داد

 چرا روحانی در جلسات مهم شوراهای راهبردی کشور شرکت نمی کند؟ 

کــدام بابــک زنجانی را
 لو داد؟

پیام اروپا به ایران

دامنــه بحــران بیکاری 
گسترده تر شد

ارتش آمریکا تحقیر شــد 
ترامپ، ایران را توئیت باران کرد!

اعضای باند نفوذی در وزارت نفت دستگیر شدند
نماینده مردم شاهین شــهر در مجلس از 
دســتگیری اعضای باند نفوذی در وزارت 
نفت و نقش یک زن در ایــن باند خبر داد. 
حسینعلی حاجی دلیگانی، گفت: به تازگی 
نهادهای امنیتی یک باند نفوذی را دستگیر 
کردند که با نفوذ در میان تعدادی از مدیران 
وزارت نفت در جهت تکمیل پازل دشمن 
اقدام می کردند. وی خاطرنشــان کرد: با 
توجه به اینکه ما در شرایط جنگ اقتصادی به ســر می بریم و اقتصاد ما متکی به نفت است، وزارت 
نفت به پاشنه آشیل ما تبدیل شده و آمریکا ســعی می کند تا با نفوذ و ایجاد اخال در عملکرد این 
وزارتخانه ضرباتی را به کشور ما وارد کند. وی افزود: در رأس این باند خانمی قرار داشت که با نفوذ 
بین ۱۶ نفر از مدیران مهم و تاثیرگذار وزارت نفت توانســته بود تصمیمات مهمی را در وزارت نفت 
مسکوت بگذارد و ضربه کاری را در این جنگ اقتصادی به کشــور وارد کند. حاجی دلیگانی اظهار 
داشت: این خانم همانطور که گفته شد با ۱۶ نفر از مقامات تاثیرگذار وزارت نفت ارتباط داشته است 
که این مقامات با همراهی این خانم تصمیمات غلطی را در جهت خواسته های دشمن وعلیه منافع 

ملی کشور اتخاذ می کردند.

» رئیس هیئت مدیره «

آگهی مجمع عمومی عادی شركت بسپار بافت گستر زاگرس )سهامي خاص(
ثبت شده به شماره 1947 و شناسه ملي 14005166787

 بدینوســیله به اطاع کلیه ســهامداران محترم 
شرکت بســپار بافت گســتر زاگرس )سهامي 
خاص(  می رساند مجمع عمومی عادی شرکت رأس 
ساعت ۱۶ روز جمعه  مورخ 98/۰۴/۱۴ در محل دفتر 
 شرکت واقع در فاورجان ایمانشهر ابتداي بلوار صنعت

  برگزار می گردد .
موضوعات جلسه :

۱- انتخاب بازرسان شرکت
۲- سایر مواردی که در صاحیت مجمع عمومی عادی 

باشد .
اداره كل بهزیستی استان اصفهان

آگهی تجدید مناقصه عمومی )نوبت دوم(

1( اطالعات مناقصه
- دستگاه مناقصه گزار: اداره کل بهزیستی استان اصفهان

- موضوع مناقصه: انجام امور خدماتی، نظافت و فضای ســبز در ســتاد بهزیســتی و واحدهای تابعه ادارات بهزیستی 
شهرستانهای استان اصفهان به صورت حجمی در سال 98

- محل اخذ اسناد مناقصه: پایگاه ملی اطاع رسانی مناقصات )iets.mporg.ir( و سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
)setadiran.ir(

- مبلغ تضمین: ۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
- تاریخ دریافت پاکتهای مناقصه: از تاریخ درج اسناد در سامانه تا ساعت ۱9 روز چهارشنبه مورخ ۱398/۰۴/۱۲ 

- تاریخ قبول پیشنهادات و عودت پاکتهای مناقصه: از آخرین روز دریافت پاکتهای مناقصه از طریق سامانه تا ساعت 
۱9 روز شنبه مورخ ۱398/۰۴/۲۲
- فرآیند مناقصه: یک مرحله ای

2( شرایط متقاضیان
شرکت متقاضی باید دارای سابقه ثبتی در استان اصفهان بوده و همچنین فرم تایید صاحیت در امور خدماتی از اداره کل و 

امور اجتماعی را اخذ نموده و دارای 3 سال سابقه کار اجرایی در زمینه امور خدماتی در دستگاه های اجرائی باشد.

م الف:509793

نوبت اول

مسعود پزشکیان
نایب رییس مجلس:

معاون حقوقی رییس جمهوری با تاکید بر احتراز از 
وقوع جنگ، گفت: اقدام آمریکا در فرستادن پهپاد 
جاسوســی به مرزهای هوایی ایــران، نقض حقوق 
بین الملل از سوی واشنگتن است و اقدامات حقوقی 
در این زمینه انجام خواهد شد. لعیا جنیدی افزود: 
تعرض به مرزهای آبی و خاکی و هوایی در هیچ حال 
قابل قبول و تحمل نیســت ولی در همه حال باید 
مراقب بود و همه تاش های الزم برای احتراز از وقوع 
جنگ به عمل آیــد. وی درباره تمدید تعلیق مجدد 
 )FATF( اقدامات تقابلی گروه مالی اقدام مشترک
گفت: اعام اعمال اقدامات تقابلی بیشــتر در آینده 
در ذیل تصمیم به تمدید تعلیق توسط FATF نگران 
کننده است و متاسفانه به صورت قدم به قدم در حال 
بازگشت به نقطه ابتدایی هســتیم، یعنی بازگشت 
اقدامات تقابلی و بی اثر شدن تعلیق که نباید اجازه 
بدهیم ایــن اتفاقات بیفتد.جنیدی اظهار داشــت: 
انتظار می رود، مجمع تشخیص مصلحت نظام برای 
جلوگیری از اعمال اقدامات تقابلی بیشتر، بررسی دو 

الیحه را زودتر نهایی کند. 

اقدام پهپاد جاسوسی آمریکا 
پیگیری حقوقی می شود

معاون حقوقی رییس جمهور:

نایب رییس مجلس شــورای اسامی با بیان 
اینکه جوسازی شــدید علیه وزارت نفت در 
جریان اســت، گفت: علیه همه کسانی که در 
جایگاه هــای کلیدی قــرار گرفته اند و تاش 
می کنند که ثبــات در مملکت ایجاد بشــود 
جوسازی می کنند و هر چه جایگاه حساس تر 
باشــد، جوســازی بیشتر می شــود. مسعود 
پزشکیان در واکنش به اخبار تکذیب شده ای 
که از ســوی یکی از نمایندگان مجلس علیه 
بیژن زنگنه، وزیر نفت مطرح شده است، گفت: 
متاســفانه خیلی راحت اطاعات غیرموثقی 
را که از طریق شــنیده هایی که ممکن است 
دشمن عامل پخش آنها باشد، تکرار می کنند. 
این نماینده مجلس  ادامه داد:  با این کارها سعی 
در تخریب افرادی دارند کــه در جایگاه های 
کلیدی این مملکت قــرار گرفته اند و تاش 

می کنند ثبات در مملکت ایجاد شود.

علیه وزارت نفت جنگ 
روانی راه انداخته اند

چهره ها

علیرضا کریمیان
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برگزاری هفدهمین نمایشگاه صنایع چوب در اصفهان
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

تحلیل

بازار

عطر و ادکلن مردانه

ادو پرفیوم مردانه فراگرنس ورد 
مدل Suave حجم 100 میلی لیتر

 108,000
تومان

ادو تویلت مردانه اللیک مدل 
Encre Noire Pour Homme

 313,000
تومان

ادو تویلت مردانه بولگاری 
Aqva Pour Homme مدل

 550,000
تومان

معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان گفت: علی رغم افزایش 
نرخ تورم، در سال ۹۸ تولید مسکن در اصفهان شرایط خوبی خواهد 
داشت؛ زیرا مطابق نظریه های اقتصادی مبنا، هنوز در برخی مناطق 
شهری همچنان شاهد رشد تقاضا برای ســاخت مسکن هستیم و 
براساس آن، عرضه مسکن و ساخت و ساز نیز باید وجود داشته باشد. 
سید احمد حسینی نیا اظهار کرد: در سال های ۹۵ و ۹۶ با ایجاد موجی 

در اصفهان، ساختمان ســازی به جای این شهر به سمت شهرهای 
شمالی کشــور، تهران، کیش و گرجستان کشیده شــد؛ اما امروز با 
رویکرد متفاوت توانستیم تاحدودی از فرار سرمایه ها در این بخش 
جلوگیری کنیم. وی با بیان اینکه در حال حاضر ســرمایه گذاران از 
سایر اســتان ها برای ساخت و ســاز به اصفهان می آیند و این اتفاق 
موجب رشد ۵۲ درصدی در آمار صدور پروانه ساخت براساس متراژ 

در اصفهان شده است، افزود: با مدیریت شرایط در حوزه ساخت و ساز 
اصفهان، امروز شاهد ازدحام مردم برای گرفتن پروانه ساخت در بعضی 
مناطق هستیم. وی با اشاره به پرداخت تسهیالت بانکی برای رونق 
بازار مسکن، تصریح کرد: دولت تسهیالتی برای رونق بازار مسکن به 
خصوص در بافت فرسوده و در قالب طرح بازآفرینی شهری در نظر 

گرفت و آیین نامه اجرایی آن را تدوین و مصوب کرده است.

معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان خبرداد:
رشد تقاضا برای ساخت مسکن در اصفهان

کشــف بزرگ ترین محموله احتکار شــده میلگرد 
به ارزش 700 میلیارد تومان، ۳۸ احتکار ســنگین 
در حوزه انبار الستیک، آهن آالت و لوازم خانگی، 
کشف انبار احتکار لوازم خانگی، شکر و آهن آالت 
بــه ارزش ۱۱0 میلیارد ریــال در عملیات مرصاد 
۱۱، دو هزار بســته کاغــذ A4 احتکار شــده و... 
نمونه هایی از اخبار مربوط به احتکارهای کشــف 
شده در استان اصفهان است. شاید به همین مقدار و 
حتی بیشتر از آن هم کشف نشده یا حتی رسانه ای 
نشــده باشــد؛ اما آنچه در خالل این آمار و ارقام 
نجومی و حتی عددهــای خردی که تعــداد آنها 
کم هم نیســت، مشهود اســت؛ اینکه رقم احتکار 
 در اســتان اصفهان پاییــن نبوده و نیســت. این 
اظهر من شــمس البته در تحلیلی وارونه دیروز از 
سوی رییس سازمان بازرسی اصناف استان اصفهان 
با عنوان کمترین حجم احتکار در سال گذشته در 
استان اصفهان رسانه ای شد؛ اینکه با چه حساب و 
کتابی یک مقام مسئول به این نتیجه رسیده؛البته 

عالمت سوال بزرگی است.
اصفهان در میان سه استان محتکر کشور

بر اســاس آمــار و اطالعات ارائه شــده از ســوی 
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در شهریور ماه 
گذشته، اصفهان پس از آذربایجان شرقی و تهران 
در رده سوم بیشــترین احتکارهای کشف شده در 
کشور معرفی شد. بر اساس اعالم سازمان تعزیرات 

حکومتی، مهم ترین پرونده ها در رده اول مربوط به 
آهن و میلگرد و در اســتان های آذربایجان شرقی، 
اصفهان و کرمانشاه ثبت شده است؛ همچنین لوازم 
خانگی، برنج و اقالم خوراکی و لوازم یدکی خودرو 
در رده های بعدی قرار دارند که استان های تهران، 
آذربایجان شــرقی، اصفهان، کرمانشاه و فارس در 
این حوزه، بیشــترین تخلفــات را دارا بوده اند. در 
سال گذشته محموله های سنگین احتکار شده ای 
کشــف شــد که حتی برخی از آنها در مــأ عام و 
 در همان بازاری که کشــف شــد به مردم فروخته

 شد.

وقتی آمار معکوس می شود
علی رغم آمارها و اعالم های رسمی اما دیروز رییس 
بازرسی اصناف مرکز اصفهان گفت: کمترین حجم 
احتکار در سال گذشته در استان اصفهان رقم خورد و 
این در حالی بود که بیشترین مشکل اقتصاد کشور در 
سال گذشته، احتکار برخی صنوف و چند برابر کردن 
قیمت ها با این ابزار بود. جواد محمدی فشارکی اعالم 
داشت: در سه ماهه ابتدایی امسال، بیش از ۶۹ هزار 
مورد بازرسی از اصناف صورت گرفته که در این میان، 
۲ هزار و ۱0۱ پرونده تشکیل شده که ارزش ریالی این 
پرونده ها برابر با ۵0 میلیارد ریال است. وی همچنین 

از راه اندازی طرح ساماندهی اصناف در اصفهان خبر 
داد و گفت: این طرح به منظور شناسایی واحدهای 
فاقد پروانه کسب اجرایی شده و تا کنون، بازرسی یک 
منطقه از شهر اصفهان در این خصوص تکمیل شده 
است. رییس بازرســی اصناف اصفهان در خصوص 
مقایسه همراهی و قانون پذیری اصناف اصفهان در 
قیاس با سایر استان ها خاطرنشان کرد: به استناد آمار 
موجود، اصفهان با وجود تعــداد باالی صنوف و بازار 
بزرگ خود، کم تخلف ترین اصناف را در کل کشور 
دارد و به جرأت می توان گفت، صنوف این اســتان 
بیشترین تعامل را با نهادهای نظارتی در امر کنترل 

بازار و حفظ حقوق مردم دارند.
احتکار، یک پای نابسامانی اقتصادی

احتکار را برخی حق فروشــندگانی می دانند که به 
دلیل نوسانات بیش از حد بازار، قادر به پیش بینی 
از رونــد کلی اقتصــاد نیســتند. عده زیــادی از 
واردکنندگان و اهالی بازار، به دلیل افزایش لحظه ای 
قیمت ها، تمایلی به فــروش کاالهای خود ندارند و 
ترجیح می دهند آن را در انبار نگه دارند تا در فرصت 
مناسب با سود بیشتری عرضه کنند؛ اما برخی دیگر 
این رویه را به نوعی عامل اصلی در اختالل سیستم 
اقتصادی می داننــد؛ اما هر تعبیری که از مســئله 
احتکار وجود داشته باشد، در یک سال اخیر انقطاع 
جریان عرضه همواره یک پای گرانی ها بوده است و 
حاال دفاع از اصنافی که نه همه اما بخشی از آنها در 
شکل گیری این پروسه بدون شک نقش داشته اند 

به نوعی پاک کردن صورت مسئله است.

اصفهان ، احتکار  ،آمار!
  وقتی آمارهای تعزیرات و اصناف با هم نمی خواند 

هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع چوب، ماشــین آالت، یراق آالت و مواد اولیه، روزهای چهارم تا هفتم تیرماه در 
اصفهان برگزار می شود. این نمایشگاه در فضایی به مساحت دو هزار و ۶00 مترمربع فضای نمایشگاهی و با حضور ۴۴ 
شرکت معتبر از استان های اصفهان، تهران، البرز، قم، آذربایجان شرقی و فارس برگزار خواهد شد.همچنین نمایندگانی 
از کشورهای چین، کره، تایوان و ژاپن در این نمایشــگاه حضور دارند تا به روزترین محصوالت مرتبط با صنعت چوب، 
یراق آالت و مواد اولیه را بــه نمایش بگذارند.تولیدکنندگان MDF و ماشــین آالت صنایع چــوب، تولیدکنندگان و 
تامین کنندگان یراق آالت، تولیدکنندگان و عرضه کنندگان مواد اولیه صنایع چوب شامل چسب، نوار لبه پی وی سی، 

پارکت، صفحه های کابینت و تجهیزات آشپزخانه در  این نمایشگاه بین المللی حضور فعالی خواهند داشت.

برگزاری هفدهمین 
نمایشگاه صنایع چوب 

در اصفهان گاه
ش

مای
   ن

منصور یزدی زاده مدیرعامل ذوب آهن اصفهان در مورد دستاوردهای 
نخستین تولیدکننده فوالد کشــور در دوران تحریم، گفت : حدود 
چهل ســال اســت که با تحریم های ظالمانه غرب مواجه هستیم، 
شدت آن طی این سالیان متفاوت بوده اســت. در این دوران سخت 
که فشــارهای اقتصادی، بســیاری ازبخش های گوناگون کشور از 
جمله صنعت فوالد را تحت تاثیر قرار داده بــود، ذوب آهن اصفهان 
با همت و تالش شبانه روزی کارکنان و ســایر مجموعه هایی که در 
این زمینه مسئولیت دارند، همچون گذشــته طرح ها و پروژه های 
ملی بسیاری را به بهره برداری رساند و تلخی تحریم ها را به شیرینی 
ایســتادگی مبدل کرد. وی افزود: تولید محصول استراتژیک ریل با 
ارزش افزوده باال در ایران که در گذشته آرزویی بیش نبود، در دوران 
تحریم به همت پوالدمردان ذوب آهن اصفهان به ثمر نشست،طرح 
تزریق پودر زغال به کوره بلند ) PCI ( که هم اکنون مراحل پایانی 
را سپری می کند، ریومپینگ ایستگاه هفت ریخته گری بدون حضور 
کارشناســان خارجی، افزایش آمار صادرات محصوالت، رکوردهای 
مستمر تولید و … دســتاوردهای بسیار بزرگی اســت که در دوران 
تحریم در کارنامــه پرافتخار ذوب آهن اصفهان ثبت شــد و میراثی 
ماندگار برای آیندگان به شمار می رود. مدیرعامل شرکت ادامه داد: 
البته تحریم ها تا حدودی هزینه صادرات محصوالت را افزایش داد؛ 

اما کشوری که می خواهد پای آرمان های خودش بایستد،طبیعتا باید 
هزینه هایی را به ازای آنچه می خواهد به دست آورد، داشته باشد که 
این در مقابل آرمان هایش چیزی نیســت و ان شاءا…  از این دوران 
نیز با همدلی و هم افزایی همه بخش ها عبور خواهیم کرد.این مقام 
مسئول تصریح کرد: برخی از کارشناسان می گویند کشورهایی مانند 
برزیل، استرالیا و … ارقام باالیی از صادرات سنگ آهن را از آن خود 
کردند. در این خصوص باید گفت این کشورها با وجود وسعت بسیار و 

دارا بودن معادن گسترده،اســتراتژی مدونی برای تولید و صادرات 
خود مشخص کرده اند و بر پایه آن حرکت می کنند. کشور چین با آن 
عظمت به عنوان قطب دوم صنعتی دنیا پس از آمریکا، مواد اولیه را از 
کشورهای مختلف وارد می کند. همین کشور در سال های گذشته 
لجن کنورتور موجود در سایت هواشناسی را خریداری کرد که پس 
از بررسی های صورت گرفته در این خصوص پروژه آب گیری از لجن 
کنورتور به روش BOT تعریف و با موفقیت عملیاتی شد؛ ضمن اینکه 
این محصول به چرخه تولید بازگشــته اســت.وی خاطر نشان کرد: 
صادرات سنگ آهن در کشــوری که این ماده معدنی یکی از اجزای 
اصلی فرآیند تولیدش اســت، به واقع هیچ توجیهی ندارد. متاسفانه 
منافع بلند مدت، فدای منافع کوتاه مدت می شــود. سنگ آهنی که 
جزو انفال است، به همه مردم تعلق دارد و مجوز بهره برداری از معادن 
آن صادر شده تا اشتغال زایی ایجاد شود و همگان از ارزش آفرینی آن 
منتفع شوند،صادر می شود و مردم و صنایع کشور که اقتصاد منهای 
نفت را باید تحقق بخشند از سود آن بی بهره می مانند. وی بیان کرد 
: چندی پیش طی مذاکرات خوبی که با دکتر سرقینی معاون معدنی 
وزارت صمت داشتیم، ایشان اظهار داشتند که تنها تولید کنندگان 
مجوز صادرات محصوالت فوالدی را دارند و ارز حاصل از آن هم باید 

به چرخه تولید باز گردد.

