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فیلم » شیرین « !
  امروز »قصر شیرین« با حضور »حامد بهداد« در اصفهان اکران می شود؛ 

  بیش از یک دهم مقرری بگیران بیمه بیکاری کشور، در استان اصفهان هستند؛ 

بار سنگین بیمه بیکاری
 بر دوش تامین اجتماعی

4

3

شهادت امام محمد باقر) ع( را تسلیت می گوییم

روابط عمومی شرکت توزیع برق اصفهان

آگهی مناقصه عمومی داخلی
شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در نظر دارد: کاال و تجهیزات مورد نیاز خود به شرح ذیل را باستناد قانون برگزاری 
مناقصات و  آئین نامه معامالت شرکت، از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای از بین تولید کنندگان و فروشندگان 

واجد شرایط خریداری نماید.

پیشنهاد دهندگان می توانند اسناد مناقصه به شرح فوق را از طریق سایتهای زیر دریافت و حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ 
1398/06/02 به آدرس: اصفهان چهارباغ عباســی- خیابان عباس آباد- ساختمان شماره 3 توزیع برق شهرستان اصفهان 
طبقه همکف- دبیرخانه شرکت تحویل نمایند. به پیشــنهادهایی که بعد از مهلت مقرر در فوق دریافت شود ترتیب اثر داده 

نخواهد شد.
http://tender.tavanir.org.ir سایت اینترنتی معامالت توانیر به آدرس

http://iets.mporg.ir سایت اینترنتی پایگاه ملی مناقصات ایران به آدرس
http://eepdc.ir سایت اینترنتی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان به آدرس

جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 32216102-031 واحد مناقصات و قراردادها تماس حاصل فرمائید.
مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه: در اسناد درج شده است.

به پیشنهادهای فاقد امضا، مشروط و مخدوش مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.
سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مندرج می باشد.

پیشنهادات رسیده با حضور اعضاء کمیسیون معامالت باز و قرائت خواهد شد.
حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه بازگشایی پاکات آزاد می باشد.

شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار می باشد.
شرکت کنندگان در مناقصه می بایست دو روز قبل از آخرین تاریخ تحویل پاکات با مراجعه به سایت شرکت و یا تماس با واحد 
مناقصات و قراردادها، از آخرین اصالحات احتمالی اسناد مطلع گردند، در غیر این صورت مسئولیت عدم رعایت این بند به 

عهده مناقصه گران می باشد.
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شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان 

فیلم، هم منتقدان جدی داشته و هم حامیان و موافقان سرسختی که »قصر شیرین« را یک »فیلم فوق العاده« توصیف کرده اند. 
منتقدان البته در اقلیت هســتند و تازه ترین اثر »رضا میرکریمی« با تعریف و تمجیدهای فراوانی روبه رو شــده و حتی برخی 
هنرمندان سینمای ایران همچون »مریال زارعی« و »مجید مجیدی« در وصف »قصر شیرین« دست به قلم شده و ضمن تحسین 

این فیلم، مخاطبان را به تماشای آن دعوت کرده اند. ..

 روزنامه 
فرهنگی، 
اجتماعی، 

سیاسی، 
اقتصادی و

 ورزشی 
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قیمت: 1000  تومان

فرمانده سپاه صاحب الزمان )عج( در پیامی به مناسبت روز خبرنگار از تالش ومجاهدت های اصحاب 
رسانه تقدیرکرد.

در قسمتی از متن پیام ســردار فدا آمده اســت: »افتخار دیگری اســت برای اصحاب رسانه که 
بزرگداشت روز خبرنگار مزین است به نام شهید محمود صارمی؛ بزرگ مردی که تا آخرین لحظات 
زندگی، جهت پاسداشت حقیقت لحظه ای درنگ نکرد و برگ زرین دیگری را با خون خود به دفتر 
تاریخ این مرز و بوم اضافه کرد تا نســل های جوان آینده عرصه جهاد رســانه ای با الگو وسرمشق 
قراردادن این رشادت وپایمردی ها درجنگ رسانه ای نظام ســلطه علیه کیان مقدس جمهوری 
اسالمی ایران، مجاهدانه به جهاد برخیزند. مقام معظم رهبری )مدظله العالی( در بیانیه گام دوم 
انقالب؛ نقش رسانه ها را تبیین فرموده و از جوانان خواسته اند تا محاصره تبلیغاتی نظام سلطه را 
علیه نظام اسالمی بشکنند. رسالت و وظیفه ای سنگین برعهده شما اصحاب رسانه گذاشته شده 
است که باید همه آنهایی که در عرصه رسانه ها فعالیت می کنند و دل در گرو انقالب اسالمی دارند 
برای تحقق این رسالت به میدان بیایند. از خداوند متعال برای شما مجاهدان عرصه جهاد رسانه ای 
که همواره در دفاع از آرمان های انقالب اسالمی وفرهنگ ایثار و شهادت و مقاومت زحمات و مشقات 

زیادی متحمل شده اید، توفیق روز افزون وموفقیت وسربلندی آرزو دارم.«

پیام تبریک فرمانده سپاه صاحب الزمان)عج( استان به مناسبت روز خبرنگار

به بهانه حضور »حامد بهداد« در اصفهان؛

لذت تجربه حال خوب با سینما
مریال زارعی: با »قصر شیرین« 

اشک ریختم

   رقم مطالباتی تامین اجتماعی اصفهان از کارفرمایان 
که رسیدگی و قطعی شده و در مرحله اجرا و اخطار است، حدود ۸۰۰ میلیارد تومان است
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حضرت آیــت ا... خامنه ای، رهبــر معظم انقالب 
اســالمی صبح دیروز در دیدار جمعــی از جوانان 
نخبه و صاحب مدال در المپیادهای علمی جهانی 
و همچنین اعضای تیم ملی والیبال جوانان کشور 
که بر بام قهرمانی جهان ایستادند، با تجلیل از ژرف 
نگری، خــردورزی و عقالنیت جوانــان نخبه، راه 
نخبگی را راهی بی انتها دانستند و گفتند: پیشرفت 
علمی سودمند برای کشور، با نگاه انقالبی و مبتنی 
بر تفکر اســالمی امکان پذیر اســت و باید جوانان 
نخبه، هدف اصلی خود را رسیدن به مرزهای دانش 
و فناوری و جلو بردن این مرزها، قرار دهند. رهبر 
انقالب اسالمی دیدار با جوانان نخبه و ورزشکار را 
که امیدهای آینده انقالب و کشور هستند، دیداری 
بســیار شــیرین خواندند و افزودند: صحبت های 
جوانان نخبه در این دیدار حاکی از وجود یک فکر 
و دقت نظر و نگاه ژرف به مسائل بود که بسیار مهم 
و مایه خرسندی اســت. حضرت آیت ا... خامنه ای 
با تشکر از اقدام جوانان نخبه در اهدای مدال های 
خود به ایشان، خاطرنشان کردند: این اقدام، اهدا 
به شخص نیست بلکه اهدا به یک نماد است و من 
ضمن پذیرش این مدال ها، آن ها را به جوانان عزیز 
و نخبه باز خواهــم گرداند تا نزد خودشــان باقی 
بماند. ایشان خطاب به جوانان نخبه افزودند: ما به 
افتخار کردن شما، افتخار می کنیم و به سرافرازی 
شما سرافراز می شویم و سربلندی شما، سربلندی 

ملت و همه عالقه مندان به نظام است.
رهبر انقالب اسالمی با اشــاره به سخنان جوانان 
نخبه و برخی مطالــب و پیشــنهادهای آنان، بر 
بررسی و پیگیری این پیشــنهادها تاکید کردند و 
گفتند: مســیر نخبگانی، مســیر بی انتهای تالش 
و پیشرفت اســت، بنابراین کســب مدال نباید به 
عنوان پایان این راه و متوقف شــدن ظرفیت ها و 
استعدادهای نخبه، تلقی شــود. حضرت آیت ا... 
خامنه ای بــه عقب ماندگی های تحمیل شــده به 
ملت ایران طی یکی دو قرن اخیر در دوران قاجار 
و پهلوی اشاره کردند و افزودند: با همه تالش هایی 
که بعد از پیروزی انقالب اسالمی به ویژه در بیست 

ســال اخیر در خصوص 
حرکت علمــی و فناوری 
انجام شــده است ولی ما 
هنوز عقب ماندگی زیادی 
داریم و مهم ترین وظیفه 
نســل جوان نخبه، عالوه 
بر ادامه پرشــتاب مسیر 

موفقیت آمیز علمی، جلو بــردن مرزهای دانش و 
فناوری است. ایشان با اشاره به قرار گرفتن ایران 
در رتبه های باالی فناوری نانو، تاکید کردند: اکنون 
انتظار این اســت که جوانان نخبه و نســل بعدی، 
صدها مورد مانند نانو و پدیده های ناشناخته علمی 
زیست فناوری را کشف کنند و فقط به ادامه مسیر 

پیشرفت علمی بسنده نشود.
رهبر انقالب اسالمی، الزمه رسیدن به این مرحله 
را حفظ و تعالــی جوهر نخبگی و قانع نشــدن به 
شرایط فعلی دانستند و افزودند: باید جوانان نخبه 
با کار و تالش و پشت سر گذاشــتن مشکالت، بر 
ظرفیت وجودی خود بیفزایند و بدون توقف، مسیر 

پیشرفت را ادامه دهند.
حضرت آیت ا... خامنه ای همچنین الزمه سودمند 

بودن جــوان نخبه برای 
کشــور و ملــت را نگاه 
انقالبــی برشــمردند و 
افزودند: تفکــر انقالبی و 
اســالمی و بصیرت را در 
خود تقویت کنید چرا که 
بدون این نگاه، پیشرفتی 
به سود کشور ایجاد نخواهد شد. همچنین ارتباط 
قلبی با خداوند و توکل و استمداد از او را فراموش 

نکنید.
رهبر انقالب اسالمی در ادامه با اشاره به قهرمانی 
تیم ملــی والیبال جوانان کشــور گفتند: به لطف 
خداوند، جوانان والیبالیســت ما توانستند افتخار 
بیافرینند و بر قله والیبال جهان بایســتند که این 
موفقیت بسیار با ارزش است و موجب خوشحالی 
مردم شــد و من هم ضمن آنکه شخصا خوشحال 

شدم، از خوشحالی مردم نیز خوشحال شدم.
حضرت آیــت ا... خامنه ای، کســب این موفقیت 
بزرگ را با ســر مربی ایرانی بســیار مهم دانستند 
و تاکیــد کردند: من همــواره معتقد بــوده ام که 
مجموعه های ورزشــی کشــور شایســته است، 

سرمربی ایرانی داشته باشند. رهبر انقالب اسالمی 
همچنین با اشاره به حضور یکی از خانم های مدال 
آور نخبه با فرزند خردســال خــود گفتند: حضور 
این خانــم محترم به همراه همســر و فرزند خود، 
نشــان می دهد خانم ها با داشــتن همسر و فرزند 
نیز می توانند به موفقیت های بزرگ دســت یابند. 
حضرت آیــت ا... خامنه ای در بخــش دیگری از 
سخنان خود با اشاره به صحبت های یکی از جوانان 
نخبه که از مشــکالت موجود بر ســر راه نخبگان 
و عملکرد دســتگاه ها گالیه داشــت، خاطرنشان 
کردند: مشــکالت نباید جوان را متوقف و ناامید 
کند، زیرا ناامیدی، ســّم است و اگر نسل های قبل 
متوقف و ناامید می شدند، ما باید همچنان در همان 
دوران فســاد و طاغوت می ماندیم ولی اکنون به 
برکت همان جوانان نسل قبل، در کشور شرایطی 
فراهم شده است که استعدادهای جوان نخبه بروز 
و ظهور پیدا می کند و می تواند با صراحت بایستد 

و حرف های خود را بزند. 
رهبر انقالب اسالمی همچنین با اشاره به سخنان 
یکی دیگر از جوانان نخبه کــه معتقد بود اجرای 
نامناسب اجرای اصل ۴۴ و خصوصی سازی ناشی 
از ابالغیه سیاســت های کلی اســت، گفتند: در 
قضیه اصل ۴۴، تفســیریه علت نتیجه نامناســب 
آن نیســت بلکه علت اصلی، عملکردهاست و من 
همواره مهم ترین منتقد آن عملکردها بوده ام و در 
بسیاری از موارد هم در مقابل اشکال ها ایستاده و 

آنها را باز گردانده ام.
حضرت آیت ا... خامنه ای تاکید کردند: آن تفسیر 
یک نیاز قطعی کشور بود و در همان زمان بسیاری 
از اساتید و کارشناسان اقتصادی بر ضرورت چنین 
تفسیری برای اصل ۴۴ تاکید داشتند؛ اما متاسفانه 
دولت ها در این خصوص خوب عمل نکردند و من 

دائما پیگیر این موضوع هستم. 
پیش از سخنان رهبر انقالب اسالمی، شش تن از 
مدال آوران المپیادهای علمــی و دو تن از اعضای 
تیم ملی والیبال به بیان دیدگاهها و نقطه نظرات 

خود پرداختند.

پنتاگون:
  داعش شبکه سری در عراق
 و سوریه ایجاد کرده است

وزارت دفاع آمریکا اعالم کــرد، داعش در ماه های 
اخیر مجددا به توسعه فعالیت و تقویت شبکه سری 
خود در عراق و ســوریه مبادرت کرده است. این بر 
خالف ادعای ترامپ مبنی بر پایان کار داعش است. 
گلن فاین، بازرس کل وزارت دفاع آمریکا )پنتاگون( 
در گزارشــی درباره عملکرد ائتالف مدعی مقابله با 
داعش به سرکردگی کشــورش اعالم کرد، داعش 
طی دوره آوریل- ژوئیــه ۲۰۱۹ از تاکتیک حفظ 
اراضی به تحرکات شورشی در سوریه منتقل شده 
و توانمندی ها و قابلیت های شورشیان خود در عراق 
را تقویت کرده اســت. وی افزود: گزارش غیرقابل 
تردید فرماندهی اتاق عملیات مقابله با داعش اشاره 
می کند، این تشکیالت دست به حمالت انتحاری و 
عملیات ربایش و آتش زدن محصوالت کشاورزی 

چه در عراق و چه در سوریه زده است.

هشدار نسبت به طرح امارات 
برای تسلط بر استان »عدن«

منابع آگاه نســبت به وجود طرحی اماراتی برای 
تسلط شــورای انتقالی جنوب یمن، مورد حمایت 
ابوظبی بر عدن، پایتخت نیروهــای فراری دولت 
مستعفی این کشور هشــدار دادند. چند منبع در 
دولت مستعفی یمن اظهار کردند که حامیان شورای 
انتقالی جنوب یمن همزمان با تحرکات نیروهای 
موسوم به »کمربند امنیتی«، مورد حمایت امارات 
به منظور آمادگی برای یورش به قصر المعاشــیق، 
کاخ ریاست جمهوری و تسلط بر نهادهای دولتی 
بیانیه ای را در عدن، پایتخت نیروهای فراری عبد 
ربه منصور هادی، رییس جمهوری مستعفی این 

کشور توزیع کرده اند.

حساب بانکی ونزوئال در سازمان 
ملل متحد مسدود شد

نماینده دائــم ونزوئال در ســازمان ملل متحد از 
مسدود شدن حساب های بانکی این نمایندگی در 
نیویورک خبر داد.»ساموئل مونکادا« در انتقاد از 
تصمیم ایاالت متحده برای ایجاد محاصره کامل 
اقتصادی برای کشورش تاکید کرد: این یک اقدام 
جنگی اســت و در این رابطه به دبیرکل و شورای 
امنیت بــرای مداخله بر »تروریســم اقتصادی« 

نامه ای ارسال کرده است.