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان به مناسبت روز صنعت و معدن عنوان کرد:

تداوم صادرات، پیش شرط رسیدن به تولید 55 میلیون تن فوالد

 معاون اداره کل جهاد کشاورزی استان اصفهان خبرداد:
افزایش25درصدی کشت محصوالت کشاورزی دراصفهان

 معاون اداره کل جهاد کشــاورزی استان اصفهان با اشــاره به بارندگی و دمای خوب امسال از وضعیت بسیار 
خوب زراعت در اســتان اصفهان خبر داد.عباس کشاورز اظهار داشــت: با توجه به بازدید از مزارع کشاورزی 
شهرستان های استان مانند گلپایگان، دهاقان، ورزنه، ســمیرم و... وضعیت کشاورزی و کشت امسال بسیار 
خوب بوده و هست. وی افزود:سیالب هایی که امسال داشتیم منجر به آســیب ها و خساراتی شد ولی خدارا 
شکر در استان اصفهان باتوجه به بارندگی های بســیار خوب و تاثیر گذار، وضعیت زراعی بسیار خوب است. 
کشاورز با اشاره به پیش بینی در مورد افزایش تولید گندم و جو در اســتان و حتی کشور مطرح کرد: امسال 
 رشد و کشت کشاورزی استان اصفهان در مقایسه با سال گذشــته۲۵درصد افزایش داشته و در سال جدید

۵. ۱میلیون تن افزایش تولید گندم و 700هزار تن افزایش تولید جو داشتیم و همچنان داریم.

رییس اتحادیه صنایع دستی اصفهان:
تجار صنایع دستی زمینگیر شده اند

رییس اتحادیه صنایع دستی اصفهان گفت: با وجود اینکه صنایع دستی از مالیات بر ارزش افزوده معاف است؛ اما 
همچنان این هزینه ها پرداخت می شود و تجار را در زمینه صادرات با مشکل مواجه کرده است.عباس شیردل 
گفت: اکنون تجار برای فروش عمده محصوالت خود، دچار مشــکالت و قوانین دســت و پاگیر زیادی در حوزه 
صادرات هستند. آنها مجبورند که آمار فاکتورهایشان را به اداره مالیات بدهند؛ اما با توجه به اینکه تولیدکنندگان 
صنایع دستی از مالیات معاف هســتند، بازهم آنها باید این مالیات بر ارزش افزوده را بپردازند.وی درباره اینکه 
برخی از تورگردانان از اتفاقات حاشیه ای فروشندگان صنایع دستی در اصفهان ناراضی هستند و اعالم کرده اند که 
فروشندگان صنایع دستی این محصوالت را با نرخ های غیر واقعی به گردشگران عرضه می کنند، گفت: متاسفانه 

هنوز هم این مشکالت وجود دارد. 

اگر می خواهید مدیریت بهتری 
روی تراکنش هــای مالی خود 
داشته باشــید، می توانید از این 
برنامه اندرویدی و امکانات مفید 
آن کمک بگیرید. با حسابداری 
شــخصی پاندا، همه هزینه ها و 
درآمدهای شما به راحتی ثبت و 

کنترل می شوند.

حسابداری 
شخصی پاندا

شن مالی
معرفی اپلیکی

 

سنگ تمام نظام مالیاتی برای حفظ 
حقوق شهروندی مودیان مالیاتی

در ســال های اخیر به کرات از ضــرورت اتکای 
بیشــتر به درآمدهای مالیاتی و کاهش وابستگی 
به درآمدهای نفتی شنیده ایم. این مهم که تاکنون 
گام های جدی برای تحقق آن برداشته شده است 
دارای الزامات ویژه ای است که بدون برآوردن آنها 
نمی توان به آن دست یافت. از جمله این الزامات 
این اســت که افزایش اتکای دولت به درآمدهای 
مالیاتی به معنای افزایش سهم و مشارکت مردم و 
فعاالن اقتصادی در مدیریت امور مالی و اقتصادی 
جامعه است و این افزایش مشارکت به خودی خود 
می تواند افزایش انتظارات آنها و در نتیجه افزایش 
مطالبه گری و پرسشــگری آنها را در پی داشته 
باشد. در جامعه ای که مالیات از چنین نقش مهمی 
برخوردار است، انتظارات و خواسته های »مالیات 
دهندگان« نیز اهمیت بیشتری به خود می گیرد. 
اهمیت این خواسته ها رفته رفته به حدی خواهد 
رســید که دولت برای هزینه کــرد مالیات های 
اخذشــده، خود را نیازمند جلب رضایت و اقناع 
مالیات دهندگان خواهد دید و ضمن اینکه از هیچ 
تالشی در جهت ارائه خدمات مورد نیاز آنها دریغ 
نخواهد ورزید، تالش خواهــد کرد نتیجه هزینه 
کرد درآمدهای مالیاتی را به شــیوه ای ملموس و 
مسلم به سمع و نظر آنها برساند. در چنین شرایطی 
بدیهی است که مالیات دهندگان قبل از آنکه در 
پی مطالبه چگونگی هزینه کرد مالیات های خود 
برآیند انتظار داشته باشند با آنها با احترام و تکریم 
رفتار شود و همچنانکه آنها تکالیف قانونی خود را 
در قبال پرداخت مالیــات انجام می دهند، حقوق 
آنها نیز از سوی دولت و نظام مالیاتی به رسمیت 
شناخته شود. آنها انتظار دارند حقوق آنها در وهله 
اول به عنوان شهروند و در وهله دوم به عنوان مودی 
مالیاتی از سوی کارگزاران دستگاه های دولتی و 

حاکمیتی محترم شمرده شود.

چرا پیش بینی ها درباره انفجار 
قیمت طال درست از آب در نیامد؟

پیش بینی ها درســت از آب در نیامد. قیمت ها 
در بازار طال و ســکه نه تنها افزایش نیافت، بلکه 
با ریزش مواجه شد.ریزش قیمت طال و سکه در 
حالی رخ داد که قیمت ها در بازار جهانی رشدی 
شگفت انگیز را تجربه کرده بود. افزایش قیمت ها 
حتی رکورد دالر را نیز زد،با این حال پیش بینی 
برخی فعاالن بازار در خصوص افزایش قیمت ها 
درست از آب در نیامد. افزایش نرخ طال اما تحت 
تاثیر تنــزل ارزش دالر در بازارهای جهانی و باال 
گرفتن تنش در خاورمیانــه رخ داد؛ اما به گفته 
فعاالن بازار، عقب نشینی آشکار آمریکا در برابر 
ایران در کنــار ریــزش ارزش دالر در بازارهای 
جهانی، عامل ریزش قیمت ها یا به عبارت دیگر 
ترکیدن حباب ســکه قلمداد می شــود. محمد 
کشــتی آرای، فعال بازار طال و ســکه و رییس 
کمیسیون تخصصی طال در این خصوص  گفت: 
آنچه امروز ســبب ریزش قیمت ها در بازار شد، 
به مدیریــت بانک مرکزی باز می گــردد و بلوغ 
خریداران طال و سکه. وی در توضیح این مطلب 
ادامه داد: امروز اگر اندک افزایشی هم در قیمت 
دالر رخ می داد، واکنش بازار هیجانی می شــد؛ 
اما با ریزش ارزش دالر در بازارهای جهانی، بازار 
ایران نیز شاهد نوســاناتی بود که جو روانی اش 
از تاثیر اقتصادی اش بیشــتر بود. وی با اشاره به 
اینکه مردم نیز تغییر رفتار داده اند، اضافه کرد: در 
گذشته به محض افزایش تنش، تغییر قیمت ها 
در بازار جهانی یا تشدید فشارها، مردم به سرعت 
دست به کار خرید می شدند؛ اما مدتی است این 
رفتار را نمی بینیم. مردم نه در جریان ریزش های 
ده روزه وارد بازار می شوند تا طال و سکه بفروشند 
و نه در دوره های افزایش وارد میدان می شــوند 
تا بخرند. وی تاکید کرد: دیدیم که در این روز با 
مدیریت درست بازار و رفتار درست تر خریداران، 
ما به جای افزایش قیمت طال با ریزش قیمت ها و 
ترکیدن حباب سکه روبه رو بودیم که خود نشان 

دهنده وضعیت مساعد بازار است.

مرضیه محب رسول

دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی استان:
دستگاه قضایی باید نسبت به 
احقاق حق عمومی اقدام کند

دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان 
در خصوص حقابه کشاورزان شــرق بعد از کشت 
غله، اظهار کرد: براساس جلسه مشترک کمیته ۱۵ 
نفره با جهاد کشاورزی و آب منطقه ای، قرار شد از 
۲۵ تا ۳0 خرداد آرام آرام میزان آب خروجی از سد 
زاینده رود کاهش یابد؛ چراکه نیاز آبی غالت تقریبا 
به اتمام رسیده است. امینی در پاسخ به این سوال که 
چرا وزارت نیرو پیش از خشکی دوباره زاینده رود، 
در خصوص تعیین تکلیف حقابه ها تصمیم گیری 
نمی کند؟ اظهار کرد: همیشه پایان کشت غله میزان 
آب رهاســازی شده کم می شــد و دوباره آب برای 
کشت صیفی رهاسازی می شــد؛ اما به این مفهوم 
نبود که رودخانه به صورت کامل خشــک شــود و 
همواره حداقل آبی کف رودخانه جریان داشــت. 
وی با بیان اینکه بعد از احداث سد زاینده رود، وقتی 
آبیاری غله بــه اتمام می رســید، جریان آب کمتر 
و مجدد برای کشت صیفی باز می شــد، افزود: اما 
اینکه رودخانه کامل خشک می شد، وجود نداشت 
و بســتن کامل رودخانه موجــب تخلیه آبخوان ها 
شده و هر چه به سمت پایان می آییم با نفوذ سریع 
آب، رودخانه خشک می شــود. امینی در خصوص 
تصمیم وزارت نیرو برای تحویل حقابه کشاورزان در 
کشت صیفی جات، تاکید کرد: ما باید حقوق خود 
را پیگیری کنیم و اگر کوتاهی وجود دارد، دستگاه 
قضایی و دادستانی باید نسبت به احقاق حق عمومی 

انجام وظیفه کنند.

خبرهای خوش برای تبادالت 
بانکی ایران و چین تا پایان هفته

رییس اتاق هــای بازرگانی ایران و چیــن از اعالم 
خبرهای خوش برای تبــادالت بانکی ایران و چین 
تا پایان هفته جاری خبر داد. اسدا... عسگراوالدی با 
اشاره به اینکه در حال حاضرمشکل تولیدکنندگان 
و شرکت های رسمی کشور  برای تبادالت بانکی با 
طرف چینی برطرف شده، اظهار داشت: خوشبختانه 
تبادالت بانکی روان شده و مشــکلی در این رابطه 
نیســت.وی افزود: قرار اســت تا پایان هفته جاری 
با برگزاری جلســاتی، مشــکل مبــادالت بانکی 

شرکت های غیررسمی با طرف چینی را حل کنیم.
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رییس اداره تبلیغات اسالمی اردستان:
ساخت مجموعه فرهنگی تبلیغی 

در اردستان ضروری است
رییس اداره تبلیغات اســامی   اردستان
اردستان از ضرورت ساخت مجموعه فرهنگی تبلیغی 

در این شهرستان خبرداد.
حجت االسام سید جواد حیدری طبا، به مناسبت 
اول تیر سالروز تاسیس ســازمان تبلیغات اسامی 
اظهار کرد: با توجه به اینکه در این اداره ســاختمان 
اداری ملکی وجود نداشــته، با دریافــت زمین در 
پارک اداری اقدام به ســاخت این مجموعه شــده 
است. وی اضافه کرد: ساخت این مجموعه با زیربنای 
485 متر مربع در سال گذشته آغاز شد که از محل 
اعتبار تملک دارایی مبلغ دو میلیارد ریال اختصاص 
داده شــد ولی مبلغ 700 میلیــون ریال تخصیص 
یافت و ایــن مجموعه در کل 15 درصد پیشــرفت 
فیزیکی داشته است. انتظار داریم با اختصاص اعتبار 
جدید کار ساخت آن ادامه یابد.رییس اداره تبلیغات 
اسامی اردســتان در ادامه افزود: در بخش تعمیر و 
بازسازی خانه های عالم نیز 800 میلیون ریال از محل 
اعتبارات تملک دارایی تخصیص یافته است.حیدری 
طبا  گفت: درحال حاضر 26 خانه عالم در ســطح 
شهرســتان با کمک 80 درصدی بخش خصوصی 
احداث و به فعالیت هــای فرهنگی، تبلیغی، دینی و 
قرآن مشغول هستند.وی عنوان کرد: این واحد در 
ســه عرصه اداری و مالی، فرهنگی تبلیغی، دینی و 
قرآنی فعالیت می کندکه دراین راســتا به برگزاری 
100 جلسه گفتمان دینی در مدرسه ها با همکاری 
اداره های آموزش و پرورش اردستان و زواره، دو دوره 
آموزشــی برای معلمان پرورشــی و اعطای گواهی 
پایان دوره، دوره آموزشی تبلیغ برای مبلغان خواهر 
با همکاری حوزه علمیه خواهران اقدام کرده است. 
وی ادامه داد: پیگیری برگزاری دوره های آموزشی 
برای هیئت های مذهبی، شــرکت در جلسه های 
ویــژه مناســبت های مذهبی مثــل فاطمیه، دهه 
والیت و کرامت، بازدید از خانواده شــهدا و گلباران 
مزار شهدا، جلســه هفتگی و ماهیانه با روحانیون 
شهرســتان، اعزام بیش از 90 روحانی در محرم به 
روستاهای فاقد روحانی، همکاری و تعامل با امامان 
جمعه در برگزاری مجالس مذهبی، شرکت در کلیه 
کارگروه های فرهنگی شهرستان، برگزاری دوره های 

آموزشی و... از اقدامات این واحد بوده است.

با مسئوالن

گازرسانی  به شهرک امیرکبیر شهرضا

پیشنهاد سردبیر:

خبر

رییس صنعت، معدن و تجارت نجف آباد:
تنها ۴۵ درصد صنایع نجف آباد 

فعال است
رییس صنعت، معدن و تجارت  نجف آباد
نجف آباد گفــت: فعالیــت 45 درصــد صنایع 
شهرستان زمینه اشتغال جمعیتی بالغ بر 15 هزار 
نفر را ایجاد کرده است. علیرضا علیپور  اظهار کرد: 
نزدیک به 10 درصد از صنایع نجف آباد به دالیل 
مختلف تعطیل شــده  و 45 درصد نیز نیمه فعال 
اســت.وی عنوان کرد: مســئوالن شهرستان در 
جلسات ستاد تســهیل و رفع موانع تولید، تاش 
می کنند با رفع موانع و مشــکات تولید، شمار 
شــاغان بخش صنعت را افزایش دهند.علیپور 
خاطرنشان کرد: تولیدکنندگان تجهیزات صنایع 
نفت و گاز، قطعه سازان سبک و سنگین، صنایع 
کاشی و ســرامیک، صنایع فلزی در بخش هایی 
مانند آلومینیــوم،  آهن و تولید قطعــات نورد و 
تولیدکنندگان انواع لوله، اتصاالت ساختمانی و 
کشاورزی از برترین صنایع شهرستان هستند.وی 
با بیان اینکــه بخش عمده محصــوالت صنایع 
نجف آباد به کشورهای حوزه خلیج فارس، عراق و 
افغانستان صادر می شــود، اضافه کرد: کاشی و 
ســرامیک، انواع مخازن گاز مایــع، مواد معدنی 
غیرفلزی ماننــد قیر طبیعی، موزاییــک و انواع 
سنگ های ســاختمانی از شــاخص ترین اقام 

صادراتی شهرستان محسوب می شوند.

شهردار شهرضا خبر داد:
 گازرسانی

 به شهرک امیرکبیر شهرضا
شهردار شهرضا از آغاز عملیات  شهرضا
گازرسانی به شهرک صنایع کارگاهی امیرکبیر 
این شهرســتان خبر داد و اظهار کرد: اعتباری 
بالغ بر هشــت میلیارد تومان برای اجرای این 
پروژه درنظر گرفته شده است.حبیب قاسمی 
گفت: شــهرک صنایع کارگاهی امیرکبیر در 
نخستین دوره شورای اسامی شهر به مساحت 

220 هکتار و در سه فاز اجرا شد.
وی هدف از تاســیس این شــهرک را انتقال 
مشــاغل ویژه و دارای آلودگی صوتی دانست 
و عنوان کرد: یکی از مهم ترین نیازهای فعاالن 
صنعتی این شهرک تکمیل زیرساخت ها بوده 
است. شهردار شهرضا با اشاره به واگذاری 600 
پاک از مجموع ســه هــزار و 600 پاک این 
شهرک، خاطرنشان کرد: به دلیل نبود بعضی 
امکانات و زیرساخت های الزم، برخی صاحبان 
مشاغل ویژه مســتقر در این شهرک به محل 

قبلی خود بازگشتند.

رییس میراث فرهنگــی، صنایع  فالورجان
دستی و گردشگری فاورجان با بیان اینکه در حوزه 
گردشگری فاورجان هیچ محل اقامتی وجود ندارد، 
گفت: در حوزه صنایع دستی بســیاری از هنرها و 
صنایع دســتی شهرســتان به دلیل اینکه متولی 

خاصی نداشته، از بین رفته است.
حافظ کریمیان با بیان اینکه در این شهرستان برای 
ایجاد 11 مرکز بوم گــردی موافقت اصولی صادره 
شده اســت و مراحل اداری آن پیگیری می شود، 
اظهار کرد: ایجاد مراکز بوم گردی به افزایش اشتغال 
در حوزه گردشگری منجر می شــود و با ایجاد این 
مراکز روستاییان می توانند محصوالت کشاورزی، 
دامی و صنایع دســتی خــود را برای مســافران و 

گردشگران عرضه کنند.
وی بــا اشــاره به وجــود یــک روســتای هدف 
گردشگری در این شهرستان، یادآور شد: روستای 
»ســهروفیروزان« از جاذبه های طبیعی و تاریخی 
منحصر بفــردی برخوردار اســت؛ بناهــا و بافت 
تاریخی این روستا بســیار با ارزش و مسجد، حمام 
و آسیاب های آن حالت قدیمی خود را حفظ کرده 

است.
رییس میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
فاورجان عنوان کرد: در مناطق روســتایی طاد، 
نرگان، هویه، زفره، رارا آثار و جاذبه های شــاخص 

وجود دارد.
کریمیان با بیان اینکه زیرساخت های گردشگری 
این شهرستان کامل نیست، تصریح کرد: 70 درصد 
مردم این شهرستان کشــاورز هستند و برای رونق 

گردشگری آگاهی بخشی زیادی الزم است.

وی اضافه کــرد: در این 
شهرســتان 504 اثــر 
تاریخی وجود دارد که از 
این تعــداد، 28 اثر ثبت 
ملی شده و 50 اثر نیز در 

حال ثبت است.
رییس میــراث فرهنگی، 

صنایع دستی و گردشگری فاورجان با بیان اینکه 
به جاذبه های طبیعی و تاریخــی فاورجان کمتر 
توجه شده است، عنوان کرد: تاکنون بقعه پیربکران، 
مسجد استارا خاتون، پل بابامحمود، پل فاورجان، 
خانه مویدی زفره، کبوترخانه چهاربرج، کبوترخانه 
رارا، کبوترخانه سیاه افشــار، حمام فیروزان، حمام 

طاد، برج کبوترخانه ونهر، 
حمام ســهر، مرمت شده 

است.
کریمیــان یادآور شــد: 
میــزان فرســودگی و 
تخریــب آثــار تاریخی 
این شهرســتان به دلیل 
تاســیس دیرهنگام اداره میراث فرهنگی در شهر 
باالست و در حال حاضر این امکان وجود ندارد که 

همه این آثار را در مدت کوتاه بازسازی کنیم.
وی با بیان اینکه در حوزه گردشــگری فاورجان 
هیچ فضای اقامتی وجود ندارد، اظهار کرد: در حوزه 
صنایع دستی بســیاری از هنرها و صنایع دستی 

شهرســتان به دلیل اینکه متولی خاصی نداشــته 
از بین رفته اســت. رییس میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشــگری فاورجان با بیان اینکه همه 
صنایع دستی چوبی این شهرستان فراموش شده 
و تنها دو نفر در رشته خراطی مشغول کار هستند، 
عنوان کرد: آمار دقیقی از شــمار صنایع دســتی 

فراموش شده فاورجان در دست نیست.
کریمیان تصریح کرد: این شهرســتان دارای 15۳ 
برج کبوترخانه اســت که 90 درصد آنها در محل 
زمین های کشــاورزی قرار دارد و بــه دلیل اطاع 
نداشتن کشاورزان، بیشــتر این آثار از بین رفته و 
کاشت محصول بدون رعایت حریم تا نزدیک آنها 

انجام می شود.
وی با بیان اینکه از تخریب آثار تاریخی جلوگیری 
می شــود، تاکید کرد: 90 درصد بناهای شاخص 

شهرستان تا بیش از 70 درصد مرمت شده است.
رییس میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
فاورجان با اشــاره بــه مهم ترین مشــکات این 
شهرستان در حوزه گردشــگری خاطرنشان کرد: 
زمین های این شهرستان برای کشاورزی مرغوب 
است و به همین دلیل برای احداث هتل و اقامتگاه 
مجوز سرمایه گذاری صادر نمی شــود و این روند 

باعث ایجاد گردشگری پنهان شده است.
کریمیان با بیان اینکه این شهرســتان دارای بیش 
از یکصد خانه قدیمی است، تاکید کرد: این خانه ها 
برای ایجاد مراکز بوم گردی مناســب اســت؛ اما 
بســیاری از آنها ارثیه ای بوده و راضی کردن وراث 
برای همکاری سخت است در حالی که تعدادی از 

آن ها خارج از کشور زندگی می کنند.

صنایع چوب فالورجان، میراث کهن فراموش شده

رییس مجمع امور صنفی دهاقان گفت: مسائلی  دهاقان
همانند ناعادالنه بودن شرایط اجاره، نرخ باالی اجاره بها، مالیات 
و عوارض شــهری باعث شده که کسبه شهرســتان با مشکات 
فراوانی روبه رو شــوند و پس از مدتی واحد صنفی خود را به فرد 

دیگری واگذار کنند.
مظفر جهانگیری اظهار کرد: در حال حاضــر بیش از یک هزار و 
400 واحد صنفی دارای پروانه کسب در این شهرستان فعالیت 

می کنند و بیش از 50 واحد نیز در آستانه اخذ پروانه هستند. وی 
با بیان اینکه مشکات کسبه در همه مناطق شهری وجود دارد، 
عنوان کرد: میزان اجاره ها معموال گران تر از آن چیزی است که 

انتظار می رود.
رییس مجمع امور صنفی دهاقان اضافه کرد: قرار گرفتن دهاقان 
بین دو شهرستان شــهرضا و بروجن باعث شده شهروندان برای 
تامین مایحتاج خود به این شهرستان ها یا بازارهای روز مراجعه 

کنند که این مســئله نیز عاملی برای افزایش ضرر و زیان کسبه 
دهاقانی شده است.

وی خاطرنشــان کرد: بلوار انقاب، مهم ترین مسیر درون شهری 
دهاقان اســت که دو شهرستان شــهرضا و بروجن را به یکدیگر 
متصل می کند؛ اما در همین مســیر هم چینش مغازه ها مطلوب 
نیست و بیشتر مشاغل مزاحم و آموزشگاه ها در اطراف آن ایجاد 

شده است.         

رییس مجمع امور صنفی دهاقان:
اجاره بهای مغازه ها، ناعادالنه است

رییس میراث فرهنگی شهرستان  فالورجان می گوید تنها دو نفر در رشته خراطی مشغول به کار هستند؛

 در حوزه صنایع دستی بسیاری از 
هنرها و صنایع دستی شهرستان 

به دلیل اینکه متولی خاصی 
نداشته از بین رفته است

ابالغ رای
4/35 رأی قاضی شورا کالســه پرونده: 97/ 2/633 شــماره دادنامه: 241 در خصوص 
دادخواست سید مسعود گلی  به طرفیت 1- نوروز ضیائی نسب 2- میثم اشرف السادات 
بیدگلی  به خواسته مطالبه مبلغ 41/700/000 ریال وجه 2 فقره چک به شماره 596495  
به تاریخ 96/12/25 و 596487 به تاریخ 96/12/25 به عهده بانک صادرات شعبه بیرجند 
بانضمام خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه با توجه به محتویات پرونده و گواهینامه 
عدم پرداخت وجه چک از ناحیه بانک محل علیه و با توجه به اظهارات خواهان در جلسه 
رسیدگی مورخه 98/3/4 و نظر به اینکه اصل ســند تجاری در ید دارنده چک حکایت از 
مدیونیت صادرکننده و ظهور در اشــتغال ذمه وی دارد و نظر به اینکه از ناحیه خواندگان 
دلیلی که حکایت از پرداخت وجه چک نماید ارائه نگردیده، فلذا با توجه به نظریه مشورتی 
اعضا شورا به شــرح صورتجلســه مورخه 98/3/4 و با احراز اشــتغال ذمه خواندگان و 
استصحاب دین و مستندا به ماده 11 قانون شوراهای حل اختالف و مواد 310 و 311 و 313 
از قانون تجارت و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به ماده 2 قانون 
صدور چک و مواد 198 و 519 و 522 از قانون آئین دادرســی مدنی، حکم به محکومیت 
تضامنی خواندگان و به پرداخت مبلغ 41/700/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک تا زمان اجرایی حکم بر اساس شاخص اعالمی 
از ناحیه بانک مرکــزی و پرداخت حق الوکاله و هزینه دادرســی در حق خواهان صادر و 
اعالم می گردد. رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ، قابل واخواهی در 
همین شعبه و پس از آن ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی 
حقوقی دادگستری شهرستان آران و بیدگل می باشد. م الف: 505445  محمدرضا 
 کرمانی نصرآبادی شعبه دوم حقوقی حوزه قضایی شهرستان آران و بیدگل )296 کلمه، 

2 کادر(
حصر وراثت

4/18 آقاي میثم متشکر آراني داراي شناسنامه شــماره 10830 به شرح دادخواست به 
کالسه 3/171/98 از این دادگاه درخواست گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان محمد متشکر آراني بشناســنامه 35 در تاریخ 98/3/6 اقامتگاه دائمي خود 
بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- میثم متشکرآراني 
داراي شناسنامه  10830 فرزند ذکور 2- آسیه متشکرآراني داراي کد ملي 1250007267  
3-زینب متشکرآراني داراي شناسنامه 548 فرزندان اناث  4- فاطمه عنایتي بیدگلي داراي 
شناسنامه شماره 322 به عنوان همســر بوده و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتي 
درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه 
از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر نخســتین آگهي ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و 
اال گواهي صادر خواهد شد. م الف: 504762 رئیس شعبه سوم حقوقي شوراي حل 

اختالف آران و بیدگل )263 کلمه، 2 کادر(
حصروراثت

4/36 آقای ســید صالح مرتضوی دارای شناسنامه شــماره 107 به شرح دادخواست به 
کالسه 4/161/98 از این دادگاه درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان انیس سید زاده نوش آبادی فرزند ســید میرزا متولد 1344/1/1 بشناسنامه 
160 در تاریخ 98/1/11 اقامتــگاه دائمی خود بدرود زندگی گفتــه ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر اســت به 1- عذرا ســلمانیان نوش آبادی فرزند غالم حسین به ش ش 
1 و کدملی 1263094503 به عنوان مادر 2- ســید صالح مرتضوی فرزند ســید عبداله 
به شماره شناســنامه 107 و کدملی 6199841883 به عنوان همســر 3- زهرا سادات 
مرتضوی فرزند سیدصالح و انیس به شماره شناسنامه 241 به عنوان دختر. مرحومه دارای 
مادر، همسر و دختر میباشد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
مرتبه آگهی می نماید تا هرکســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از 

تاریخ نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد 
شد. م الف: 506854 رئیس شــعبه چهارم دادگاه شورای حل اختالف آران و بیدگل 

)170 کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکیت

4/37 شــماره نامه: 139885602033000668 نظر به اینکه سند مالکیت مجاری یک 
سهم )طسوج( از 576 سهم )طسوج( ششدانگ قنات معروف کندز که در گردش دوازده 
شبانه روز و هر شــبانه روزی بر دوازده دانگ و هر دانگی بر چهار طسوج تقسیم می شود 
پالک ثبتی 97- اصلی )ردیف 40( واقع در کندز جز بخش 9 حوزه ثبتی نطنز ذیل ثبت 63 
صفحه 269 دفتر 25 مجاری به شماره چاپی 118172 به نام بتول کریمی کندزی فرزند 
حسن ثبت و صادر و تسلیم گردیده است، سپس مع الواسطه بموجب سند قطعی 38824 
مورخ 1356/02/08 دفترخانه اسناد رسمی 7 نطنز تمامی مورد ثبت پالک مرقوم به آقای 
خســرو کریمی کندزی فرزند حسینعلی انتقال گردیده است ســپس وکیل ورثه نامبرده 
بموجب وکالتنامه شــماره 203941 مورخ 1398/02/31 دفترخانــه 366 تهران آقای 
احمد سعید کندزی با ارائه درخواست کتبی به شماره وارده: 139821702033000084-

1398/03/19 به انضمام دو برگ استشــهادیه محلی که امضاء شهود آن به شماره یکتا 
139802155884000121 و شــماره 66030 مورخ 1398/03/09 به گواهی دفترخانه 
7 نطنز رســیده است مدعی اســت که ســند مالکیت آن به علت اســباب کشی مفقود 
 گردیده است و درخواست صدور المثنای ســند مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب

 به اســتناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت  در یک نوبت آگهی 
می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نســبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت 
نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن 
 ارائه اصل ســند مالکیت یا ســند معامله به این اداره تسلیم و رســید اخذ نماید تا مراتب 
صورتمجلس و اصل ســند مالکیت به ارائه کننده ســند مســترد گردد بدیهی است اگر 
ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرســید یا در صورت اعتراض اصل ســند مالکیت یا ســند 
 معامله ارائه نشــود اقدام به صدور ســند مالکیــت المثنی طبق مقررات خواهد شــد. 
 م الف: 506486 عباسعلی عمرانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نطنز)307 کلمه، 

3 کادر(
فقدان سند مالکیت

4/38 شــماره نامــه: 139885602033000665 نظر به اینکه ســند مالکیت مجاری 
یک سهم )طسوج( از 576 سهم )طسوج( ششــدانگ قنات معروف کندز که در گردش 
 دوازده شبانه روز و هر شــبانه روزی بر دوازده دانگ و هر دانگی بر چهار طسوج تقسیم

 می شــود پالک ثبتی 97- اصلی )ردیف 42( واقع در کندز جز بخش 9 حوزه ثبتی نطنز 
ذیل ثبت 63 صفحه 547 دفتر 24 مجاری به شماره چاپی 18510 به نام حسینعلی کریمی 
کندزی فرزند صفر ثبت و صادر و تسلیم گردیده است، سپس بموجب سند قطعی 38824 
مورخ 1356/02/08 دفترخانه اســناد رســمی 7 نطنز تمامی مورد ثبت پالک مرقوم به 
آقای خســرو کریمی کندزی فرزند حســینعلی انتقال گردیده است ســپس وکیل ورثه 
 نامبرده بموجب وکالتنامه شــماره 203941 مورخ 1398/02/31 دفترخانه 366 تهران

 آقــای احمــد ســعید کنــدزی بــا ارائــه درخواســت کتبــی بــه شــماره وارده: 
139821702033000084-1398/03/19 به انضمام دو برگ استشــهادیه محلی که 
امضاء شهود آن به شــماره یکتا 139802155610000119 و شــماره 66028 مورخ 
1398/03/09 به گواهی دفترخانه 7 نطنز رســیده است مدعی اســت که سند مالکیت 
آن به علت اسباب کشی مفقود گردیده است و درخواســت صدور المثنای سند مالکیت 
ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه 
 قانون ثبت  در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک 
مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشــد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده 

روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و 
رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد 
بدیهی است اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت 
 یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
 م الف: 506476 عباسعلی عمرانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نطنز)305 کلمه، 

3 کادر(
فقدان سند مالکیت

4/40 شــماره نامه: 139885602013000775 - 1398/03/27  نظــر به اینکه آقای 
مصطفی قاسمی فرزند صفر علی به شناسنامه 1806 با تسلیم دو برگ استشهادیه محلی 
که هویت و صحت شهود توسط دفترخانه 48 فریدونشهر  گواهی شده  است. مدعی مفقود 
شدن سند مالکیت المثنی شش دانگ یکباب خانه پالک ثبتی 231/316 مجزی شده از 
231/97 به مساحت 160 متر مربع واقع در وحدت آباد فریدونشهر بخش 13 ثبت اصفهان 
که  سند مالکیت با شــماره چاپی 114016 الف 96 بنام مصطفی قاسمی فرزند صفرعلی 
به شناسنامه 1806 صادر و تسلیم شده اســت و مورد  معامله دیگری قرار نگرفته است و 
نامبرده اظهار داشته که سند مالکیت مرقوم در اثر سرقت مفقود گردیده و تقاضای صدور 
سند مالکیت المثنی نموده است لذا طبق تبصره یک ماده 120 اصالحی آیین نامه قانون 
ثبت مراتب آگهی می شود که هرکس مدعی انجام معامله غیر از آنچه در این آگهی قید 
شده است  نسبت به ملک مزبور یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار 
این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا با ارائه مدارک تسلیم نماید 
در صورت انقضا مدت مذکور و عدم وصول واخواهی بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله 
نسبت به صدور المثنی سند مالکیت طبق مقررات اقدام خواهد شد. م الف: 504626 

محسن مقصودی مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدون شهر)  207 کلمه ،  2 کادر (
حصر وراثت