 مخالفان رییس جهور برزیل
 به خیابان ها آمدند

هزاران تن از پایتخت نشینان برزیل در اعتراض به 
حمایت های رییس جمهوری این کشور از دوران 
دیکتاتوری ســال های ۱۹۶۴ تا ۱۹۸۵ تظاهرات 
کردند. به گزارش شبکه تلویزیونی فرانس ۲۴، در 
این تظاهرات که در سائوپائولو پایتخت برزیل برگزار 
شــد، معترضان به سیاســت های ژایر بولسونارو، 
رییس جمهوری این کشور، یاد و خاطره قربانیان 
دیکتاتوری نظامی برزیل را گرامی داشتند. رییس 
جمهوری برزیــل، در ماه های اخیر بــه دفعات از 
کودتای سال ۱۹۶۴ این کشور که دولتی نظامی را 

به قدرت رساند، تقدیر کرده است.

 سفیر آمریکا در روسیه
 استعفا کرد

وزارت خارجه روسیه با تایید درخواست برکناری 
»جان هانتســمن« از ســمت ســفیری آمریکا 
در مســکو، یادآور شــد که رقابت های سیاسی 
داخلی در ایاالت متحــده اجازه نمی دهد تا توان 
بالقوه واقعــی روابط بین دو کشــور تحقق یابد. 
وزارت خارجه روســیه تاکید کرده است: »این 
تصمیم گیــری مربوط به دولت ایــاالت متحده 
می شــود و این طرف آمریکایی اســت که باید 
ارزیابی خود را از این مســئله اعــالم کند. جان 
هانتسمن یک سیاســتمدار حرفه ای است، ولی 
متاسفانه رقابت های سیاســی داخلی در آمریکا 
اجازه توســعه روابط بالقــوه بین دو کشــور را 

نمی دهد.«

»نا امیدی« سم  است

رییس جمهور:
خبرنگاران بدون لکنت زبان 

نواقص دولت را بیان کنند
رییــس جمهــور  صبــح دیــروز در جمع 
خبرنــگاران در حیاط دولت بــا تبریک روز 
خبرنگار، اظهار کرد: اگر ما واقعیت را در خبر 
تغییر دهیم، در واقع به یک نوعی نمی گذاریم 
که مردم قضاوت دقیــق، صحیح و بجایی را 
انجام دهند و یا جامعــه را ملتهب و با تنش 

مواجه می کنیم. 
روحانی خطاب به اصحاب رسانه تاکید کرد: 
البته شما رسانه ها و خبرنگاران واسطه اصلی 
هســتید و این واقعیت های موجود جامعه و 
سمع و بصر مردم، گوش و چشم و جان مردم 
را از طریق ارسال اطالعات سیراب می کنید. 
برای ما بسیار مهم اســت که این اطالعات، 
اطالعات واقعی باشــد و کم و کاست نشود؛ 
ما دوســت داریم همه خبرنــگاران که این 
رســالت عظیم را بر دوش دارند، احســاس 
کنند که مســئولیت آنها امانتداری از خبر 
دقیق و واقعیات موجود جامعه اســت، زیرا 
اگر ما واقعیت را در خبر تغییر دهیم، در واقع 
به یک نوعی نمی گذاریــم که مردم قضاوت 
دقیق، صحیحی را انجام دهند و یا جامعه را 
ملتهب و با تنش مواجه می کنیم و یا احتماال 
اطالعاتی می دهیم کــه آن اطالعات ممکن 
است با واقعیت فاصله داشــته باشد و مردم 

را گمراه کند. 
رییس جمهور ادامه داد: رسانه ها و خبرنگاران 
اشتباهات دولت را بیان، تذکر و حتی آن را به 
خودمان و مردم اعالم کنند؛ اما در عین حال 
راهکار نیز پیشنهاد دهند. رسانه ها بدون هیچ 
لکنت زبانی نقص ما را به مــا بگویید و آن را 
به مردم نیز بیان کنند کــه این دولت دارای 
این نواقص است و دولت می توانست در این 
زمینه های خدمات بهتر ارائه کند. نه تنها ما 
خوشحال می شویم بلکه آن را به معنی عالمت 
درستی در جامعه آزاد نظام جمهوری اسالمی 
ایران می دانیم، اگر اشتباه و نقصی در کارمان 
داریم و مالحظه می کنند آن را تذکر دهید و 

راه حل نیز پیشنهاد داده شود.
 وی با بیان اینکه همیشــه از انتقاد دلسوزان 
و واقعی استقبال می کنیم، افزود: اگر انتقاد 
دلسوزانه و واقعی باشد و آنچه واقعیت است 
منتقل شود و راهکار نیز در کنارش باشد در 
نهایت نتیجه انتقادات کار بهتر خواهد بود و 

خدمات بهتری انجام صورت می گیرد. 

هشدار بانک آمریکایی به چین 
درباره خرید نفت از ایران

در پــی بی توجهی پکــن بــه تحریم های 
ضدایرانی واشنگتن، بانک مریل لینچ آمریکا 
به چین هشدار داد خرید نفت از ایران باعث 
سقوط بازار جهانی آن خواهد شد. این بانک 
آمریکایی هشدار داد جنگ تجاری نامحدود 
میان دونالد ترامپ، رییس جمهور این کشور 
و چین زنجیره تامین جهانی و بازارهای سهام 
را تحت تاثیر قرار داده؛ اما در صورتی که پکن 
تصمیم به خرید نفت ایران داشــته باشــد، 
می تواند منجر به سقوط قیمت نفت به کمتر 

از ۳۰ دالر در هر بشکه شود.

 گفت وگوی »جانسون«
 و پادشاه بحرین درباره ایران

نخست وزیر جدید انگلیس در تماس تلفنی 
با حمد بن عیســی آل خلیفه بــر پایبندی 
لندن به توافق هســته ای با ایران تاکید کرد. 
در بیانیه رسمی منتشر شده از سوی دولت 
انگلیس آمده است که دو طرف در این دیدار 
بر اهمیت امنیت در خلیج فارس تاکید کردند 
و پادشــاه بحرین از »نقش حمایتی« پایگاه 
دریایی انگلیس در الجفیر در جنوب شــرق 
منامه، پایتخت بحرین تقدیر کرد. نخســت 
وزیر انگلیس نیز بر لزوم کاهش شدت تنش ها 
در خاورمیانه و پایبندی به توافق هسته ای با 

ایران تاکید کرد.

اسحاق جهانگیری
معاون اول رییس جمهور:

رییس کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس گفت: اگر اروپا »اینســتکس« را آنطور که 
مدنظر ماســت عملیاتی نکند، گام ســوم کاهش 
تعهدات مان در برجــام را محکم تــر برمی داریم. 
مجتبی ذوالنور با بیــان اینکه البته اینســتکس 
یک ســطل بدون آب اســت و خروجی آن به کار 
ما نمی آیــد، تصریح کرد: ســازوکار اینســتکس 
اروپایی ها فقــط در خدمت اقالمی شــامل غذا و 
داروســت در حالی که از طریق اینســتکس باید 
شرایطی فراهم شود تا روابط ایران با همه کشورهای 
دنیا به ویژه در زمینه اقتصادی تسهیل شود. رییس 
کمیسیون امنیت ملی با تاکید بر اینکه باید روابط 
اقتصادی جمهوری اسالمی با تمام کشورهای دنیا 
عادی سازی شود، گفت: در واقع باید روابط پولی و 
بانکی ما تسهیل شود و امکان فروش نفت کشورمان 
به تمام کشورها وجود داشته باشد؛ اما اینستکس 
در زمینه هایی چون مســائل بانکی و فروش نفت، 
مشــکالت کشــورمان را حل نمی کند و به درد ما 

نمی خورد.