4/42 آقای الیاس پناه پور دارای کدملی  2293793885 به شــرح دادخواست به کالسه 
220/98  شورای حل اختالف درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان خانم معصومه نیرومند  به شماره شناسنامه 815 در تاریخ 97/9/9 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به: 1- الیاس پناه پور فرزند 
تیمور به کدملی 2293793885 متولد 1348 پسر متوفی 2- محمد پناه پور فرزند تیمور 
به کدملی 1198473673 متولد 1342 پســر متوفی. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه 
ای از متوفی نزد او می باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه  به شورا تقدیم دارد 
و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 506915 شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف 

دهاقان )133 کلمه،1 کادر(  
حصر وراثت

4/43  خانم رویا عقیلی دارای شناســنامه شماره 3343 به شــرح دادخواست به کالسه  
175/98 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
حسین کریم نژاد به شناسنامه 3230 در تاریخ 97/2/17 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به دو پسر به نام های 1- پارسا کریم نژاد، 
ش.ش 0314518940 ، ت.ت 1389/7/15 فرزند متوفی 2- شمیم کریم نژاد، ش.ش 
0311677878، ت.ت 1376/8/22 فرزند متوفی 3- رویا عقیلی مهابادی فرزند عباسعلی، 
ش.ش 3343 همسر متوفی. 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 نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 507573 شعبه دوم حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان اردستان )141 

کلمه، 1 کادر(

مزایده
4/44  اجرای احکام حقوقی شــورای حل اختالف اردســتان در نظر دارد در اجرای مفاد 
اجراییه در پرونده کالسه 227/97 مدنی که به موجب آن آقای سجاد نائینی فرزند محمد 
محکوم اند به پرداخت محکوم به، به مبلغ 61/593/000 بابت اصل خواســته به انضمام 
هزینه دادرســی و تاخیر تادیه و کارشناســی در حق آقای ســید حجت اله مظلوم فرزند 
سید حسین و پرداخت 1/764/000 ریال نیم عشــر هزینه اجرا در حق صندوق دولت با 
توجه به معرفی پالک ثبتی به شماره 2360 شــماره ملک 1/1528 توسط آقای محمد 
نائینی همســاری فرزند رضا لذا آن را از طریق مزایده به فروش می رساند: فروش شش 
 دانگ پالک ثبتی به شماره ملک 1/1528 بخش 17 گرمسیر اردستان واقع در اردستان 
خ فهره ک سینا ک مسجد مهدیه انتهای ک شفیعی با مساحت 80 متر ارزیابی شده توسط 
کارشناس رســمی به مبلغ 64/500/000 ریال متعلق به آقای محمد نائینی همساری، 
متقاضیان خرید مــی توانند تا پنج روز قبل از تاریخ مزایده مال معرفی شــده را مالحظه 
نمایند در روز مزایده در جلســه مزایده حضور یابند مال فوق به شخصی واگذار می گردد 
که باالترین پیشــنهاد را ارائه نماید برنده مزایده باید کل بها مورد مزایده را فی المجلس 
به قسمت اجرا تسلیم نماید. تاریخ مزایده: 98/4/20 ساعت 9 صبح، مکان مزایده: واحد 
اجرای احکام حقوقی دادگستری اردســتان.  م الف: 507569 اجرای احکام حقوقی 

شورای حل اختالف اردستان )222 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

4/45  آقای محمدرضا قاســمیان اردســتانی دارای شناســنامه شــماره 114 به شرح 
دادخواســت به کالسه  176/98 از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شــادروان عباس قاسمیان اردســتانی به شناسنامه 141 در تاریخ 
1398/2/22  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به دو پسر به نام های 1- محمدرضا قاسمیان اردستانی، ش.ش 114، 2- علیرضا 
قاسمیان اردستانی، ش.ش 193 و ســه دختر به نام های 1- فاطمه قاسمیان اردستانی، 
ش.ش 6036 ، 2- معصومه قاســمیان اردســتانی، ش.ش. 2173 و 3- مریم قاسمیان 
اردســتانی، ش.ش 41813  و یک همســر دائمی به نام بتول بقائی زاده فرزند عباس، 
ش.ش 85 و الغیر. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه 
آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ 
 نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 507576 شعبه دوم حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان اردستان )164 

کلمه، 2 کادر(
مزایده

4/51 شعبه دوم اجرای احکام شــورای حل اختالف اصفهان در خصوص پرونده کالسه 
972590 ش 1/1/2/ش له رضا کاشانی علیه ســجاد تاج میر ریاحی محمدی به آدرس 
اصفهان خیابان فردوسی خیابان منوچهری خیابان مجمع بن بست بهرام پالک 1 بابت 
محکوم به و هزینه های اجرایی به مبلغ 84/701/984 ریال و نیم عشــر 3/235/099 
میباشد. اموال توقیفی به شرح: 1- یک دســتگاه کمد دو درب بایگانی مجهز به سیستم 
قفل رمزدار و ایمنی مستعمل به مبلغ 30/000/000 )سی میلیون ریال( بودپانزر به ابعاد 
57 * 120 * 190 می باشد که به عنوان قیمت مزایده اعالم می گردد. مورد اعتراض هیچ 
یک از طرفین قرار نگرفته است در نظر دارد جلسه مزایده ای در مورخ 98/4/23 در ساعت 
10 تا 11 صبح در محل اجرای احکام واقع در خیابان آتشگاه روبروی پمپ بنزین برگزار 
می گردد طالبین شرکت در جلسه مزایده می توانند با واریز ده درصد از مبلغ پایه پنج روز 
قبل از جلسه مزایده و ارائه آن فیش به اجرای احکام از اموال بازدید نمایند. پیشنهاد دهنده 
باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. م الف:495270 شــعبه دوم اجرای احکام 

شورای حل اختالف اصفهان )184 کلمه، 2 کادر(
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اصفهان امروز بیش از گذشته با خطر سونامی نمک مواجه است

پیشنهاد سردبیر:

آبفا

با مسئوالن

مدیر گروه بیماری های غیر واگیر 
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:

۸۷۰ هزارنفر در طرح کنترل 
فشار خون شرکت کردند

مدیر گــروه بیماری های غیر واگیر دانشــگاه 
علوم پزشــکی اصفهان گفــت: در مدت زمان 
اجرای طرح ملی کنترل فشار خون و تنها طی 
دو هفته، حدود ۸۷۰ هزار نفر از همشهریان در 

این طرح ملی شرکت کردند. 
مهشــید احمدیان ادامه داد: ما به وســیله دو 
ســامانه به ثبت اطالعات افــراد رجوع کننده 
می پردازیم و این در حالی اســت که بر اساس 
اطالعات به ثبت رسیده در یکی از ایستگاه های 
ســیار و ثابــت ســطح شــهر از 26۰ هــزار 
رجوع کننده، حدود 52 هزار بیمار فشارخونی 

شناسایی شدند.
 مدیر گروه بیماری های غیرواگیر دانشگاه علوم 
پزشکی اصفهان پیرامون خدمت رسانی به افراد 
بیمار تصریح کرد: حدود 5 هزار نفر از این افراد 
فشــار خون 1۸ روی 11 و باالتر از آن داشتند 
که به عده ای از این بیماران مبتال به فشار خون، 
طبق هماهنگی های صورت گرفته با اورژانس 
در محل خدمت رسانی صورت گرفت و مابقی 
افراد را نیز به صورت اورژانسی به مراکز درمانی 

ارجاع دادیم.

رییس اداره امور بیابان اداره کل 
محیط زیست استان خبر داد:
 معادن گچ سجزی 

منشأ رسوبات ریزدانه اصفهان
رییس اداره امور بیابان اداره کل محیط زیست 
استان اصفهان، با بیان اینکه 65 درصد اقلیم 
کشور، اقلیم خشک و فرا خشک است و از این 
اقلیم انتظار طوفان های گرد و غبار به صورت 
معقول می رود، اظهار کرد: اتفاقاتی که در طول 
هفته های گذشته رخ داد به دلیل فعال شدن 
یک سامانه پر فشار از جنوب استان سمنان در 

کویر معلمان و اطراف ریگ جن، است.  
حسینعلی نریمانی با بیان اینکه معادن گچ در 
منطقه سجزی اصفهان منشأ رسوبات ریزدانه 
است، تصریح کرد: زمانی که باد از مسیر معادن 
عبور می کند این ریزگردهــا را با خود حمل 
کرده و حجم بیشتری از گردوغبار را به سمت 

اصفهان می آورد. 
 رییــس اداره امــور بیابــان اداره کل محیط

 زیســت اصفهان خاطرنشــان کرد: منشــأ 
 آلودگی هــای جدید، ریزگردهاســت که این
  ریــز گردها به دلیل خشــکی هــوا پراکنده

 شده است.

کارشناس کنترل کیفیت آبفای استان:
  استفاده از آب چاه

 باعث تغییر طعم آب شده است 
کارشــناس کنترل کیفیت اداره آب و فاضالب 
اصفهان، استفاده از آب چاه را دلیل تغییر طعم 
آب در برخی مناطق شــهر اصفهان دانســت و 
گفت: ایــن آب به طور کامل مــورد تایید اداره 
بهداشــت بوده و کلیه مراحل تصفیه را سپری 

کرده و تاییدیه گرفته است.
 علی کیانی اظهار کرد: هر ســاله با فرا رسیدن 
فصل گرما، قسمتی از آب آشــامیدنی شهر از 
برخی چاه های متفرقه در ســطح شهر تامین 
می شود که آب این چاه ها امالح بیشتری نسبت 

به آب متداول شهر دارد. 
کارشــناس کنترل کیفیت اداره آب و فاضالب 
اصفهــان در ادامه افزود: البته ایــن آب به طور 
کامل مورد تایید اداره بهداشــت بــوده و کلیه 
مراحل تصفیه اعم از نمونه بــرداری، کلرزنی، 
میکــروب زدایی، آزمایش های ســالمت و... را 

سپری کرده و تاییدیه گرفته است.
 وی همچنین اعالم داشــت: کمبود آب باید به 
نحوی جبران شود و به همین خاطر، برداشت از 
این چاه ها در دستور کار شرکت آب و فاضالب 
قرار دارد. کیانی تاکید کرد: این آب از نظر کیفی 
و بهداشتی هیچ گونه تهدید و مشکلی نداشته 
چون تمامی شــاخص های فیزیکی و شیمیایی 
اســتاندارد را داراســت. وی در خصوص طعم 
این آب تصریح کرد: به هر صــورت، امالح این 
آب از آب معمول شهر که در 1۰ ماه دیگر سال 
مصرف می شود بیشتر است و چون ذائقه مردم 
اصفهان به آب تصفیه خانه باباشیخ علی عادت 
کرده، این تغییــر طعم را به خوبی احســاس 
می کنند و این در صورتی اســت کــه اگر این 
آب را مردم شــهرهای شرقی اســتان مصرف 
کنند، تغییر طعم آن برایشان ملموس نخواهد 
بود. کارشــناس کنتــرل کیفیــت اداره آب و 
فاضالب اصفهان یادآور شــد: وظیفه ما، پایش 
و آزمایش مســتمر شــاخص های سالمت آب 
بوده و این کار به صورت پیوسته در حال انجام 
 اســت و مردم نگران ســالمتی آب آشامیدنی

 خود نباشند.

داغ بیماری ســالک سال هاســت که بر تن و جان 
اصفهانی ها نشســته اســت. با وجــود  وعده ها و 
برنامه های اجرا شــده اما این بیمــاری همچنان 
در حال قربانی گرفتن در اســتان اصفهان اســت. 
امســال حرف و حدیث هــا و شــایعات در زمینه 
ســالک، نگرانی ها را افزایش داده است. اگر تا سال 
گذشته سالک تنها یک بیماری پوستی با مشکالت 
و هزینه هــای درمانی و تبعات پــس از آن بود؛ اما 
امسال با سیالب های روی داده و زاد و ولد زیاد پشه 
ناقل این بیماری، نه تنهــا ابعاد و میزان افرادی که 
به آن مبتال می شــوند در حال گسترش است بلکه 
ناکارآمدی در زمینه درمان و حتی داروهای موجود 

در بازار هم نگرانی هایی را ایجاد کرده است.
تقلبی که تکذیب شد

هر چند شــایعه تقلبی بودن داروی سالک موجود 
در بازار از سوی وزارت بهداشــت صراحتا رد شد؛ 
اما برخی از متخصصان معتقدند این دارو همچنان 
از کیفیــت الزم برخوردار نیســت و حتی احتمال 

کشنده بودن آن نیز وجود دارد.
 ســالک، به عنوان یک بیماری که در صورت عدم 
کنترل می تواند به راحتی اپیدمی شــود به اندازه 
کافی ترســناک اســت، اما اینکه داروی مناسبی 
هم برای آن در بازار وجود نداشــته باشد، ماجرا را 
پیچیده تر می کند. چند ماه پیش گزارشــی روی 
خروجی ســایت ســازمان جهانی بهداشــت قرار 
GULU�«  گرفت که هشــدار می داد دارویی با نام

CATIME« در ایران توزیع شــده که بر اســاس 
بررســی های صورت گرفته در این سازمان، جعلی 

اســت. به ایــن معنی که 
روی بســته بندی هــای 
آن ادعا شــده در شرکت 
 Tillotts Pharma«
AG« تولیــد شــده در 
حالی کــه این شــرکت 
دارویــی تولیــد و توزیع 
آن را تکذیب کــرده و بر 

اساس تجزیه و تحلیل آزمایشــگاهی، در تهیه آن 
اشکاالتی دیده می شود. جالب آنکه در آن گزارش 
تاکید شده روی بسته بندی داروی یاد شده، به دو 
زبان انگلیسی و فرانسه توضیحاتی درج شده که هر 
دو حاوی اشکاالت امالیی هســتند. توضیحی که 
ظاهرا حجت را بر همه تمــام می کند که این دارو، 

جعلی است و می بایست از 
مصرف آن خودداری کرد. 
ذکر این نکته نیز خالی از 
لطف نیســت که دارویی 
مشــابه که آن هم جعلی 
است، در کشور پاکستان 
توزیع شده و جان دو تن 
را ربوده است. با این وجود 
وزارت بهداشت بر تکذیبیه مبهم و شتاب زده خود 

تاکید دارد.
سالک شایع در اصفهان کشنده نیست

در حالی که بر اساس آمار، بیش از یک سوم مردم در 
استان اصفهان در خطر ابتال به سالک هستند، بروز 
نوع کشنده سالک در برخی از مناطق استان مانند 

کاشــان نگرانی ها را افزایش داده است. این مسئله 
البته از ســوی طاهره چنگیز، رییس دانشگاه علوم 
پزشکی اصفهان رد شده است. رییس دانشگاه علوم 
پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان با اشاره 
به شیوع بیماری سالک در این استان تاکید کرد که 
این نمونه ویروس شایع شده، کشنده نیست. طاهره 
چنگیز در نشست شورای اســالمی استان  گفت: 
اصفهان، جزو استان های سالک خیز است و نواری 
از این بیماری بین شمال تا جنوب کشیده شده که 
کاشــان، برخوار، آقاعلی عباس، اردســتان و نقاط 
شرقی استان را شامل می شود. وی افزود: روش ابتال 
به سالک در اســتان اصفهان تنها پوستی است که 
خوشبختانه این نمونه بیماری کشنده نیست؛ اما در 

استان فارس الگوی ابتال، پوستی و احشایی است. 
رییس دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان با اشاره به 
نقش همنوایی شــوراها و شــهرداری ها در کنترل 
سالک بیان کرد: یکی از موارد، نخاله ها و زباله های 
شهری )ساختمانی( است که محل دپوی آنها مکان 
خوبی برای رشــد جانوران مــوزی مانند موش ها 
بوده که در راســتای مقابله با سالک در استان باید 
مدیریت شــوند.  چنگیز،  لزوم توجه به ســاخت و 
سازها در بافت های متروکه و فرسوده شرق اصفهان 
را مورد اشاره قرار داد و اضافه کرد: دپوی کودهای 
حیوانی به ویژه کود مرغــی در آن منطقه به محلی 
برای رشد و نمو موش و پشه تبدیل شده است. وی 
تاکید کرد: بهسازی محیط، دور کردن دپوهای زباله 
و نخاله در راستای جلوگیری از شیوع سالک و وجود 
موش ها باید مورد توجه قرار گیرد و از ساخت و ساز 
در مناطق کانونی این بیمــاری و از جمله محدوده 

تاغزارها جلوگیری شود.

تیر شایعات به سمت سالک

نماینده مردم اصفهان در مجلس شــورای اسالمی گفت: خشک 
شدن کامل تاالب گاوخونی می تواند تبعاتی مثل سونامی نمک 
را در قالب ریزگردها به همراه داشته باشد. ناهید تاج الدین اظهار 
کرد: بخش مهمی از وجود ریزگردها به تاالب گاوخونی و خشک 
شدن این تاالب بر می گردد، همانطور که می دانید این تاالب برای 
آنکه کارکرد طبیعی خودش را داشته باشد باید ۳۰۰ میلیون متر 

مکعب و به عمق 1.5 متر آب داشته باشد در حالی که حقابه آن 
1۷6 میلیون متر مکعب است و در پی نزوالت آسمانی امسال 1۰ 
میلیون مترمکعب به آن آب رسید و تنها 5 درصدش آبگیری شد. 
وی افزود: خشک شدن کامل یکی از مهم ترین تاالب های فالت 
مرکزی ایران یعنی تاالب گاوخونی، مخاطرات جدی پیش روی 
اصفهان گشوده است، تاالبی که یکی از مفیدترین زیست بوم های 

کشور بوده و تنها دریاچه آب شور دائمی در فالت مرکزی ایران 
به حساب می آید و با تثبیت پوشش گیاهی مانع حرکت شن های 
روان به نواحی شرقی استان اصفهان شده و نقش بسیار مهمی در 
مهار بیابان زایی و تغذیه آب های زیر زمینی و بهســازی کیفیت 
آب و جلوگیری از فرسودگی و جابجایی خاک و کنترل سیالب 

داشته است. 

 نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی :
اصفهان امروز بیش از گذشته با خطر سونامی نمک مواجه است

  رییس دانشگاه علوم پزشکی تاکید کرد که »سالک « در اصفهان کشنده نیست؛ 

سالک، به عنوان یک بیماری 
که در صورت عدم کنترل 

می تواند به راحتی اپیدمی شود 
به اندازه کافی ترسناک است

مزایده اموال غیرمنقول
4/39  اجرای احکام حقوقی شــعبه چهــارم اصفهان در نظر دارد جلســه مزایده ای در 
خصوص پرونده اجرایی کالســه 971489 ج/4 له آقای مجید حــدادی و علیه آقایان 
1- فضل اله نکویی 2- احمدرضا نکویی مبنی بر مطالبه مبلغ 74/612/757/733 ریال 
بابت محکوم به و هزینه های اجرایی و حق االجرای دولتی در تاریخ 98/04/31 ساعت 
11/30 صبح در محل اجرای احکام دادگســتری اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 18جهت 
فروش 51/297 حبه مشاع از 72 حبه شش دانگ ملکی به پالک ثبتی شماره 51 فرعی از 
4843 اصلی بخش 5 اصفهان با مشخصات مندرج در نظریه کارشناسی که ذیال درج شده 
است ملکی آقای فضل اله نکویی و اکنون در تصرف مالکانه مغازه ها در ید استیجاری و 
منزل در تصرف محکوم علیه می باشد توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل 
 ارزیابی شده نظریه وی مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید

 می توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانی فوق مراجعه و از ملک بازدید و در روز 
مزایده با همراه داشتن 10 درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین شده بانک ملی در وجه 
اجرای احکام حقوقی در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده 
مزایده خواهد بود هزینه های اجرایی برعهده محکوم علیه می باشد. مابقی ثمن معامله 
ظرف حداکثر یکماه پرداخت و اال ده درصد واریزی به نفع دولت ضبط خواهد شد. اوصاف 
ملک مورد مزایده: در خصوص ارزیابی 6 دانگ پالک ثبتی 4843/51 بخش 5 اصفهان 
به استحضار می رساند این هیات کارشناسی با راهنمایی خواهان بازدیدی از ملک فوق 
الذکر واقع در اصفهان خیابان میر، جنب بانک مســکن، کدپستی 8164796954 پالک 
160 انجام داد و پس از مســاحی و بررسی های الزم نســبت به تهیه گزارش ذیل اقدام 
نمود: مشخصات ملک موجود به شرح ذیل می باشد: 1- نام مالک: فضل اله نکویی 4/5 
دانگ و زهره فوالدگر 1/5 دانگ، 2- مســاحت کل عرصه ملک: حدود 420 متر مربع، 
مساحت عرصه مسکونی: حدود 353/71 متر مربع، 3- مساحت اعیانی: حدود 300 متر 
مربع، مســاحت اعیانی تجاری: 66/29، مســاحت اعیانی انباری تجاری: 50 متر مربع، 
4- تعداد طبقات: دو طبقه، 5- دیوارها: آجری، 6- سقف ها: تیرچه، 7- نوع سازه: دیواری 
 باربر، 8- دربهای داخلی: چوبی، 9- دربهای خارجــی: آهنی، 10- پنجره های خارجی:

 آلومینیوم و آهنی، 11- نازک کاری داخلی ســاختمان: دیوارها کاغذ دیواری و ســقف 
کناف کاری شــده با چراغ  های  هالوژن، 12- پوشــش کف ســاختمان: پارکت، 13- 
سیستم گرمایش: پکیج، 14- سیستم ســرمایش: کولرآبی، 15- نازک کاری و امکانات 
 سرویسها: الف( آشپزخانه: کابینت MDF با سنگ کورین است، ب( حمام و دستشویی: 
کاشــیکاری شــده  بــا کلیــه شــیرآالت و تجهیــزات، 16- نمــای خارجــی 
ســاختمان: آجــر و ســنگ، 17- نمــای خارجــی دیوارهــای حیــاط: آجــر 
،  18- انشــعابات آب- برق- گاز، 19- آسانســور: نــدارد، 20- توضیحــات: راه پله 
ها با کف پوش MDF ســاختمان بازســازی شــده و شــیک دارای 2 واحد تجاری، 
 علی هــذا با توجــه بــه در نظــر گرفتن کلیــه عوامــل دخیــل در تعییــن ارزیابی

 ملک مذکور و موقعیت زمین و قدمت و کیفیت ساخت، ارزش شش دانگ ملک فوق به 
شرح ذیل می باشد: 1- ارزش ملک با کاربری، مسکونی به مبلغ 59/069/570/000 ریال، 
2- ارزش 2 مغازه با کاربری تجاری مجموعًا به مبلغ 45/655/000/000 ریال، مجموعًا 
ارزش کل ملک به مبلغ 104/724/570/000 ریال بــرآورد و اعالم می گردد. در نتیجه 
ارزش 51/297 حبه مشاع آن به مبلغ 74/612/757/733 ریال ارزیابی که مقدار 2/442 
حبه مشاع آن به مبلغ 3/552/988/463 ریال بابت حق االجرای دولتی و مقدار 48/855 
 حبه مشاع آن به مبلغ 71/059/769/270 ریال بابت مطالبات محکوم له ارزیابی می گردد.  
 م الف: 443554 اجــرای احکام حقوقی شــعبه چهــارم اصفهــان )585 کلمه، 

6 کادر(
مزایده اموال غیرمنقول

4/46  اجرای احکام حقوقی شعبه سوم اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ای در خصوص 
پرونده اجرایی کالسه 962182 ج/ سوم له آقای احمد کریم پور و علیه آقای سعید شیخ 

فرشی فرزند رضا مبنی بر مطالبه مبلغ 3/239/384/431 ریال بابت محکوم به و هزینه 
های اجرایی و حق االجرای دولتی که در اجرای تبصره مــاده 34 ق اجرای احکام خانم 
فخری حاجیان سه پله ملک خود را جهت پرداخت بدهی محکوم علیه معرفی نموده است 
در تاریخ 98/4/30 ســاعت 11 صبح در محل اجرای احکام دادگســتری اصفهان طبقه 
زیرزمین اتاق 18 جهت فروش 72 حبه شش دانگ ملکی به پالک ثبتی شماره 37419 
فرعی از 2250 اصلی بخش 6 اصفهان با مشخصات مندرج در نظریه کارشناسی که ذیال 
 درج شده اســت ملکی فخری حاجیان ســه پله و اکنون در تصرف مالکانه شخص ثالث 
می باشد توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی شده و نظریه وی مصون 
از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خریــد می توانند ظرف 5 روز قبل از 
جلسه مزایده به نشــانی فوق مراجعه و از ملک بازدید و در روز مزایده با همراه داشتن 10 
درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین شده بانک ملی در وجه اجرای احکام حقوقی در 
جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. هزینه 
های اجرایی برعهده محکوم علیه می باشد و مابقی ثمن را ظرف حداکثر یک ماه پرداخت 
واال ده درصد واریزی به نفع دولت ضبط خواهد شد. اوصاف ملک مورد مزایده: محل مورد 
نظر به آدرس اصفهان، سپاهان شهر، میدان توحید، خیابان توحید غربی، مجتمع پاسارگاد 
5، طبقه همکف واحد B 6 ، کدپســتی 8179981975، ضمنًا با توجه به قفل بودن درب 
واحد و عدم وجود کلید آن، کارشناسی از پشت شیشه و با دستگاه متر لیزری انجام گردید. 
مشخصات ثبتی: طبق ســند مالکیت به شماره ســریال اصلی 656975 ج 94، 6 دانگ 
عرصه و اعیان واحد تجاری )وضعیت خاص طلق( به شماره 37419 فرعی از 2250 اصلی 
قطعه 11 تفکیکی مفروز و مجزی شده از 2553 فرعی از اصلی مذکور بخش 6 حوزه ثبت 
ملک جنوب اصفهان به مســاحت 24/62 متر مربع واقع در زیرزمین یک با قدرالسهم از 
عرصه و سایر مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمانها و آیین نامه اجرایی آن، 
با حدود اربعه واحد تجاری، شمااًل دیواری است به طول 4/34 متر به حیاط مشاعی، شرقًا 
دیواریست مشــترک بطول 5/65 متر به واحد تجاری مجاور، جنوبًا دیوار و پنجره بطول 
4/34 متر به راهرو و غربًا دیواریست مشترک به طول 5/67 متر به واحد تجاری مجاور که 
در دفتر الکترونیکی به شماره 139520302024014799 بنام خانم فخری حاجیان سه 
پله طی انتقال قطعی شماره 13374 تاریخ 95/7/12 توسط دفترخانه اسناد رسمی شماره 
271 اصفهان ثبت سند گردیده است. وثیقه: به موجب نامه شماره 1397009000310153 
مورخ 97/3/7 آن شعبه تمامت ملک در قبال مبلغ 2/000/000/000 ریال معادل دویست 
میلیون تومان بازداشت گردیده است. نظریه کارشناسی: با عنایت به مطالب فوق و بررسی 
جمیع جهات دخیل و با لحاظ نمودن کلیه اوضاع و احــوال و مولفه های موثر در قضیه، 
ارزش تمامت 6 دانگ واحد تجاری موصوف به مبلغ 1/500/000/000 ریال معادل یکصد 
و پنجاه میلیون تومان ارزیابی می گردد.  م الف: 443987 اجرای احکام حقوقی شعبه 

سوم اصفهان )521 کلمه، 5 کادر(
ابالغ رای

4/47 خواهان : سیدعبدالرسول مکي شهرضایي به نشاني شهرضا خ حافظ غربي جنب 
 بانک ملي طالقاني ،  بشــماره دادنامه 129ـ  13 / 3 / 1398 و شــماره کالســه پرونده

 97 / 565 ش 3ح، خوانده : جعفر رئیس بگلو نشاني مجهول المکان، موضوع : مطالبه وجه،  
راي شــوراي حل اختالف: درخصوص دعوي خواهان سیدعبدالرسول مکي شهرضایي 
بطرفیت جعفر رئیس بگلو به خواسته مبلغ شش میلیون وششصدهزارریال بابت وجه یک 
فقره چک به شــماره 129529487916 - 30 / 3 / 96 عهده بانک ملي به انضمام کلیه 
خسارات دادرسي وخسارات تاخیرتادیه . لذاشوراباعنایت به محتویات پرونده وجمیع اوراق 
آن ومفاددادخواست تقدیمي ومستندات به پیوست دادخواست مشتمل بررونوشت مصدق 
چک وگواهي عدم پرداخت بانک محال علیه ونظربه امضاي خوانده درذیل چک وباتوجه 
به اینکه امضاي مذکورازتعرض درمصون مانده وخوانده علي رغم ابالغ قانوني درجلسه 
رسیدگي حاضرنگردیده ودلیل ومدرکي دال برپرداخت مافي الذمه خودبه شوراارائه ننموده 
است لذاشورادعوي خواهان رامقرون به صحت تشخیص داده ومستند به مواد 313 و 310 

قانون تجارت ومواد 198 و 515 و 522 و 519 قانون آئین دادرسي مدني وتبصره الحاقي 
به ماده 2 قانون صدورچــک راي به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ شــش میلیون 
وششصدهزارریال بابت اصل خواسته وپرداخت مبلغ 500 / 512 / 1 ریال هزینه دادرسي 
وهمچنین پرداخت خسارت تاخیرتادیه نسبت به خواســته ازتاریخ چک برمبناي میزان 
تغییرشاخص ساالنه اعالم شده ازسوي بانک مرکزي جمهوري اسالمي ایران که محاسبه 
آن برعهده واحداجراي احکام مدني دادگستري مي باشد صادرواعالم مینمایدراي صادره 
غیابي وظرف مدت بیست روز پس ازتاریخ ابالغ قابل واخواهي درهمین شوراوسپس ظرف 
مهلت بیست روز ازابالغ قابل اعتراض تجدیدنظردرمحاکم محترم وحقوقي دادگستري 
شهرستان شهرضا مي باشد. م الف: 506825 منیرالسادات سیدین  قاضي شوراي حل 

اختالف شماره 3 حقوقي شهرضا )273 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

4/48 خواهان : سیدعبدالرســول مکي شــهرضایي به نشاني شــهرضا خ حافظ غربي 
 جنب بانک ملي طالقاني ،  بشــماره دادنامه 129ـ  13 / 3 / 1398 وشماره کالسه پرونده

 97 / 565 ش 3ح ، خوانده : سعیدشجاعي نشاني مجهول المکان، موضوع : مطالبه وجه،  
راي شــوراي حل اختالف: درخصوص دعوي خواهان سیدعبدالرسول مکي شهرضایي 
بطرفیت سعیدشجاعي به خواســته مبلغ بیست ونه میلیون وهشتصدهزارریال بابت وجه 
یک فقره چک به شماره 89411548097 - 1 / 4 / 96 عهده بانک کشاورزي به انضمام 
کلیه خسارات دادرسي وخسارات تاخیرتادیه . لذاشوراباعنایت به محتویات پرونده وجمیع 
اوراق آن ومفاددادخواست تقدیمي ومستندات به پیوست دادخواست مشتمل بررونوشت 
مصدق چک وگواهي عدم پرداخت بانک محال علیه ونظربه امضاي خوانده درذیل چک 
وباتوجه به اینکه امضاي مذکورازتعرض درمصون مانده وخوانده علي رغم ابالغ قانوني 
درجلســه رســیدگي حاضرنگردیده ودلیل ومدرکي دال برپرداخت مافي الذمه خودبه 
شوراارائه ننموده است لذاشورادعوي خواهان رامقرون به صحت تشخیص داده ومستند به 
مواد 313 و 310 قانون تجارت ومواد 198 و 515 و 522 و 519 قانون آئین دادرسي مدني 
وتبصره الحاقي به ماده 2 قانون صدورچک راي بــه محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
بیست ونه میلیون وهشتصدهزارریال بابت اصل خواسته وپرداخت مبلغ 500 / 802 / 1 
ریال هزینه دادرسي وهمچنین پرداخت خسارت تاخیرتادیه نسبت به خواسته ازتاریخ چک 
برمبناي میزان تغییرشاخص ساالنه اعالم شده ازسوي بانک مرکزي جمهوري اسالمي 
ایران که محاسبه آن برعهده واحداجراي احکام مدني دادگستري مي باشد صادرواعالم 
مینمایدراي صادره غیابي وظرف مدت بیســت روز پس ازتاریخ ابــالغ قابل واخواهي 
درهمین شوراوسپس ظرف مهلت بیست روز ازابالغ قابل اعتراض تجدیدنظردرمحاکم 
محترم وحقوقي دادگســتري شهرســتان شــهرضا مي باشــد. م الف: 506831 
 منیرالسادات سیدین قاضي شوراي حل اختالف شــماره 3 حقوقي شهرضا )272 کلمه،

 3 کادر(
ابالغ رای

4/49 خواهان : سیدعبدالرســول مکي شــهرضایي به نشاني شــهرضا خ حافظ غربي 
 جنب بانک ملي طالقاني،  بشــماره دادنامه 132ـ  13 / 3 / 1398 وشماره کالسه پرونده

 97 / 573 ش 3ح ، خوانده : سعیدبهرامي نشاني مجهول المکان، موضوع : مطالبه وجه 
، راي شوراي حل اختالف: درخصوص دعوي خواهان سیدعبدالرسول مکي شهرضایي 
بطرفیت سعیدبهرامي به خواسته مبلغ چهاده میلیون و پانصدهزارریال بابت وجه دو فقره 
چک به شــماره 012505 - 30 / 9 / 88  و 012506 - 30 / 10 / 88 عهده بانک سپه به 
انضمام کلیه خسارات دادرسي وخسارات تاخیرتادیه . لذاشوراباعنایت به محتویات پرونده 
وجمیع اوراق آن ومفاددادخواســت تقدیمي ومســتندات به پیوست دادخواست مشتمل 
بررونوشت مصدق چک وگواهي عدم پرداخت بانک محال علیه ونظربه امضاي خوانده 
درذیل چک وباتوجه به اینکه امضاي مذکورازتعرض درمصون مانده وخوانده علي رغم 
ابالغ قانوني درجلسه رسیدگي حاضرنگردیده ودلیل ومدرکي دال برپرداخت مافي الذمه 
خودبه شوراارائه ننموده است لذاشــورادعوي خواهان رامقرون به صحت تشخیص داده 

ومســتند به مواد 313 و 310 قانون تجارت ومواد 198 و 515 و 522 و 519 قانون آئین 
دادرســي مدني وتبصره الحاقي به ماده 2 قانون صدورچــک راي به محکومیت خوانده 
 به پرداخت مبلغ چهاده میلیــون و پانصدهزارریال بابت اصل خواســته وپرداخت مبلغ

 250 / 701 / 1 ریال هزینه دادرسي وهمچنین پرداخت خســارت تاخیرتادیه نسبت به 
خواسته ازتاریخ چک ها برمبناي میزان تغییرشاخص ســاالنه اعالم شده ازسوي بانک 
مرکزي جمهوري اســالمي ایران که محاســبه آن برعهده واحداجــراي احکام مدني 
دادگستري مي باشد صادرواعالم مینمایدراي صادره غیابي وظرف مدت بیست روز پس 
ازتاریخ ابالغ قابل واخواهي درهمین شوراوســپس ظرف مهلت بیست روز ازابالغ قابل 
 اعتراض تجدیدنظردرمحاکم محترم وحقوقي دادگســتري شهرستان شهرضا مي باشد. 
م الف: 506822  منیرالسادات سیدین قاضي شوراي حل اختالف شماره 3 حقوقي 

شهرضا )280 کلمه، 3 کادر( 
ابالغ رای

4/50 خواهان : سیدعبدالرسول مکي شهرضایي به نشاني شهرضا خ حافظ غربي جنب 
بانک ملي طالقاني ،  بشماره دادنامه 131ـ  13 / 3 / 1398 وشماره کالسه پرونده 97 / 575 
ش 3ح ، خوانده : حسین قرقاني نشاني مجهول المکان، موضوع : مطالبه وجه ، راي شوراي 
حل اختالف: درخصوص دعوي خواهان سیدعبدالرسول مکي شهرضایي بطرفیت حسین 
 قرقاني به خواسته مبلغ دو میلیون ریال بابت وجه یک فقره چک به شماره 6364100 -