اینستکس، یک سطل بدون 
آب است

رییس کمیسیون امنیت ملی:

کافه سیاست

عکس  روز 

سلفی وزیر جوان با خبرنگاران
»نا امیدی« سم  است

پیشنهاد سردبیر:

معاون اول رییــس جمهور در پاســخ به این 
پرسش که از جایگاه و اختیارات خود در دولت 
راضی هســتید، اظهار کرد: )اختیارات( خوب 
است و من راضی هســتم. اسحاق جهانگیری  
ادامه داد: وضعیت دولت خوب است، ولی ممکن 
است اختالفات کارشناسی به وجود بیاید ولی 
من رابطه خوبی با رییس جمهور دارم. وی در 
مورد ارائه گزارش یک ساله دولت به مجلس، 
تصریح کرد: در این مــوارد اختالفی، رهبری 
هماهنگ کننده سه قوه هستند و هیئت حل 
اختالف قوا نیز به بررسی اختالف می پردازد. 
فکر می کنم در این زمینه مشــکلی نداریم و 
دولت هر زمانی نیاز باشد به مجلس گزارش ارائه 
می دهد. جهانگیری در پاسخ به این پرسش که 
آیا دولت در این زمینه الزامی دارد؟ اظهار کرد: 
طبق قانون یک قوه نمی تواند قوه دیگر را ملزم 

به کاری کند.

رابطه خوبی با رییس 
جمهور دارم

سردار جاللی
رییس سازمان پدافند غیرعامل کشور:

عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظــام اظهار کرد: 
مشکالت اقتصادی کشور از تحریم حدود ۴۰ درصد 
است و ۶۰ درصد آن مربوط به کم کاری دولت است. 
تحریم ها موثر است و مشکل ایجاد می کند؛ اما تاثیر 
آن در اقتصاد فعلی کشــور حدود ۳۵ درصد اســت. 
محمدرضــا باهنر ادامه داد: اکنــون جنگ اقتصادی 
سنگینی علیه ما شروع شــده و ادامه پیدا کرده، در 
کنار آن آتش تهیه این جنگ اقتصادی را با یک جنگ 
روانی و اقتصادی شروع کردند چون هدف شان به زانو 
درآوردن ملت ایران است و خواب های آشفته می بینند. 
وی بر همین اساس یادآور شد: تجربه نشان داده که در 
میدان سیاســت رجز خوانی، جزو کار و الزم و نوعی 
تبلیغ است ؛اما اینکه چه مقداری از آن واقعیت و چه 
مقدار از آن بزرگ کردن واقعیت باشد باید مخاطبان 
تشخیص دهند. وی تصریح کرد: ادعای ما این است که 
اکنون دولت در حال حاضر مورد حمایت جریان اصالح 
طلبی قرار گرفته، اگر چه مدتی است که برخی از آنها 
فرار به جلو و فرافکنی می کنند ؛ اما در هر صورت افکار 

عمومی این را نمی پذیرد.

 مشکالت اقتصادی مربوط به 
کم کاری دولت است

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام: 

رییس ســازمان پدافند غیرعامل کشــور با 
تاکید بر اینکه اراده نظامی ایران بر دشمن 
غالب شده است، گفت: باید مراقب ترفندهای 
سیاســی »مکرون« رییس جمهور فرانسه 
باشــیم که به نظر می رســد تــالش دارد 
مطالبات ســلطه طلبانه آمریکا را بار دیگر 
از زبان اروپایی ها بیان کند. سردار جاللی با 
اشاره به اینکه آمریکایی ها تالش داشتند تا با 
بازی ارعاب نظامی، ایران را مجبور به پذیرش 
خواسته های سلطه طلبانه خود کنند، گفت: 
توان بازدارندگــی ایران به ویــژه در حوزه 
نظامی سبب شــد تا بازی ارعاب آنها رنگ 
ببازد چراکه اراده نظامی ایران با منهدم شدن 
یک پهپاد جاسوسی گران توسط یک سالح 
بومی، بر دشمن غالب شــد و آنها فهمیدند 
 ایــران در دفاع از خود با کســی شــوخی 

ندارد.

باید مراقب مکر »مکرون« 
باشیم

پیشخوان

بین الملل

  رهبر معظم  انقالب  در دیدار با  والیبالیست های جوان و نفرات برتر المپیادهای علمی:  
روحانی و سردار در سی تیر

تحریم را بردارید، مذاکره 
می کنیم

صلح در برابر صلح

 باید جوانان نخبه با کار و تالش و 
پشت سر گذاشتن مشکالت، بر 

ظرفیت وجودی خود بیفزایند و بدون 
توقف، مسیر پیشرفت را ادامه دهند

روحانی، دعوت مکرون برای دیدار با ترامپ را نپذیرفت
یک رسانه آمریکایی به نقل از منابع ناشناس اعالم کرده که رییس جمهور ایران دعوت »امانوئل مکرون« 
را برای دیدار با »دونالد ترامپ« نپذیرفته است. المانیتور در گزارشی با استناد به اظهارات دو منبع که نام 
آنها را ذکر نکرده می نویسد: امانوئل مکرون، رییس جمهور فرانسه که برای زنده نگه داشتن برجام تالش 
می کند از »حسن روحانی« رییس جمهور ایران دعوت کرده تا در نشست جی هفت )G7( که قرار است 
در تاریخ ۲۴ آگوست در شهر ساحلی »بیاریتز« فرانسه برگزار شود، حضور یابد و در این نشست با دونالد 
ترامپ، رییس جمهور آمریکا دیدار کند. به نوشــته المانیتور، مکرون به روحانی قول داده که بسیاری از 
مسائل موجود میان تهران و واشنگتن عالوه بر برجام با این دیدار حل می شود؛ اما با این وجود روحانی نه 
قبول کرده که خود به این نشست برود و نه آنکه نماینده ای را که احتماال محمد جواد ظریف، وزیر خارجه 

ایران بوده را به این نشست اعزام کند.

تکذیب خبر ارسال نامه آیت ا... آملی الریجانی به مقام معظم رهبری
روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال نامه رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام به مقام معظم 
رهبری )مدظله العالی( را تکذیب کرد. روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام با اعالم تاسف از برخی 
خبرسازی های زنجیره ای درفضای مجازی که متاسفانه بدون بررسی صحت و سقم آن، به برخی پایگاه های 
رسمی نیز تسری یافته اعالم کرد: ارســال نامه رییس محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام به مقام معظم 
رهبری )مدظله العالی( درباره برخی متهمان ویا هجرت به نجف اشرف از اساس کذب محض بوده وبه هیچ 
عنوان صحت ندارد. پیش از این برخی کانال ها و اکانت ها در شبکه های اجتماعی خبری منتشر کردند مبنی 
بر اینکه آیت ا... آملی الریجانی، رییس کنونی مجمع تشــخیص مصلحت نظام و رییس سابق قوه قضاییه به 
دلیل دســتگیری طبری، معاونش در قوه قضاییه قصد دارد به زودی از ایران مهاجرت کرده و در نجف اشرف 

مستقر شود.

چهره ها
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انتقال دائمی آب زاینده رود فعال منتفی است
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

بازار

ساعت مچی

نایب رییس فروشندگان و تعمیرکنندگان 
لوازم خانگی:

 نمایندگی های لوازم خانگی
 با کمبود قطعه مواجه هستند

نایب رییــس فروشــندگان و تعمیرکننــدگان 
لوازم خانگی اظهار کــرد: خدمات پس از فروش 
برندهای معروف، پاسخگوی نمایندگان فروش 
نیستند و ما هر روز درگیر هستیم و هنگامی که 
مصرف کننده با مشکل خدمات روبه رو می شود 
و به اتحادیه مراجعه می کند و مــا از نمایندگی 
پیگیری می کنیم، جــواب می دهند ما با کمبود 

قطعه مواجه هستیم. 
علیرضا قندی تصریح کرد: وسایل خانگی، صوتی 
و تصویری با این مشکل روبه رو هستند و در بازار 
آزاد هم قطعات با قیمت باالتر ارائه می شود. وی 
افزود: وضعیت فروش چه در ســطح بازار و چه 
درخیابان راکد است و مردم انگیزه ای برای خرید 
ندارند، قبال شرکت هایی چون سامسونگ و ال جی 
یا بوش با تبلیغات و ایجــاد انگیزه در مردم برای 
خرید اقدام می کردند که به تبع آن شرکت های 

دیگر هم فعال می شد.