 1 / 6 / 88 عهده بانک ملي طالقاني به انضمام کلیه خسارات دادرسي وخسارات تاخیرتادیه. 
لذاشوراباعنایت به محتویات پرونده وجمیع اوراق آن ومفاددادخواست تقدیمي ومستندات 
به پیوست دادخواست مشــتمل بررونوشــت مصدق چک وگواهي عدم پرداخت بانک 
محال علیه ونظربه امضاي خوانده درذیل چک وباتوجه به اینکه امضاي مذکورازتعرض 
درمصون مانده وخوانده علي رغم ابالغ قانوني درجلســه رسیدگي حاضرنگردیده ودلیل 
ومدرکي دال برپرداخت مافي الذمه خودبه شوراارائه ننموده است لذاشورادعوي خواهان 
رامقرون به صحت تشخیص داده ومستند به مواد 313 و 310 قانون تجارت ومواد 198 و 
515 و 522 و 519 قانون آئین دادرسي مدني وتبصره الحاقي به ماده 2 قانون صدورچک 
راي به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ دو میلیون ریال بابت اصل خواسته وپرداخت 
مبلغ 000 / 068 / 1 ریال هزینه دادرسي وهمچنین پرداخت خسارت تاخیرتادیه نسبت 
به خواسته ازتاریخ چک برمبناي میزان تغییرشاخص ســاالنه اعالم شده ازسوي بانک 
مرکزي جمهوري اســالمي ایران که محاســبه آن برعهده واحداجــراي احکام مدني 
دادگستري مي باشد صادرواعالم مینمایدراي صادره غیابي وظرف مدت بیست روز پس 
ازتاریخ ابالغ قابل واخواهي درهمین شوراوســپس ظرف مهلت بیست روز ازابالغ قابل 
 اعتراض تجدیدنظردرمحاکم محترم وحقوقي دادگســتري شهرستان شهرضا مي باشد. 
م الف: 506829 منیرالسادات ســیدین قاضي شوراي حل اختالف شماره 3 حقوقي 

شهرضا )274 کلمه، 3 کادر(
حصر وراثت

4/41  خانم زهرا دادخواه تهرانی دارای شناسنامه شماره 59  به شرح دادخواست به کالسه 
199/98 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
غالمرضا دادخواه تهرانی به شناسنامه 151 در تاریخ 98/1/21 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به:  1- مهدی دادخواه تهرانی، 
ش.ش 110، 2- محمد علی دادخواه تهرانی، ش.ش 119 )فرزندان ذکور متوفی( 3- زهرا 
دادخواه تهرانی، ش.ش 59، 4- لیال دادخواه تهرانی، ش.ش 57، 5- طیبه دادخواه تهرانی، 
ش.ش 111، 6- فاطمه دادخواه تهرانی، ش.ش 58 )فرزندان اناث متوفی( 7- معصومه 
شیرازی، ش.ش 4613 )همســر متوفی(. متوفی به غیر از ورثه فوق ورثه دیگری ندارد. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر 
کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به 
شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 506770  احمدی قاضی شعبه 

اول شورای حل اختالف تیران )  165 کلمه ،  1 کادر (

پریسا  سعادت
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انتقاد آلوس از هواداران 
برزیلی

تیم ملــی فوتبال برزیــل در دیــدار برابر پرو 
توانســت با ۵ گل به پیروزی برسد و صعودش 
را به دور بعد رقابت های 
کوپا آمه ریکا قطعی 
کند. این پیروزی 
برزیــل درحالی 
به دســت آمد که 
این تیــم در دیدار 
قبلی برابر ونزوئال به 
تساوی دســت پیدا کرد و همین باعث شد تا 
حاضران در ورزشگاه، واکنش تندی نشان دهند 
و شعارهایی را علیه کل تیم سر دهند که این با 
واکنش آلوس همراه شد. او بعد از بازی گفت: 
ما نماینده یک کشور هستیم. وقتی شعاری سر 
داده می شود؛ یعنی اینکه علیه کشور خود شعار 
می دهید و نه بازیکنان. آلوس درباره پیروزی 
پر گل برابر پرو گفت: طبیعی اســت که وقتی 
گل می زنید، احســاس امنیت و خوشــحالی 
کنید و بازی را راحت تر ادامه دهید؛ اما وقتی 
گل دریافت می کنید، اســترس داشته باشید. 

عملکرد ما بازی به بازی بهتر خواهد شد.

پیامواتساپینیماربهبارساییها:
 به زودی برمی گردم

روزنامه اســپانیایی اســپورت که در کاتالونیا 
و در شهر بارسلونا منتشــر می شود، دیروز در 
صفحه اول خود گزارش 
اختصاصــی درباره 
نیمار منتشر کرده 
و در آن مدعــی 
شده داســتان پر 
آب و تــاب نیمار و 
بارســلونا سرانجام به 

خود رسیده و بعید نیست در آینده فصل آخر 
بسیار نزدیک شاهد پیوستن نیمار به تیم بزرگ 
کاتاالن باشیم. اسپورت در گزارش خود مدعی 
است نیمار برای بارســلونا پیامی ارسال کرده 
و از تمایــل و عزم جزمش برای بازگشــت به 
بلوگرانا صحبت کرده است. روزنامه اسپانیایی 
می گوید نیمــار با اســتفاده از واتس اپ برای 
برخی از دوستان مورد اعتمادش که در باشگاه 
بارســلونا فعالیت می کنند پیامی ارسال کرده 
که در آن به این اشاره شــده که او به بارسلونا 

بازخواهد گشت.

مارادونا:
آلزایمر نگرفته ام

دیگو مارادونا از فضای مجازی برای رد کردن 
شایعه ای که اخیرا درباره ســالمتی او مطرح 
شده بود و گفته می شد 
او آلزایمــر گرفته، 
اســتفاده کــرده 
اســت. اســطوره 
در  نتینــی  آرژا
تاریــخ ۱۴ ژوئن به 
دلیل مسائل مربوط 
به سالمتی از سمت سرمربیگری تیم دورادوس 
مکزیک اســتعفا داده بود. اخباری در رسانه ها 
مطرح شد که مدعی شدند او دچار آلزایمز شده 
و این موضوع واکنش مارادونا در اینســتاگرام 
را در پی داشت:» شنیدم مردم درباره آلزایمر 
صحبت می کننــد؛ اما آنهــا دروغ می گویند. 
بســیاری از این افراد حتــی نمی دانند کلمه 
آلزایمربه چه معنی  اســت. ایــن یک بیماری 
بسیار وحشــتناک اســت. مردم بابت آلزایمر 
می میرند و من در حال مردن نیستم.« به غیر از 
خود مارادونا، نماینده او ماتیاس مورال هم این 

گزارش ها و شایعات را رد کرده است.

بوفون با عکسی که منتشر کرد 
جنجال ساز شد!

جان لوئیجی بوفــون دروازه بــان کهنه کار و 
۴۱ ســاله ایتالیایی دنیای فوتبال، تصویری از 
خود در فضای مجازی 
منتشــر کرده که 
یــن  فر ل آ جنجا
شــده اســت. در 
تصویــری که وی 
در یکی از شبکه های 
اجتماعــی منتشــر 
کرده، ابتدا همه چیز عادی به نظرمی رســد؛ 
اما با نــگاه دقیق متوجه اقدامــات غیرقانونی 
و جنجالی این دروازه بان اســطوره ای دنیای 
فوتبال می شــویم. وی در شــرایطی در حال 
رانندگی اســت که کمربند ایمنی نبســته و 
ســرعتی بالغ بر ۱۵0 کیلومتر بر ساعت دارد. 
همچنین در کنار وی یک پاکت ســیگار هم 
دیده می شــود. پیش از این هــم تصاویری از 
بوفون با سیگار منتشر شــده بود که انتقادات 

فراوانی به همراه داشت.

باشگاه قطری خواهان جذب مهاجم پرسپولیس شد

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

روزهای گذشته اخباری مبنی بر احتمال بازگشت علیرضا جهانبخش، 
به لیگ هلند مطرح شد. در این راستا نشریه »ELF Voetbal« خبر 
داد که فاینورد دوست دارد این ستاره ایرانی را به لیگ هلند برگرداند. 
واقعیت این اســت که برایتون برای جذب جهانبخش مبلغ باالیی را 
پرداخت کرده ولی در طول یک فصــل انتظار مطلوب را از او نگرفت. 

احتمال انتقال قرضی جهانبخش به فاینورد زیاد است.

جهانبخش قرضی در فاینورد

گفته می شود تراکتور که پارسال چند بازیکن دالری خرید، امسال 16
هم به اسدی پیشــنهاد ۳00 هزار یورویی داده است. رضا اسدی 
پیش از پیشــنهاد تراکتور مورد توجه استقالل و پرسپولیس هم 
بود، ولی به نظر می رسد با پیشنهاد ۳00 هزار یورویی که تراکتور 
داده، آبی و قرمز باید قید این بازیکن را بزنند. تراکتور با مصطفی 

دنیزلی از مدعیان جدی لیگ نوزدهم خواهد بود.

پیشنهاد یورویی تراکتور به گزینه استقالل و پرسپولیس!
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سرمربیسپاهان:
کومان و استنلی باید زودتر به 

تیم اضافه شوند
 ســرمربی تیم ســپاهان در حاشــیه اولین روز 
تمرینات سپاهان برای فصل جدید در خصوص 
یارگیری های این تیم گفت: ما عــالوه بر اینکه 
۱7-۱8 بازیکن خوب باید داشته باشیم، یک تیم 
در سایه هم باید درست کنیم که آینده سپاهان 
باشد. خوشحالم که دو بازیکن بسیار عالی؛ یعنی 
محبی و زینالی را به خدمــت گرفتیم. میرزایی 
 هم رفته و غلط هایش را نوشته و برگشته است و 
ان شــاءا... بتواند نسبت به گذشــته با کیفیت 
بیشــتری به ســپاهان کمک کند. ما در فوالد 
بازی هــای او را رصد می کردیــم و البته نه تنها 
او؛ بلکه پیگیر بازیکن های دیگر هم بودیم. امیر 
قلعه نویی در خصوص آخرین وضعیت دو بازیکن 
خارجی؛ یعنــی والدیمیر کومــان و کی روش 
استنلی گفت: این دو بازیکن به هر حال در لیست 
ما هستند، ما به آنها نیاز و اعتقاد داریم. کومان در 
لیگ آینده می تواند بیشتر به ما کمک کند؛ چون 
امسال سال دوم او است و به مراتب با کیفیت تر 
خواهد بود. کی روش دو ســالی با من کار کرده و 
شناخت دارد. ما توقع مان این است که آنها خیلی 

زود اضافه شوند تا از نظر بدنی عقب نباشند.

بی محلی پژمان منتظری به 
تماس استقاللی ها

پژمان منتظری تماس های اســتقالل را جواب 
نمی دهد. در روزهای اخیر آبی ها تالش کردند تا 
با این بازیکن، مذاکراتی داشته باشند ولی تا این 
لحظه تصمیم گرفته هیچ ارتباطی با آنها نگیرد. 
کامران منزوی عضو هیئت مدیره اســتقالل این 
خبر را تایید کرد. همچنین خلیل زاده دیگر عضو 
هیئت مدیره هم گفت حضــور منتظری در تیم 

فصل بعد، منتفی است.

 صادقی با ذوب آهن 
تمدید کرد

محمدباقــر صادقــی دروازه بان تیــم فوتبال 
ذوب آهن بعد از مذاکره با مسئوالن این باشگاه، 
قراردادش را یک سال دیگر با این تیم تمدید کرد. 
با جدایی رشــید مظاهری از ذوب آهن، صادقی 
فصل آینده، دروازه بان شــماره یــک این تیم 
خواهد بود. هدایت ذوب آهــن بر عهده علیرضا 

منصوریان است.

در حاشیه

درادامهرایزنیهایرییسکمیتهملی
المپیکدرسوییس؛

صالحی امیری با توماس باخ 
دیدار کرد

در ادامــه رایزنی ها و دیدارهــای دکتر صالحی 
امیری با مدیران و روسای فدراسیون های جهانی 
و کمیته های المپیک کشورهای مختلف در لوزان 
ســوییس، عصر روز شــنبه رییس کمیته ملی 
 ،IOC المپیک کشــورمان با توماس باخ رییس
رییس کمیته المپیک ترکیه و فدراسیون جهانی 
تیرو کمان و رییس کمیته ملــی المپیک اردن 

دیدار و گفت وگو کرد. در این مراسم توماس باخ 
ضمن تاکید بر نقش و اهمیت رسانه ها در ورزش 
ابراز داشت: رسانه ها باعث می شوند تا ورزشکاران 
دیده شــوند و جوانان و عالقه مندان با قهرمانان 
رشته های مختلف از نزدیک آشنا شده و رسانه ها 
با ارائه این نمایش ارتباط خوبــی بین جوانان و 

مردم با ورزش برقرار می کنند.

منهای فوتبال

وینگر ســابق پرســپولیس، فصل آینده مجددا در این تیم بازی 
خواهد کرد. فرشــاد احمدزاده که فصل گذشــته در اسالسک 
ورسالو لهستان توپ می زد، پس از چند روز مذاکره با سرخ پوشان 
تهرانی برای پیوســتن به این تیم به توافق رسید و قراردادش را 
امضا کرد. بدین ترتیب این بازیکن فصل نوزدهم بار دیگر در لباس 

پرسپولیس بازی خواهد کرد. صحبت هایی از مذاکره احمدزاده 
با سپاهان و تراکتورسازی هم مطرح شده بود که حاال تیم فصل 
جدید او مشخص شد.حتی گفته می شد این بازیکن با سپاهان به 
توافق نهایی رسیده ولی باب مذاکرات با پرسپولیس از سر گرفته 
شد تا او از رفتن به اصفهان منصرف شود و به تیم سابقش برگردد.

پرســپولیس پس از جدایی برانکو قصد دارد تیــم قدرتمندی 
برای فصل بعد ببندد تا با ســرمربی جدید هم بتواند نتایج خوب 
گذشته را تکرار کند و به همین دلیل پروژه بازگشت چند بازیکن 
 ســابق این تیم کلید خورده و در گام اول احمــدزاده جذب تیم

 شد.

پایانگمانهزنیها؛احمدزادهبهپرسپولیسرفت
بازگشت وینگر

»بالتکلیفی« شــاید بهترین تعریــف برای حال و 
روز این روزهای ورزش اول کشــور است؛ ورزشی 
که امید اصلــی ایران برای مــدال آوری در عرصه 
جهانی شــناخته می شــود؛ اما بیش از هشت ماه 
است که بدون رییس اداره شده و هنوز زمانی برای 
برگزاری مجمــع انتخاباتی فدراســیون آن اعالم 
نشده اســت. آبان ماه سال گذشــته بود که رسول 
خادم به دنبال ناکامی تیم های ملی کشــتی آزاد و 
فرنگی در رقابت های جهانی مجارستان از ریاست 
فدراسیون کشتی استعفا داد. وزارت ورزش و جوانان 
به دنبال این اســتعفا، حمید بنی تمیم را به عنوان 
سرپرست این فدراسیون انتخاب کرد تا در فرصت 
مناسب شــرایط را برای برگزاری مجمع انتخاباتی 
کشــتی فراهم آورد. چهار ماه پس از این انتخاب و 
در روزهای پایانی سال گذشته وزارت خانه تصمیم 
گرفت پروسه انتخابات ریاست فدراسیون کشتی را 
با ثبت نام از نامزدهای ریاست استارت بزند. به گفته 
رضا الیق، دبیر فدراسیون کشتی در مهلت ده روزه 
ثبت نام، 2۱ نفر جهت حضــور در انتخابات اعالم 
آمادگی کردند که در میــان آنها نام هایی همچون 
امیررضا خــادم، علیرضا دبیــر، علیرضا حیدری، 
مجید خدایی، حمید بنی تمیم و عباس جدیدی به 
چشم می خورد. تایید صالحیت نامزدهای ریاست 
دومین گام از پروسه انتخاباتی ریاست فدراسیون 
کشتی بود که به گفته دبیر فدراسیون کشتی پس از 
پایان ثبت نام در 28 اسفندماه سال گذشته، اسامی 

نفرات ثبت نام شــده به همراهی مدارکشان برای 
تایید صالحیت به وزارت ورزش وجوانان ارسال شد؛ 
اما در حالی که بیش از سه ماه از این زمان می گذرد 
هنوز خبری از تایید صالحیت ها نشده است. طوالنی 
شدن این پروسه که با نارضایتی بسیار اهالی کشتی 
و سرمربیان تیم ملی همراه شد، موجب شد تا وزارت 
ورزش وجوانان با اعالم اطالعیــه ای خبر از تعیین 
تکلیف این فدراسیون در نیمه اول تیرماه دهد؛ اما 
با وجود فرا رسیدن تیرماه، همچنان خبری از اعالم 
زمان برگزاری انتخابات فدراســیون های کشتی و 
وزنه برداری نیســت. تعلل وزارت ورزش و جوانان 
در این زمینه موجب شد تا اتحادیه جهانی کشتی 

در جریان سفر سرپرست فدراسیون کشتی و دیدار 
بهروز نعمتی با نناد اللوویچ خواستار تعیین تکلیف 
مجمع انتخاباتی فدراسیون کشــتی ایران در یک 
ماه آینده شود. در هفته گذشته بهروز نعمتی برای 
دیدار با رییس اتحادیه جهانی راهی سوئیس شد و 
جلسه ای با نناد اللوویچ داشت. بعد از این نشست، 
سرپرست فدراسیون کشــتی اعالم کرد که مدال 
طالی محمدباقر یخ کشی به او بازگردانده خواهد شد 
و خانم ادیت نیز از ســوی این اتحادیه با محرومیت 
مواجه می شود. وی همچنین تاکید کرد که در این 
جلســه صحبت هایی در مورد انتخابات فدراسیون 
با اللوویچ داشــته اند و نعمتی گزارشی از وضعیت 

موجود در این خصوص به اللوویچ داده است. رییس 
اتحادیه جهانی کشتی در دیدار با رییس کمیته ملی 
المپیک نیز خواستار برگزاری هرچه سریع تر مجمع 
انتخاباتی شد؛ به طوری که رضا صالح امیری خبر از 
برگزاری این مجمع در سه هفته آینده داد؛ اما این 
صحبت ها در حالی مطرح می شود که همچنان همه 
در انتظار اعالم تایید صالحیت کاندیداهای ریاست 

فدراسیون کشتی هستند.
در ماه های گذشــته این بالتکلیفی به حاشیه های 
فعلی انتخابات دامن زده و بســیاری از برنامه های 
کشــتی روی زمین ماند، اتفاقی که اصال به مذاق 
عالقه مندان کشتی خوش نیامده است؛ به خصوص 
اینکه کشــتی گیران ایرانی کمتر از یک سال دیگر 
باید در عرصه رقابت هــای المپیک به میدان بروند 
و هرگونه کوتاهــی در این زمینه بــه ضرر ورزش 
کشور تمام می شــود و وزارت ورزش و جوانان باید 
پیش از اینکه شــاهد ناکامی ملی پوشان ایرانی در 
توکیو باشــیم، این مســئله بالتکلیفی را حل کند. 
این وضعیت نه تنها در کشتی، بلکه در وزنه برداری 
هم پابرجاست. نام نویسی از کاندیداهای انتخابات 
وزنه برداری از بهمن ماه انجام شده و مشخص نیست 
چرا بعد از ۴ ماه هنوز هم نام نفرات تایید صالحیت 
شــده اعالم نمی شــود. طبق اعالم بیرانوند، دبیر 
مجمع انتخاباتی هر زمان که نام کاندیداهای تایید 
صالحیت شده به دست او برســد، حداقل ۱۵ روز 
زمان نیاز است تا انتخابات برگزار شود. بدین ترتیب 
برگزاری انتخابات این فدراسیون در نیمه اول تیرماه 

امکان پذیر نیست.

فرصت یک ماهه برای برگزاری مجمع انتخاباتی فدراسیون کشتی
وزارتورزشوجوانانتعللکرد،اتحادیهجهانیضرباالجلداد؛

  قاب روز

سپاهانی ها خرید جدید استقالل را با گل بدرقه کردند
اگرچه لیگ هجدهم پایان راه و همکاری دوساله سیاوش یزدانی و باشگاه سپاهان شد، ولی دو 
طرف خاطرات خوشی راکه طی این دو سال با هم رقم زده بودند، فراموش نکرده و سعی کردند 
پایان خوشی برای این جدایی رقم بزنند و برای این مهم در اولین تمرین طالیی پوشان جهت 
ورود به لیگ هجدهم، برنامه ویژه و قابل تحسینی برای یزدانی توسط باشگاه در نظر گرفته شده 

بود تا او که نمایش های خوبی با پیراهن سپاهان داشت، با تلخی از این تیم جدا نشود.

آژیر قرمز در باشگاه استقالل به صدا درآمد!
کامران منزوی یکی از اعضای هئیت مدیره استقالل در مصاحبه با یکی از خبرنگاران تایید کرد که باشگاه 
استقالل در شرایط حساسی به سر می برد. این مدیر با سابقه استقاللی این چنین گفت: در حال حاضر ۳ 
خطر، استقالل را تهدید می کند: اول از همه خطر حذف از آسیا وجود دارد، دوم اینکه ممکن است از پنجره 
نقل و انتقاالت محروم شویم و سوم اینکه در شــرایط کسر امتیاز قرار داریم. ما فقط ۱6 -۱7 روز فرصت 
داریم که این مشکالت را حل کنیم. اینکه از استقالل امتیاز کسر شود، واقعا خوب نیست. متاسفانه باشگاه 
بدهی هایی به افرادی مثل امیر قلعه نویی، مجید صالح، حنیف عمــران زاده و پژمان نوری دارد که همه 
اینها را باید در کمیته تعیین وضعیت مشخص کنیم. در صورت رخ دادن این اتفاق، شروع کار سرمربی 

ایتالیایی با حواشی تلخی همراه خواهد بود.

باشگاه قطری خواهان جذب مهاجم پرسپولیس شد
بعد از باشگاه های بلژیکی و اسپانیایی حاال پیشنهاد باشگاه قطری به مهاجم تیم پرسپولیس ارائه شده است. 
علی علیپور مهاجم تیم فوتبال پرسپولیس پس از عملکرد خوبی که در چند سال اخیر در این تیم داشت، حاال 
با پیشنهادهای خارجی روبه رو شده و این شانس را دارد تا بتواند به عنوان لژیونر، فوتبالش را در خارج از کشور 
ادامه دهد. پس از پیشنهاد برخی از باشگاه های اسپانیایی و بلژیکی به علیپور حاال این بازیکن با پیشنهادی 
هم از کشورهای حاشیه حوزه خلیج فارس روبه رو شده است. باشگاه قطری العربی که مرتضی پورعلی گنجی 
مدافع ملی پوش فوتبال کشورمان را در اختیار دارد، خواهان جذب علیپور شده و پیشنهاد این باشگاه به این 
بازیکن داده شده است؛  اما از آنجایی که علیپور با پرسپولیس قرارداد دارد، تکلیف وضعیت این بازیکن توسط 

باشگاهش مشخص خواهد شد.

پس از ناکامی تیم امید در مســابقات المپیک جوانان و جدایی صانعی، مســئوالن کمیته فوتسال و 
کمیته فنی در انتخاب جانشین صانعی تصمیم عجیبی اتخاد کرده و در شرایطی که خبرهایی از حضور 
محمدرضا حیدریان در این تیم بود، عنان کار را به دستیار نه چندان باتجربه صانعی؛ یعنی شاندیزی 
سپردند تا با این توجیه که او در استعدادیابی های قبلی حاضر بوده و به خوبی این رده را می شناسد، کار 
را با شاندیزی استارت بزنند. پس از تغییرات در کمیته فنی و توسعه وکمیته فوتسال، نفرات جدید نیز به 
بهانه اینکه زمان کافی نیست، دست از تغییر در کادرفنی برداشتند و تنها به تقویت آن پرداختند. با این 
حال این راهکار نیز چندان درست نبود؛ چرا که اضافه شدن هاشم زاده جوان از تیم بزرگساالن به تیم 
امید، عملکرد بار تجربی نیمکت تیم ایران را باال نبرد و خأل حضور یک مربی قدیمی در کنار شاندیزی 
احساس می شد. آنچه در تیم امید مشــهود بود، ضعفی بود که در ساختارهای دفاعی داشت و در همه 
بازی ها از این مهم ضربه خورد. اوج این ضعف، خوردن گل از پاروپلی در مقابل افغانستان، لبنان، ژاپن 
و اندونزی بود که کادرفنی هیچ تدبیری برای مقابله با آن نداشت. پایه تیم امید بیش از تاکتیک متکی 
بر تکنیک فردی بازیکنان بود که در فوتسال امروزی منسوخ است و در بازی های تدارکاتی نیز این مهم 
مشهود بود با این حال کادرفنی با چشم بســتن بر همه مشکالت، نه تنها یک نسل فوتسال را سوزاند؛ 
بلکه خود این مربیان هم شاید تا مدت ها از گود خارج شــوند. با انتخاب کادرفنی درست و برگزیدن 
نفرات با دقت و ریزبینی بیشتر، می شد تیم آماده تری در مسابقات داشت تا در فوتسال که سر آمد آسیا 
هستیم، شاهد باالی سر بردن جام توسط تیمی دیگر آن هم در خانه خودمان نباشیم. در هر صورت یک 
برد پرگل در بازی رده بندی، التیامی بر ناکامی امیدها بود و کارشناسان باید با بررسی عملکرد این تیم 

بهترین تصمیم را در قبال تیم های پایه بگیرند.

ناکامیفوتسالیستهایامید؛

اتفاقی که قابل پیش بینی بود

سمیهمصور
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برندسازی در حوزه فرهنگی و هنری اهمیت زیادی دارد
پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

اخبار

 پیشتازی اصفهان در طرح 
»نذر کتاب«

در ارتباط با برنامه های اداره کل کتابخانه های 
عمومی اســتان اصفهان برای ترویج فرهنگ 
کتابخوانی اظهار داشت: 3 جشنواره کتابخوانی 
رضوی، نذر کتاب یا اهدای دانایی، عضویت و 
امانت کتاب در کتابخانه های عمومی اســتان 
 در ســطح اســتان در طول تابســتان برگزار 

می شوند. 
امیر هالکویی ادامه داد: در کتابخانه های سراسر 
استان نیز عالوه بر امانت و تحویل کتاب، طیف 
وســیعی از برنامه های فرهنگــی و محتوایی 
تدارک دیده شده است؛ مانند بخش اختصاصی 
کودکان در کتابخانه ها و اجــرای برنامه های 
ویژه از قبیل قصه گویی مــادران و کودکان و 
مسابقات خالقیت، جلسات نقد و بررسی کتاب 
و مسابقات و نشست های کتابخوانی که از جمله 

این برنامه هاست. 

توانمندسازی شهرداری برای 
جلب رضایت شهروندان

ســیدحمیدرضا ابطحی، مدیر عامل سازمان 
فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری اصفهان 
در جمع مدیران و مسئوالن فناوری اطالعات 
و ارتباطات سازمان های شهرداری اظهار کرد: 
 ICT وجود تخصص های مختلــف حوزه های
در ســازمان فاوا، پرهیز از فعالیت های موازی 
و اســتفاده از توانمندی های موجــود، پایدار 
بودن خدمات ســازمان فاوا، وجود مرکز داده 
ایمن در سازمان فاوا و رفع نیازمندی به مرکز 
داده در سازمان های مختلف، تاکید بر تسهیل 
امور سازمان ها در حداقل زمان ممکن و ایجاد 
شرایط مطلوب جهت ارائه خدمات و پرهیز از 
ایجاد مانع در امور جاری سازمان ها، از مزایای 
خدمات ســازمان فاوا به مجموعه شهرداری 

اصفهان است.
 وی ماموریــت ســازمان را توانمندســازی 
شــهرداری اصفهان در جهــت جلب رضایت 
شهروندان و تحقق تعالی سازمانی شهرداری با 
به کارگیری قابلیت ها و ظرفیت های فاوا عنوان 
کرد و گفت: هوشمندســازی هدفمند شــهر؛ 
ارتقا و یکپارچه ســازی خدمــات الکترونیکی 
شــهروند محور؛ ارزش آفرینی با اســتفاده از 
سرمایه های ICT شهرداری؛ افزایش مشارکت 
فراسازمانی با استارت آپ ها و سرمایه گذاران؛ 
کاهش وابســتگی غیرضروری به پیمانکاران؛ 
سازماندهی و یکپارچه سازی تمامی داده های 
شهرداری و ارائه خدمات داده همچنین ارتقای 
نقش ICT در تعالی ســازمانی شــهرداری؛ 
ارتقــای نقــش ICT در تحول کســب و کار 
شــهرداری و حفظ و ارتقای زیرســاخت های 
فنی ICT شــهرداری از اولویت های راهبردی 
 فنــاوری اطالعــات و ارتباطات شــهرداری در

 سال ۹۸ است. 

مدیرکل میراث فرهنگی استان:
خیابان های اصفهان به نام 

هنرهای سنتی نام گذاری شوند
مدیرکل میــراث فرهنگــی، صنایع دســتی و 
گردشــگری اســتان اصفهان اظهار کــرد: در 
المان های شــهری باید از ظرفیت صنایع دستی 
استفاده و ســهم هنرمندان و هنرهای سنتی در 
نام گــذاری خیابان ها، معابر و پارک ها در شــهر 

اصفهان بیشتر شود . 
فریدون ا... یاری افزود: امروز اتفاقی که در کشور و 
دنیا در حال رخ دادن است، این است که بسیاری 
از هنرها به استان ها و شهرهای دیگر می رود و اگر 
ما می خواهیم این هنرها به نام اصفهان ثبت شود، 

باید نشان آنها را در شهر اصفهان هویدا کنیم. 
وی با بیان اینکه برای ۹ رشــته صنایع دســتی 
در اصفهان توانســته ایم نشان جغرافیایی کسب 
کنیــم، اظهار کــرد: میناکاری در دنیا به اســم 
اصفهان اســت و نشــان جغرافیایی بین المللی 
برای آن کسب کرده ایم و این رشته در دنیا به نام 
اصفهان است؛ البته اصفهان در 1۹۹ رشته صنایع 
دستی دارای ظرفیت است، باید اقدامات اساسی 
صورت گیرد تا این هنرها با اصفهان پیوند بخورد 
و به لحاظ تاریخی این امتیاز را تا همیشــه برای 

اصفهان حفظ کنیم.

رییس سازمان فرهنگی، اجتماعی و 
ورزشی شهرداری:

برندسازی در حوزه فرهنگی و 
هنری اهمیت زیادی دارد

محمد عیدی رییس سازمان فرهنگی، اجتماعی و 
ورزشی شهرداری اصفهان با بیان اینکه برندسازی 
در حوزه فرهنگی و هنری اهمیــت زیادی دارد، 
اظهار کرد: در حوزه فرهنــگ و هنر می توانیم در 
سطح منطقه خاورمیانه و حتی جهانی برندسازی 
کنیم. وی افزود: در راســتای برندســازی رسالت 
ســازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری 
اصفهان در این شــهر که شــهرت خالقیت های 
فرهنگی و هنری آن نیز هم اکنون زبانزد است، دو 
چندان خواهد بود. ما باید در فرآیند فعالیت خود 
زمینه ساز خالقیت بیشتری باشیم، این خالقیت 
فرهنگی نمی تواند به صورت فریز شده ارائه شود. 
وظیفه این سازمان در راســتای ایجاد خالقیت، 
فراهم کردن فضای گفت وگــو میان هنرمندان و 
فرهنگیان اســت تا آنها را در یک چرخه ارتباطی 
ملی و جهانی قــرار دهیم. عیدی با بیــان اینکه 
توجه به دستاوردهای فرهنگی در جهت دستیابی 
به برآوردهای گردشــگری اهمیــت زیادی دارد، 
گفت: ســالیق ظریف گردشگران باید در فراسوی 
مرزها شناخته شــود تا آنان با حضور در کشور با 

دستاوردهای فرهنگی آشنا شوند.

در آخرین روزهای مــاه بهار، آســمان اصفهان 
جوالنگاه ریزگردهایی شــد که وضعیت کیفیت 
هوای این کالن شهر را به مرز هشدار رساند؛ اما با 
وجود اینکه نفس شهروندان اصفهان به شمارش 
افتاد، اطــالع رســانی صحیحی دربــاره میزان 
آلودگی و منبع اصلی ایجــاد آنها صورت نگرفت 
تا این موضوع به نطق میان دســتور نایب رییس 
 شورای شهر در جلسه علنی این هفته شورا تبدیل

 شود.در ســال های اخیر، بحران ناشــی از ورود 
ریزگردها در اســتان و شــهر اصفهــان، یکی از 
ملموس ترین حوادث طبیعی – انســانی موثر در 
زندگی روزمره شــهروندان همچنین اقتصاد این 

منطقه بوده است.
 ریزگردهایی کــه در نتیجه یک ســری عواملی 
طبیعی و انسانی، آسمان آبی گنبدهای فیروزه ای 
را نشــانه رفتــه اســت. کاهش نــزوالت جوی، 
خشکســالی، وزش بادهای شدید، حساس بودن 
خاک به فرســایش بادی از جمله عوامل طبیعی 
هســتند که ریزگردهــا را در اتمســفر پراکنده 
می کنند. اســتفاده بی رویه از منابع آبی، تخریب 
مراتع و جنگل ها، احداث سدها و گسترش صنایع 
تولید کننده نیز از فعالیت انسان هاست که منجر 
به تولید ریز گردها می شــود. تــداوم نقش این 
عوامل در تولید ریزگردها موجب شــد تا در چند 
سال اخیر کارشناســان امر نسبت به افزایش این 
ریزگردها هشــدار داده و خواســتار جلوگیری از 
گسترش آنها شوند؛ اما نه تنها اقدام موثری در این 
زمینه صورت نگرفت که اطالع رســانی صحیحی 
نیز از سوی اداره کل هواشناســی استان درباره 
جوالن ریزگردها در آخریــن روزهای خردادماه 
سال جاری انجام نشــد؛ به گونه ای که شهروندان 
بدون هیچ گونه آمادگی در معرض این ریزگردها 

قرار گرفتند.
 در کنار ایــن موضوع، چند روز گذشــته درباره 
میزان دقیــق این آلودگــی نیز اطالع رســانی 
صحیحی صورت نگرفت و مســئوالن اســتان به 

راحتــی از کنار این موضوع گذشــتند؛ موضوعی 
که به دلیل وجود فلزهای سنگین و خطرناک در 
ریزگردها با سالمت شــهروندان ارتباط تنگاتنگ 
دارد. بر اساس مطالعات صورت گرفته، دانه هایی 
با اندازه کمتر از 10 میکرومتر از جمله ذرات ریز 
کمتر از 2.5 میکرومتر که به عنوان ذرات »خوب« 
از آنها یاد شــده، می توانند عمیقا بــه ریه ها نفوذ 
کنند. در این تحقیقات آمده است که قرار گرفتن 
در معــرض ذرات آالینده همچــون ریزگردها به 
تنهایی یا همراه ســایر آالینده هــای هوا با مرگ 
زودرس، سختی تنفس، آسم تشدید شده، افزایش 
تعداد پذیرش بیمارســتان و ویزیــت اورژانس و 
افزایش عالئم تنفســی در کودکان و ســالمندان 

ارتباط مستقیم دارد.
بی تفاوتی نســبت به اعالم دقیق میزان آلودگی 
برای اولین بار نیســت که از ســوی مســئوالن 
امر صورت می گیرد. در روزهای ســرد زمســتان 
کــه آلودگی هوا در آســمان کالن شــهر جوالن 
می دهد نیز شاهد این اتفاق هســتیم و حتی کار 

در سال های گذشــته به جایی رسید که برخی از 
رســانه ها مطرح کردند که در دستگاه های پایش 
هوا، دســتکاری صورت می گیرد تا میزان دقیق و 
صحیح آلودگی ها مشخص نشود؛ سوالی که البته 
از دید نایب رییس شورای شهر اصفهان دور نمانده 
و وی در جلسه روز گذشــته از مسئوالن پرسید 
چرا مرکز پایش هــوای اصفهان که حاصل هزینه 
میلیاردی برای شــهر بوده اســت و در شهرداری 
قرار دارد، اجــازه انتشــار نتایج ســنجش های 
خود را ندارند. ســوالی کــه البتــه تاکنون هیچ 
جواب قانعــی در این بــاره به آن داده نشــده و 
 باید منتظر پاســخ مســئوالن امر در این زمینه

 باشیم.