۴۰ هزار واحد مسکونی در 
استان اصفهان ساخته می شود

معاون بازآفرینی شهری و مســکن اداره کل راه 
و شهرسازی اســتان اصفهان گفت: گام نخست 
اجرای طــرح اقدام ملی برای تولید مســکن در 
اســتان اصفهان برداشته شــد که در این راستا 
سهم استان در این طرح، ساخت ۴۰ هزار واحد 
مسکونی اســت. ایمان طاهری اظهار داشت: در 
این طرح قرار بر این اســت که قســمتی از این 
واحدها در شــهرهای جدید بهارستان، مجلسی 
و فوالدشهر احداث شــود که برای ارائه به بازار و 
 همچنین انتخاب شریک در مرحله برنامه ریزی

 قرار دارد.
 وی افزود: از این تعداد در محله نخست بر اساس 
فراخوان روزهای گذشته ســازمان ملی زمین و 
مسکن، اراضی با ظرفیت احداث بیش از 5 هزار 
واحد مســکونی در 13 شهر اســتان و در قالب 

مشارکت به فراخوان گذاشته شده است.

 اصفهان در جایگاه سوم 
زنبورداری کشور

کارشناس زنبور عسل ســازمان جهاد کشاورزی 
اســتان اصفهان با بیان اینکه قدمت تولید عسل 
در اســتان اصفهان به بیش از 1۰۰ سال گذشته 
برمی گردد، می گوید: بیش از چهار هزارزنبوردار 
با 8۰۰ هزارکلنی در استان اصفهان فعال هستند 
و این استان جایگاه سوم کشور زنبورداری واز نظر 
ســرانه کلنی مدرن )18۰ کلنی( مقام اول را در 

کشور دارد. 
 محمدمهــدی طباییان اضافــه می کند: کمتر از 
هزارنفر نیز در مشــاغل جانبی این صنعت مانند 
کندوسازی، بسته بندی و فروش عسل، کارگاه های 
آج موم و ساخت لوازم زنبورداری مشغول هستند. 
 وی ادامه می دهــد: به طورمیانگیــن از هرکندو 
9 کیلو گرم عســل تولید می شد؛ ولی اکنون، این 
میزان به تولید ســه کیلوگرم هم رسیده است که 
همین مقدار کم هم به علت کیفیت به کشورهای 
حوزه خلیج فارس و دیگر استان ها صادر می شود. 
طباییان  گوید:ساالنه حدود 85 هزار تن عسل در 
کشور تولید می شود که هفت در صد آن متعلق به 
استان اصفهان است؛ اما مشکالت پیش رو سبب 
شده تا میزان تولید عســل دراستان حدود هزار و 

7۰۰ تن کاهش یابد.

قیمت رسمی برنج خارجی 
اعالم شد

ســامانه اطالع رســانی قیمت کاالهای اساسی 
قیمت رسمی تعدادی از برنج های خارجی موجود 
در بازار را اعالم کرد. در حال حاضر در ســامانه 
اعالم قیمت کاالهای اساسی، حداقل و حداکثر 
قیمت شــش خانواده از برنج های وارداتی درج 
شــده که البته در حال حاضر تنها قیمت رسمی 
)عرف( دو نوع برنج در این سامانه به ثبت رسیده 
است. بر این اساس قیمت رسمی برنج پاکستانی 
باسماتی برای هر کیلوگرم 89۰۰ تومان در نظر 
گرفته شده است. این در حالی است که حداقل 
قیمت این کاال در بــازار 87۰۰ تومان و حداکثر 
قیمت آن 1۰ هزار و 7۰۰ تومان اعالم شده است. 
دیگر کاالیی که قیمت رسمی آن به ثبت رسیده، 
برنج هندی 11۲1 اســت. بر اســاس اعالم این 
سامانه، نرخ رسمی این کاال 8۰۰۰ تومان در هر 

کیلوگرم است.

 ساعت مچی عقربه 
 W49 ای زنانه مدل

 33,000
تومان

 ساعت مچی عقربه ای زنانه 
 AW 9338-ME-NAR مدل

 59,000
تومان

 ساعت مچی عقربه 
 P3_7 ای زنانه مدل

 64,000
تومان

نماینده مردم فالورجان در مجلس شــورای اســالمی، با تاکید 
بر ضرورت احیای زاینده رود، گفت: اکنــون هر ماه 1۰ روز آب 
در زاینده رود جاری می شود. ناصر موســوی الرگانی با اشاره به 
وضعیت زاینده رود، گفت: با سرازیر شدن آن در زاینده رو عالوه 
بر بهبود وضعیت روحی مردم، کشاورزی در پایین دست نیز رونق 
گرفته است. وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر آب زاینده رود از 

سرشاخه های کوهرنگ تامین می شود، افزود: حقابه تعریف شده 
برای احیای زاینده رود باز بودن فصلی آب در هر ماه 1۰ روز است 
که همین موضوع توانسته بسیاری از مشکالت زیست محیطی را 

در منطقه برطرف کند. 
موسوی الرگانی با بیان اینکه انتقال دائمی آب به زاینده رود فعال 
منتفی اســت، تصریح کرد: احیای زاینده رود نیازمند همکاری 

اســتان های مختلف همجوار برای انتقال آب است. این نماینده 
مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه برای تامین آب در زاینده رود 
سه تونل حفر شــده که تونل اول و دوم با پول مردم تکمیل شده 
است، گفت: متاسفانه در تونل سوم با وجود اتمام مراحل حفاری 
از دولت اصالحات تاکنون هنوز آبی برای احیای زاینده رود جاری 

نشده است. 

رییس مجمع نمایندگان اصفهان:
انتقال دائمی آب زاینده رود فعال منتفی است

آمارهای ضد و نقیضی در مورد آمار بیکاری منتشر 
می شــود؛ اما آنچه تقریبا در تمام این اعداد و ارقام 
به چشــم می خورد وضعیت وخیم اصفهان در رده 

بیکارترین مناطق کشور است.
 هر چند مسئوالن استانی طی چند ماه اخیر اصرار 
دارند که بیکاری در اصفهان مهار شده است؛ اما در 
البه الی آمار همچنان مشــهود اســت که وضعیت 
اشــتغال در اســتان به ظاهر صنعتــی و برخوردار 
اصفهان، چندان خوب نیست. بر اساس اعالم معاون 
بیمه ای اداره کل تامین اجتماعی استان اصفهان، این 
ســازمان ماهانه به ۲5 هزار نفر در استان با اعتباری 
بالغ بر ۴۰ میلیارد تومان، بیمه بیکاری پرداخت می 
کند، یعنی چیزی در حدود یک دهم جامعه آماری 
بیکارانی که از این ســازمان در کشور بیمه بیکاری 
می گیرند، مربوط به اصفهان است.  به تازگی مدیرکل 
حمایت از پایداری مشاغل و بیمه بیکاری وزارت کار 
اعالم کرد که هم اکنون حدود ۲۶۲ هزار نفر در کل 
کشور از مقرری بیمه بیکاری استفاده می کنند بر این 
اســاس تقریبا یک دهم بیکاران فعلی که قبال شغل 

داشته اند، در اصفهان هستند.
 میزان حقوق بگیران از ســازمان تامین اجتماعی 
البته به نسبت آذر ماه سال گذشته 3 هزار نفر کمتر 
شده است؛ اما جایگاه دوم اصفهان در پرداخت بیمه 
بیکاری همچنان ثابت است. بر اساس آمار در سال 
97، اصفهان پس از تهــران در جایگاه دوم پرداخت 

حقوق بیکاری در کشــور 
قرار داشــته اســت. البته 
میزان باالی دریافت بیمه 
بیکاری صرفا بــه معنای 
تعداد باالی افــراد بیکار 
در یک استان نیست بلکه 
میزان جمعیت هر استان 
نیــز می توانــد در تعداد 

دریافت کننــدگان بیمه بیکاری تاثیر گذار باشــد. 
در اصفهان در مقایسه با اســتان های پر جمعیت تر 
مانند خراســان رضوی یا اســتان هایی کــه تقریبا 

تراکم جمعیتی مساوی با 
اصفهان دارند مانند فارس، 
تعداد بیکاران بسیار بیشتر 
اســت. به طــوری که در 
همــان آذر ســال 97 که 
تعداد دریافــت کنندگان 
بیمه بیــکاری در اصفهان 
بیش از ۲8 هزار نفر بوده، 
این تعداد در خراســان رضوی با جمعیت باالتر در 
حدود 18 هزار نفر بوده است. مسئله دیگر اینکه تعداد 
دریافت کنندگان بیمه بیکاری رابطه مســتقیمی با 

تعدیل نیرو و یا تعطیلی واحدهای صنعتی، خدماتی و 
تولیدی دارد. شرط دریافت بیمه بیکاری این است که 
افراد در کارگاه های اجباری مشمول قانون کار شاغل 
باشند و به طور اجباری ترک کار کنند و این ترک به 
درخواست خودشان نبوده و اعالم عدم نیاز از طرف 

کارفرما باشد. 
کاهش تعداد افرادی که بیمه بیکاری می گیرند نشان 
می دهد ترمز تعطیلی و رکــود در مراکز و واحدهای 
کارگری کشیده شده است؛ اما این آمار همچنان در 
استان باالســت. تامین اجتماعی اصفهان در حالی 
ناچار اســت بار پرداخت بیمه بیــکاری به بیش از 
۲5 هزار نفر را به دوش بکشــد که این سازمان جزو 
بزرگ ترین طالبکاران مالی صنایع و شــرکت های 

خصوصی درآستانه ورشکستگی نیز قرار دارد. 
معاون بیمــه ای اداره کل تامین اجتماعی اســتان 
اصفهان ماه گذشته اعالم کرد رقم مطالباتی تامین 
اجتماعی اصفهــان از کارفرمایان که رســیدگی و 
قطعی شــده و در مرحله اجرا و اخطار است، حدود 
8۰۰ میلیارد تومان است. این رقم برای بدهی هایی 
که هنوز به قطعیت نرسیده حدود یک هزار و 3۰۰ 
میلیارد تومان می شود. براساس اعالم سازمان تامین 
اجتماعی، بزرگ تریــن بدهکاران به این ســازمان 
شرکت هایی مانند ریســندگی و بافندگی کاشان، 
شرکت پلی اکریل و اتوبوســرانی اصفهان و کاشی 
نیلو هستند که مشخص نیست چطور و چگونه قرار 
است این حجم از بدهی به سازمان تامین اجتماعی 

پرداخت شود.

بار سنگین بیمه بیکاری بر دوش تامین اجتماعی
  بیش از یک دهم مقرری بگیران بیمه بیکاری کشور، در استان اصفهان هستند؛ 

رییس مرکز مدیریت راه های اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان اصفهان گفت: طی چهارماهه ابتدایی 
سال جاری، تردد وسایل نقلیه در محورهای مواصالتی این استان 1۰ درصد افزایش یافته است. مرضیه فراست اظهار 
کرد: در چهار ماهه ابتدایی سال جاری وسایل نقلیه عبوری از محورهای مواصالتی استان بر اساس آمار 1۲۰ دستگاه 
ترددشمار، 1۲3 میلیون و ۶۲۴ هزار و 83۶ وسیله نقلیه بوده که نسبت به مدت مشابه 1۰ درصد افزایش یافته است. 
وی افزود: بیشترین حجم تردد عبوری در فروردین ماه و کمترین حجم تردد عبوری مربوط به اردیبهشت ماه بوده 
است.  وی خاطرنشان کرد: تعداد تخلفات سرعت ارسال شده به پلیس در چهار ماه ابتدایی سال، بر اساس سامانه های 

ثبت تخلفات عبور و مرور و سامانه های توزین در حین حرکت، در مجموع 98 هزار و ۶9۶ مورد بوده است.

ثبت ۹۸ هزار تخلف 
در محورهای 

مواصالتی استان  ری
هدا

 را

  عکس روز

برداشت گالبی های تیغ دار در فلسطین

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان گفت: ماشین آالت و تجهیزات ۴۰۰ واحد صنعتی 
بزرگ در این استان، نیازمند نوسازی و بهســازی است. ایرج موفق افزود: برای نوسازی و بهسازی 
این شمار واحدهای صنعتی و تولیدی اســتان اصفهان اعتبار کالن نیاز است که باید برای رفع آن 

تدابیر ویژه ای اتخاذ کرد. 
وی اظهارداشت: در زمینه نوسازی و بهسازی تجهیزات و ماشین آالت این مجموعه های صنعتی، 
بانک ها باید بیش از گذشته همکاری کنند، در سال گذشته فقط چهار درصد پرداخت تسهیالت 
بانک ها به این موضوع اختصاص داشت.  ایرج موفق اضافه کرد: بانک های خصوصی هم می توانند 
نقش موثری در تامین ماشین آالت و به روز رسانی تجهیزات داشته باشند؛ اما متاسفانه از ظرفیت 
آنها در سال های قبل کمتر اســتفاده شده است. رییس ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
اصفهان با تاکید بر اینکه تولیدات صادرات محور باید به طور جدی دنبال شود، اظهارداشت: البته 
این موضوع باید پس از رفع نیاز داخل لحاظ شــود. وی، به توانایی اصفهان در زمینه خدمات فنی 
مهندسی اشاره و خاطرنشان کرد: این منطقه بیش از ۶ هزار مجموعه با ظرفیت ارائه خدمات فنی 

مهندسی دارد و می تواند در بسیاری از نقاط کشور ضمن رفع نیازهای روز، اشتغال زایی کند. 
موفق، به ضرورت جلوگیری از صادرات مواد خام به خارج از استان پیش از تامین نیاز مجموعه های 
صنعتی اصفهان اشــاره و تصریح کرد: برای مثال نیاز ذوب آهن اصفهان کــه این روزها با کمبود 
مواد اولیه روبه رو است طی روزهای آینده رفع می شود و این مشــکل را در شورای معادن کشور 

حل می کنیم.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان:

 تجهیزات ۴۰۰ واحد صنعتی بزرگ اصفهان 
نیازمند نوسازی است

 رقم مطالباتی تامین اجتماعی 
اصفهان از کارفرمایان که رسیدگی 
و قطعی شده و در مرحله اجرا و اخطار 

است، حدود ۸۰۰ میلیارد تومان است

معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان:
قبوض کاغذی برق اصفهان تا پایان مهرماه حذف می شود

معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان گفت: در راستای راه اندازی طرح ملی 
قبوض برق سبز الکترونیکی از ۲5 خرداد ماه سال جاری، قبوض کاغذی مشترکان این شرکت تا پایان مهرماه 
حذف می شود. مهرداد جنتیان با بیان اینکه مشترکان خانگی نیز از ابتدای مهرماه قبض دریافت نمی کنند، افزود: 
برای جمع آوری تلفن مشترکان خانگی روش های مختلفی را در نظر گرفته ایم، در روش اول همراه با قبض برق 
بروشوری برای مشترکان ارسال می شود که باید رمز رایانه هشت رقمی برق که در قبض آنها موجود است را به 
همراه شماره تلفن خود در این بروشور بنویسند و مامور برق این بروشورها را جمع آوری می کند.  در روش دوم 
مردم می توانند با برقراری تماس تلفنی با سامانه سمیع به شماره »3۰8۲1« از ساعت 7 صبح تا 9 شب تماس 

گرفته و شماره تلفن همراه خود را در این سامانه ثبت کنند.