سوالی که پاسخی برای آن نیست

شــهردار اصفهان در جمع دانش آموختگان دبیرســتان ادب، 
اظهار کرد: دبیرســتان ادب از دبیرســتان های شایسته است 
کــه تاکنون نیروهــای توانمنــدی را تربیت کــرده، از این رو 
شایسته اســت مدیران و معلمان آن، هر ســال گرد هم آیند و 
 با مرور خاطرات گذشــته چاره ای برای رفع مشــکالت فعلی

 بیندیشند. 
قدرت ا... نوروزی تاکید کرد: اگر بخواهیم راه توسعه را در کشور 
پیدا کنیم، چاره ای جز توجه ویژه به آموزش و پرورش نداریم؛ 
موضوع مهمی که متاســفانه در حال حاضر مغفول مانده است. 

شهردار اصفهان با بیان اینکه برای رسیدن به توسعه همه جانبه 
باید آموزش و پرورش در جایــگاه واقعی خود قرار گیرد، افزود: 
برای رفع مشــکالت جامعه باید درک و فهم اجتماعی افزایش 
پیدا کند؛ البته شاید برخی گمان کنند رفع مشکل، اساسی ترین 
اقدام اســت؛ در صورتی که به نظر می رســد تشخیص درست 

مشکل، نیاز به درک درستی دارد.
 وی ادامــه داد: برای رفع مشــکل و تشــخیص آن نمی توانیم 
معیارها را بر دانایی یا نادانی قرار دهیم؛ زیرا انســان های نادان 
می توانند دانا شــوند؛ اما مشــخص نیســت هر دانایی درک و 

بینش درستی از مسائل داشــته باشــد. نوروزی با بیان اینکه 
امروز داده های غیرشفاف و غلط، اذهان را دچار تشویش کرده 
است، گفت: باید برای رفع مشــکالت، درک جامعه را از محیط 
خود و مســائل افزایش دهیم و این شدنی نیســت؛ جز اینکه 
معلمان، مــدارس و مجموعه آموزش و پــرورش در جایگاهی 
قرار گیرند و به تربیت انســان هایی بپردازند کــه آنها بتوانند با 
افکار صحیح، احساس مسئولیت، درک درســت و بیان دقیق 
 مسائل راهی را بروند تا بتوانیم بر مشــکالت امروز جامعه غلبه

 کنیم.

شهردار اصفهان:
برای رفع مشکالت جامعه، باید درک و فهم اجتماعی افزایش یابد

 چرا مرکز پایش هوای اصفهان اجازه انتشار نتایج سنجش های خود را ندارد؟

هیئت مدیره

 آگهی دعوت شرکت تولیدی و صنعتی خودرنگ )سهامی خاص(
 شماره ثبت 3560 شناسه ملی 10260243777

بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام شرکت تولیدی و صنعتی خودرنگ )سهامی خاص( دعوت می شود در جلسه مجمع 
عمومی عادی سالیانه که راس ساعت ۸ صبح مورخه 13۹۸/04/15 روز شنبه به آدرس پل فلزی بوستان سعدی جنب بانک 

کشاورزی به کدپستی ۸175656771 تشکیل می گردد، حضور بهم رسانید.
دستور جلسه:  مجمع عمومی عادی سالیانه ساعت 8 صبح مورخه 1398/04/15 

- انتخاب مدیران
- انتخاب بازرسان

- تصویب تراز و صورت های مالی
- انتخاب روزنامه کثیراالنتشار

هیئت مدیره

 آگهی دعوت شرکت صنایع شیمیایی پلمیر ایران )سهامی خاص(
 شماره ثبت 8933 شناسه ملی 10260300242 

بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام شرکت صنایع شیمیایی پلیمر ایران )سهامی خاص( دعوت می شود در 
جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه که راس ساعت 10 صبح مورخه 13۹۸/04/15 روز شنبه به آدرس پل فلزی 

بوستان سعدی جنب بانک کشاورزی به کدپستی ۸175656771 تشکیل می گردد، حضور بهم رسانید.
دستور جلسه:  مجمع عمومی عادی سالیانه ساعت 10 صبح مورخه 1398/04/15 

- انتخاب بازرسان
- انتخاب روزنامه کثیراالنتشار
- تصویب تراز و صورتهای مالی

هیئت مدیره

آگهی دعوت شرکت ریف ایران )سهامی خاص( شماره ثبت 12385 
شناسه ملی 10720135832 

بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام شرکت ریف ایران )سهامی خاص( دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی عادی 
سالیانه که راس ساعت 11 صبح مورخه 13۹۸/04/15 روز شنبه به آدرس پل فلزی بوستان سعدی جنب بانک 

کشاورزی به کدپستی ۸175656771 تشکیل می گردد، حضور بهم رسانید.
دستور جلسه:  مجمع عمومی عادی سالیانه ساعت 11 صبح مورخه 1398/04/15 

- انتخاب بازرسان
- انتخاب روزنامه کثیراالنتشار
- تصویب تراز و صورتهای مالی

هیئت مدیره

 آگهی دعوت شرکت ایمن ریف آریا )سهامی خاص( 
شماره ثبت 42388 شناسه ملی  10260601827

بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام شــرکت ایمن ریف آریا )سهامی خاص( دعوت می شود در جلسه مجمع 
عمومی عادی سالیانه که راس ساعت ۹ صبح مورخه 13۹۸/04/15 روز شنبه به آدرس پل فلزی بوستان سعدی 

جنب بانک کشاورزی به کدپستی ۸175656771 تشکیل می گردد، حضور بهم رسانید.
دستور جلسه:  مجمع عمومی عادی سالیانه ساعت 9 صبح مورخه 1398/04/15 

- انتخاب مدیران
- انتخاب بازرسان

- انتخاب روزنامه کثیراالنتشار
- تصویب تراز و صورتهای مالی

کاهش نزوالت جوی، خشکسالی، 
وزش بادهای شدید، حساس بودن 

خاک به فرسایش بادی از جمله عوامل 
طبیعی هستند که ریزگردها را 

در اتمسفر پراکنده می کنند

 نرگس طلوعی
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یادداشت

برخی از ما عادت نداریم با برنامه ریــزی زندگی کنیم؛ صبح ها 
هر وقت دوست داریم، از خواب بیدار می شویم. در طول روز هر 
کاری دوست داشته باشیم، انجام می دهیم. هر ساعتی بخواهیم، 
می خوابیم و... این برنامــه به همین روال ادامــه پیدا می کند 
تا باالخــره روزی در یک جایی، متوجه می شــویم چقدر ضرر 
کرده ایم. شاید آن وقت خیلی دیر باشد؛ اما باالخره روزی می رسد 
که آن همه خوشیـ  البته فقط از نظر خودمانـ  از بین می رود و 
جایش را افسوس و حسرت می گیرد. اگر می گویید زندگی  بدون 
برنامه ریزی حسرت ندارد، خوب است نگاهی به زندگی گذشته 
تا امروزتان بیندازید و با دقت ببینید چقدر موفق بوده اید؟! همه 
ما در زندگی مان هدف هایی داریم کــه دائم در فکر و خیال مان 
می چرخند و جلوی چشم مان رژه می روند. هدف هایی کوچک و 
ساده یا بزرگ و پیچیده؛ اما برای رسیدن به تک تک این هدف ها، 
تنها چیزی که مهم است انتخاب مســیر صحیح و پیمودن راه 
درست است. به همین انتخاب مســیر و تعیین آن و همچنین 
حساب کردن چگونگی طی مســیر، برنامه ریزی می گویند که 
اگر آن را ساده بگیریم، مسلما نباید انتظار داشته باشیم راحت 
و بی دردسر به مقصد برسیم. در ضمن، همه ما لحظات، دقایق و 
حتی ساعت هایی از روز را بیهوده و بیکار می گذرانیم و آن را بدون 
توجه ســپری می کنیم؛ دقایقی که اگر مجموع شان را در طول 
زندگی حساب کنیم، بیشتر متوجه ارزش آنها خواهیم شد. پس 
خوب است با یک برنامه دقیق و حساب شده، از تک تک این دقایق 
استفاده کنیم و نگذاریم لحظات ارزشمند زندگی مان به بطالت 
بگذرد. نکته مهم دیگری که باید به خاطر بسپاریم، استفاده از 
فرصت هایی اســت که در زندگی برایمان پیش می آید و گاه به 
دلیل نبود برنامه ریزی به راحتی از دست مان می رود. البته وقتی 
حرف از فرصت و موقعیت می شــود، بعضی ها همین موضوع را 
بهانه می کنند و می گویند: برنامه ریزی فقط مخصوص افراد مهم 
است!در حالی که امروزه متخصصان می گویند تمام افراد برای 

انجام کارهایشان نیازمند برنامه ریزی هستند.

برنامه ریزی یکی از مهم ترین ارکان زندگی است

 مهسا احمدی

عکس روز

دوخط کتاب

هنوز زنده اند.آیا کسى 
مى توانــد جاى مــرا پر 
کند؟جــاى مرا،فکــرم 
هایــم  را،دلواپســى 
هایــم  را،دلبســتگى 

را،عشق هایم را؟

»زمانى که یک اثر هنرى بودم« 
اریک امانوئل اشمیت

آیا کســى مى تواند 
شــبیه مــن زندگى 

کند؟
مــن هــم نقشــى در 
زندگى ایفا مــى کنم.

کسانى بودند که به من 
نیاز داشتند.کسانى که 
مرده اند و کســانى که 

مسافرت به دل طبیعت و مشــاهده ستارگان و آســمان یکی از تفریحات 
پرطرفدار و شناخته شده اســت. ویتومو گلو ورم یا غار کرم های شب تاب 
شهر ویتمومو، نام غاری در شهر ویتوموی نیوزلند است که اخیرا به یکی از 
جاذبه های گردشگری پرطرفدار این کشور تبدیل شده است. شهرت این غار 
به خاطر تعداد باالی کرم های شب تابی است که در آن زندگی می کنند و در 
تاریکی غار نورهای سبز و زرد تولید شده توسط این کرم های شب تاب سقف 
غار را به مانند کهکشان و دنیایی از ستارگان نشان می دهد. این غار اولین بار 

در سال 1887 کشف و از سال 1889 برای بازدید عموم افتتاح شد. 

غاری استثنایی از کرم های شب تاب در نیوزلند

یک دادگاه در روسیه دستور به نصف کردن خانه ای داد که یک زوج تازه 
جدا شده در آن زندگی می کردند. این زوج ثروتمند چندی پیش از یکدیگر 
جدا شــدند و اختالف اصلی آنها هنگام طالق بر ســر خانه ای دو میلیون 
دالری بود. هر یک از آنها این خانه را می خواست و در نهایت قاضی دادگاه 
دستور داد وســط این خانه را با آجر تیغه بکشند تا این خانه به دو قسمت 
تبدیل شود، قسمتی برای زن و قسمتی هم برای مرد. این زن و مردی روسی 
با اینکه مدتی از طالق شــان می گذرد؛ اما همچنان در همان خانه زندگی 

می کنند، زن در قسمت خودش و مرد هم در قسمت خودش. 

خانه ای که به دلیل طالق نصف شد

ماداگاســکار ســرزمینی رنگارنگ، متنوع، همراه با پوشش گیاهی و جانوری 
است که کمتر جایی شبیه آن پیدا می شــود؛ اما در این سرزمین، منطقه ای 
وجود دارد که آن را »منابه« می نامند. اگر روزی به منابه ســفر کردید حتما از 
یکی از زیباترین خیابان های جهان گذر خواهید کرد. خیابانی خاکی که شبیه 
خیابان های لوکس پاریس نیست؛ اما زیبایی آن شما را مسحور می کند. خیابانی 
کشیده شده در میان درختان غول پیکر و شگفت انگیز بائوباب یا آدانسونیا که با 
وجود دست انداز های فراوان، از گذر کردن در آن لذت زیادی خواهید برد. البته

خیابانی خاص در میان درختان بائوباب

 جزیره ای زیبا 
در جنوب هند

 جزیــره موریــس در 
جنوب غربــی اقیانوس 
هنــد قــرار دارد که 
همراه با چنــد جزیره 
دیگر، جزایــر برندون، 
رودریگوئــس و آگالگا، 
کشور جزیره ای موریس 

را تشکیل می دهند.

هدف: پاک سازی نقاط آلوده و شناسایی 
محل های خرید و فروش مواد افیونی

هدف: پاسخگویی به مطالبات 
مردمی مبنی بر مقابله قاطعانه 

با دوردورکنندگان و کسانی که 
اقدام به کورس گذاشتن کرده 

و نظم و امنیت خیابان ها را برهم 
می  زنند 

هدف:  پاک سازی کانون های جرم 
در 30 محله اصفهان  و مبارزه با 
سوداگران مرگ و قاچاقچیان و 

خرده فروشان
نتیجه: کشف 114 کیلوگرم انواع مواد مخدر، کشف و 

دستگیری 800 خرده فروش 
زمان: اردیبهشت 98

از میان توضیحات فرمانده: در این عملیــات یک روزه که با 
همکاری و هماهنگی خوب دستگاه قضایی صورت گرفت، تعداد 
800 خرده فروش مواد مخدر دستگیر، مقدار 114 کیلوگرم انواع 
مواد مخدر به همراه آالت و ادوات مصرف آنها و بیش از 2 میلیارد 
ریال وجوه حاصله از فروش مواد افیونی کشف شد. به همین منظور 
نمایشگاه آشنایی با آسیب ها و عواقب مصرف مواد مخدر به همراه 
کشفیات به دســت آمده در عملیات مذکور در محله حصه که به 
دلیل بافت حاشیه نشینی آن مورد سوءاستفاده سوداگران مرگ 

قرار گرفته، برپا شد.
نکته: اســتقبال پرشــور مردم منطقه حصه از اقدامات پلیس و  

تقدیر و تشکر از اجرای عملیات پاک سازی

نتیجه: کشــف 12 تن مواد مخدر و دســتگیری حــدود 214 نفر از 
قاچاقچیان، دستگیری بیش از 8000 نفر در حوزه پاک سازی کانون های 

جرم و مناطق آلوده
زمان: تیر 98

از میان توضیحات فرمانده: نیروی انتظامی در استان اصفهان با قدرت 
و قوت انجام ماموریت می کند و با کسانی که نظم عمومی را مختل کنند و 

قاچاق کاال و مواد مخدر داشته باشند، برخورد خواهد کرد.

ظـفر«  بـت » ضـر
پس از »مرصاد« نوبت به »ظفر« رسید. رمز عملیاتی قرارگاه 
اقدام و عمل نیروی انتظامی استان در سال 98 »ظفر« است؛ 
طرحی که به گفته سردار معصوم بیگی به منظور تجمیع همه ظرفیت های 
درون و برون سازمانی با رمز عملیاتی مرصاد آغاز شد و در سال 98 با رمز 

»ظفر« ادامه می یابد.دیروز نوبت به ظفر 21 رسید، خبرنگاران و عکاسان به 
ستاد فرماندهی انتظامی استان رفتند تا شاهد تازه ترین رونمایی از کشفیات 
قاچاق توسط پلیس باشند.  در ادامه بخشی از عملیات های انجام شده در 

قالب طرح عملیاتی »ظفر« را مشاهده می کنید. 

 کشف 9 تن مواد مخدر 
 افزایــش 2۵ درصدی دســتگیری 
قاچاقچیان مواد مخدر نسبت به مدت 

مشابه در سال گذشته
 افزایش ۵۵ درصدی کشف سرقت در 

استان اصفهان
 شناســایی 22 باند سرقت در استان 
اصفهان که به ترتیب بیشــترین باندها 
مربوط به ســارقان خــودرو، منزل و 

سارقان داخل خودرو بوده است
 پلمــب ۳21 واحد صنفــی متخلف 

در ماه رمضان
 انجام ۳00 طرح پاک ســازی معابر و 

محالت حاشیه ای شهر

بخشی از نتایج به دست آمده در 
عملیات های پلیس طی دوماهه اول 
سال 98 از زبان سردار معصوم بیگی

نتیجه: اعمال قانون و توقیف نزدیک به ۶00 دستگاه خودروی متخلف در این عملیات 
زمان: اردیبهشت 98

از میان توضیحات فرمانده: طرح عملیاتی »ظفر۵« تا پایان تابستان عالوه بر کالن شهر اصفهان 
در تمامی شهرستان های اســتان اجرا می شــود. پلیس اجازه نمی دهد عده ای سرمست غرور با 
خودرو های لوکس و گران قیمت خود خیابان های شــهر را به صحنه مســابقه اشرافی گری خود 

تبدیل کنند.
نکته: این عملیات پس از حادثه تلخ  تصادف دو پورش سوار خیابان کارگر که منجر به فوت جوانی 
بیست و چندساله شد، به صورت ضربتی صورت گرفت و ضرب شست خوبی به دوردورکنندگان 

نشان داد. 
طرحی تحت عنوان ناظر ، در سطح کشور و استان اصفهان به اجرا گذاشته شده که طی آن با کسانی 
که در خودرو کشــف حجاب می کنند، برخورد قانونی خواهد شد. به این صورت که بار اول تذکر 
داده شده و تعهد گرفته می شود، بار دوم خودرو توقیف و در مرحله سوم پرونده قضایی تشکیل و 

به دادگاه فرستاده خواهد شد.
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