مدیر امور شیالت سازمان جهاد کشاورزی استان:
تحریم ها تاثیری بر صادرات شیالت از اصفهان نداشته است

مدیر امور شیالت سازمان جهاد کشاورزی استان با بیان اینکه تحریم ها تاثیری در میزان صادرات شیالت از اصفهان 
نداشته است، گفت: اغلب مشتریان محصوالت شیالت اصفهان کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس هستند. مجتبی 
فوقی اظهار کرد: باید توجه داشت، آماری که از سوی گمرک هر استان به عنوان آمار صادرات منتشر می شود الزاما 
نشان دهنده میزان صادرات آن استان نیست بلکه نشان دهنده مقدار عبور کاالهای صادراتی از مرزهای آن استان 
است. وی افزود: نمی توان درباره کاهش یا افزایش آمار صادرات ماهی از اصفهان پیش بینی انجام داد و باید منتظر 
آمار گمرک اصفهان در پایان سال جاری باشیم. سال گذشته 5۰8 تن ماهی با ارزشی بالغ بر سه میلیون و ۶۰۰ هزار 
دالر از اصفهان صادر شد. وی با اشاره به میزان سودآوری تولید ماهی های زینتی در استان اصفهان تصریح کرد: بی 
شک صادرات ماهی های زینتی در سال گذشته سودآوری قابل توجهی را برای تولید کنندگان در پی داشته است.

با پایین آمدن نرخ ســود بانکی 
دیگر ســود ســپرده برایمان 
جذاب نیست. برخی از ما به این 
فکر می کنیم کــه چطور بدون 
ریسک کردن ســودی باالتر از 
ســودبانکی به دست آوریم.آیا 
فقط سرمایه گذاری در بانک ها 
ریسک ندارد؟ بعضی ها تحمل 
ریســک باال را دارند و سرمایه 
پولی خود را در بورس، دالر، ارز 

و طال سرمایه گذاری می کنند. 

کاپا - سرمایه گذاری آنالین

شن مالی
معرفی اپلیکی

 

 نقش سامانه های فروش 
 در شفاف سازی اقتصادی

 و مالیاتی )6(
  تمکین مالیاتی، تصمیم مودی برای پرداخت و 
یا عدم پرداخت مالیات است. درحالی که فرهنگ 
مالیاتی، انگیــزه  ذاتی جهت پرداخــت مالیات 
محسوب می شــود. به بیانی ســاده تر می توان 
گفت که تمکین مالیاتی یک نوع رفتار و فرهنگ 
مالیاتی نوعی گرایش به حساب می آید. بنابراین، 
درک عمیق تــر فرهنگ مالیاتی برای روشــن تر 
شدن جنبه های گوناگون تمکین مالیاتی اهمیت 

زیادی دارد.
طرح جامع نظام مالیاتی برای مبارزه با 

فرار مالیاتی
فســاد، اقتصاد زیرزمینی، پولشــویی، قاچاق، 
اختالس و فرار مالیاتــی معضل های بزرگ نظام 
اقتصادی و مانعی بزرگ بر ســر راه پیشــرفت 
کشورهای در حال توســعه محسوب می شوند. 
معضلی که ریشه در نبود اطالعات دارد و درمان 
آن بیش از هرچیــز به شــفافیت اقتصادی گره 
خورده اســت. یکی از حوزه های اقتصادی که از 
عدم وجود شفافیت به شــدت آسیب پذیر است 
و به نوبه خــود دیگر حوزه ها را تحــت تاثیر قرار 
می دهد، حوزه مالیات است. یک سیستم مالیاتی 
یکپارچه، شفاف و مجهز به بانک اطالعاتی قوی 
از فعالیت های اقتصادی می تواند به بسته شدن 
راه های فساد، پولشویی و فرار مالیاتی کمک کند.

ســازمان امور مالیاتی کشور چند سالی است که 
با برنامه هایی از قبیل اصــالح قانون مالیات های 
مستقیم، اجرای طرح جامع مالیاتی، اصالح الیحه 
مالیات برارزش افزوده و تدوین قانون پایانه های 
فروشگاهی درصدد اصالح قوانین، یکپارچه سازی 
نظام مالیاتی و تجهیز آن به فناوری های جدید روز 
است تا با جلوگیری از فساد و فرار مالیاتی، عدالت 

مالیاتی را در کشور گسترش دهد. 

مرضیه محب رسول
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لذت تجربه حال خوب با سینما

پیشنهاد سردبیر:

فیلم، هم منتقدان جدی داشــته و هم حامیان و موافقان 
سرسختی که »قصر شیرین« را یک »فیلم فوق العاده« 
توصیــف کرده اند. منتقدان البته در اقلیت هســتند 
و تازه تریــن اثر »رضــا میرکریمی« بــا تعریف و 
تمجیدهای فراوانی روبه رو شــده و حتی برخی 
هنرمندان ســینمای ایران همچــون »مریال 
زارعی« و »مجید مجیــدی« در وصف »قصر 
شیرین« دست به قلم شده و ضمن تحسین 
این فیلم، مخاطبان را به تماشای آن دعوت 
کرده انــد. »قصر شــیرین« میرکریمی به 
تازگــی در جشــنواره شــانگهای هم به 
شدت مورد اســتقبال قرار گرفت. فیلمی 
که می توان آن را فرصتی بــی نظیر برای 
بازگشت »حامد بهداد« به »اوج« دانست و 
اعتراف کرد که بهداد در این فیلم، تماشاگر 
را میخکوب می کنــد و »فوق العاده« ظاهر 

شده است.
»جالل، همســر و فرزندانش را ترک کرده و 
به شهری دیگر رفته است؛ اما پس از مدتی به 
شهرش بازمی گردد زیرا زنش دچار مرگ مغزی 
شده...« بیشتر زمان فیلم در جاده می گذرد و به 
طور کلی قصر شــیرین را می توان فیلمی جاده ای 
دانست، درســت مثل خیلی دور خیلی نزدیک؛ اما بر 
خالف آن فیلم، در قصر شیرین خبری با سفری معنوی 
برای بازیابی هویت و شخصیت و تولد دوباره در انتهای فیلم 
روبه رو نیستیم. قصر شــیرین، داستانی زمینی و ملموس تری 
نســبت به خیلی دور خیلی نزدیک دارد که به شکل قطره چکانی 
اطالعات را به مخاطب عرضه می کند. ایــن اطالعات قطره چکانی که 

جاهایی با ابهام و ایهام رو در روست، سرانجام کلیت ملموسی را می سازند.
»بهداد« نقش مردی را بازی می کند که درگیر بــا تعارضات درونی و نماینده ای 
متناقض از فرهنگی مردساالر است. بچه هایش را به امان خدا رها کرده و رفته و مسئولیت 

پذیر نیســت. مجددا ازدواج کرده و همسر موقتش با او همراه می شــود. حاضر نیست بچه ها 
را با خود ببرد و درنهایت مجبور می شــود این کار را بکند و »شیرین« مادر بچه ها؛ زنی است 
که ما تا آخر او را نمی بینیم اما در تمام فیلم حضور دارد و تماشاگر او را حس می کند و عشق 
پاک و نابش را ستایش می کند. زنی که به تنهایی بچه هایش را بزرگ می کند و تا دم مرگ هم 
دست از مردی نمی کشد که او را به امان خدا رها کرده؛ مردی که او همه جوره، برایش زحمت 
کشــیده و از مهلکه ای چنان بزرگ )قتل غیر عمد( او را نجات داده است. یکی از نقاط مثبت 

در فیلمنامه همین است که شخصیتی را بدون حضور فیزیکی اش در فیلم خلق کرده است.
منتقدان نقدهایی به این فیلم دارند؛ از جمله تضادهایی کــه در نقش بهداد می بینیم )مثل 
سکانســی که پلیس رشــوه گیر را لو نمی دهد چون پلیس به او می گوید زن و بچه دارد؛ اما 
همان لحظه جالل همســر خودش را به تنهایی ســوار مینی بوس می کند و به شهر خودش 
می فرستد( یا مثال صحنه ای که جالل قصد دارد بچه هایش را در خانه بگذارد و برود و درست 
همان لحظه ماشین سنگینی راهش را ســد می کند و او مجبور می شود بماند و بچه ها بیرون 
می آیند یا حتی برخالف تصویر عاشــقانه ای که از شیرین )همسر ســابق جالل( می بینیم، 
برخی اعتقاد دارند زنی آنچنان مســتقل و خودکفا چطور می توانسته تا این حد محتاج یک 
نفر باشد و محبت را از چنین مردی گدایی کند؟ و خالصه سواالتی از این دست که باز هم در 
برابر آن همه تعریف و تمجیدی که از »قصر شیرین« شده، راستش چندان به چشم نمی آید. 
قصر شیرین، فیلمی ســاده و قابل فهم است که کم کم شروع می شــود و به معرفی جزییات 
و داســتانک ها می پردازد و هرچه پیش می رود از ریتم و حال و هوایش نمی افتد و می تواند 
تا انتها مســیر و جاده ای آرام ولی جذاب را برای مخاطبانش به تصویر بکشد. بازی خالقانه و 
هوشــمندانه حامد بهداد، نقش محوری فیلم بار اصلی همراهی مخاطب را به دوش می کشد 
که الحق و االنصاف بهداد خیلی خوب از عهده آن برآمده اســت. شــخصیتی که قرار است با 
زندگی و شــخصیت چند الیه او و در نهایت تحول و تغییر او مواجه شــویم ولی این پرداخت 
شخصیت بســیار تدریجی و ظریف انجام می شود و همین ســبب توفیق فیلم و تفاوت آن با 
 آثاری از این دســت می شــود. )نقش هدایت میرکریمی در بازی بهداد را هــم نباید نادیده 

بگیریم.(
پایان بندی فیلم هم یکی از بهترین و کوبنده ترین پایان های چند ســال اخیر سینمای ایران 
است. چند سالی هست که پایان بندی فیلم ها به پاشنه آشیل فیلم ها و نقطه ضعف فیلمنامه 
نویس و کارگردانان تبدیل شده؛ اما خوشبختانه پایان »قصر شیرین« مثل نامش »شیرین« 

است.

اکران مردمی فیلم »قصر شیرین« باحضور حامد بهداد در سانس 18:30 در سینما ساحل و 
در سانس 21:30 در پردیس سینمایی سیتی سنتر اصفهان برگزار می شود.

مریال زارعی: با »قصر شیرین« اشک ریختم
این روزها قصری ساخته شده بر پرده نقره ای سینما که آجر به آجرش عشــق است، آنقدر به وجد آمدم که 
می خواهم آن را با سازنده اثر به اشتراک بگذارم. آقای میرکریمی شــما قصری ساخته ای که تمام قصرهای 
ساخته شده و دروغین این روزها را ویران کرد، قصری فراتر از شراکت در خانه و اسباب و حساب بانکی و چه 

و چه و ...
قصری رویایی که عشق در آن از هنگامی جاری می شود و شیرینش می کند، که عاشقی در این جهان نیست. 
راست گفته اند که زن ها برای اثبات عشق شان باید در ارتفاع بایستند تا شنیده شوند و »شیرین« چه آسمانی 
در باالترین قله ها نشست و ما را به تماشای عشــق واقعی دعوت کرد. من، این حس را، فقط و فقط از آن شما 
می دانم که گویی با تمام وجودتان آن را لمس کرده اید و به این دریافت رسیده اید که تبلور عشق واقعی و عیار 
آن در نبودن عاشق، معنا می دهد. شاید برای همین معشوق را در آوردگاه عاطفه، به ضربات سخت و دردناک 
ناشی از خشم خویشان شیرین ســپردی، تا بلکه مرد قصه را از قدرناشناسی هایش تطهیر کنی چرا که، برای 

درک عشق، باید طاهر شد، باید پاک شد.
شما این را می دانی که برای ایستادن در محراب عشق، باید با خون وضو ساخت و شاید اینجا با خون دل وضو 

ساختی.
چه بگویم که در این فیلم تمام دنیایم را در شیریِن غایب قصه تان پیدا کردم. با اثرش اشک ریختم با رنگ آمیزی 
پر از شور و امید به زندگی اش، با سرود شاد کودکانه اش در ماشین رنگ شده، حتی با کبریت های سوخته کنار 
گاز، چون خوب می فهمیدم این ها همه از کجا نشأت می گیرد. از یک خیال بدون لمس و توقع. از امید به یک 
حضور، ولو دورتر و دورتر. از مردی که از انتهای مردانگی و نرینگی، به این سفر می رود تا بر اساس محاسبات 
زمخت و خشن مردانه اش، میراث این عشــق را بردارد و با خود به زندگی سراسر عادت خود با زن دیگری به 
شراکت بنشیند. زنی که وجه دیگری از به اصطالح عشق را، در اوج وابستگی و داشتن می خواهد. شراکتی در 
اندازه یک شرکت تجاری که دادن و ستاندن باید باشد تا ورشکســته نشوند و چقدر خوب طعنه زدی به این 

شراکت ورشکسته زندگی های امروز.
غافل از اینکه عشــق در دنیایی دیگر کار خودش را می کند و چه منصفانه و شجاعانه مرد قصه شیرین را در 
مقابل این ذلت و تسلیِم از سر نیاز مردانه اش قرار دادی که با بهایی اندک تکلیف این عادت و گردن کشی زن 

را روشن کند.
عادت، حسی که در زندگی ماشینی این روزها به شکل تقلبی، خودش را به جای عشق قالب کرده و عاشقانه ها 
را به سوی بن بست هدایت کرده است. عاشقانه ای که در اوج بی مهری حتی به اهدای قلب می انجامد، عاشقی 
که اهدا کننده قلبش است، هم در حیات و هم در زمان مرگ. شیرین اهدا می کند تا نتیجه اش بشود جهانی پر 
از صلح و انصاف. جهانی که اشک از چشمان جاری می شود تا جالی روح شود نه نشانه ای برای ضعف. تا هیچ 

حیوانی ولو وحشی از لطف و کرامت انسان 
محروم نشود چه برســد به انسان. تا هیچ 
عاشقی دیگر عشقش را در تنهایی با گل و 

گلدان و در و دیوار سهیم نشود.
آقای میرکریمی عزیــز! چه خوب گفتی 
و چه زیبا ســاختی قصر شیرینت را، بلکه 
فرهادهای دروغین و تقلبی، روزی جهان را 
از چشم شیرین تو ببینند. آقای میرکریمی 
سپاسگزارم که زنی را تصویر کردی که در 
نبودنش هم دوباره بودن را جاری ساخت. 
جگر سوزاند تا مرد مقهور سرنوشت به خود 
بیاید و جهانی سرشار از معرفت بسازد. با 
دو گوهر به جا مانده از شیرین که به واقع 
تجلی عقل بودند و احســاس و سرانجام 
تبریک به همه عوامل موثر در این ضیافت 

شاعرانه.

به بهانه حضور »حامد بهداد« در اصفهان؛

لذت تجربه حال خوب با سینما

»محدوده و امپراتوری من در روش بازیگری و طرز تلقی و عالقه مندی ام از بازیگری، 
فیلم »قصر شیرین« اســت و مهارت من در این نقطه اتفاق می افتد؛ اما در همین 
نقطه هم مهارت ها و تجربه هایم در این فیلم عمق پیدا کرده و به ابعاد جدیدی دست 

پیدا کردم. قصر شیرین آدرس درست من در بازیگری است.«
اینها را »حامد بهداد« درباره »قصر شــیرین« گفته و ما هم به شدت با او موافقیم. 
راستش مدتی بود از تماشای بازی بهداد تا این حد به وجد نیامده بودیم. )آخرین 
بار سد معبر تجربه خوبی از تماشــای بازی این بازیگر برایمان یه یادگار گذاشت(. 
برای بازیگری که حاال دیگر سال های حضورش در سینمای ایران به حدود دو دهه 
می رسد و در همان بدو ورود به سینما »نامزد سیمرغ بلورین« شد )برای بازی در 
فیلم آخر بازی( باید توقعات و انتظارات باال باشد. بازیگری که خودش را »مارلون 
براندو« ی سینمای ایران می داند و بازیگر چشــم آبی و اسطوره هالیوود را الگوی 
بازیگری خود می داند، باید هم مثل براندوی بزرگ، بتواند به قول معروف هر نقشی 

را از آب و گل درآورد و به آن جان ببخشد.
بهداد، کارنامه سینمایی پر و پیمانی دارد. در این نزدیک به دو دهه حضور در سینما، 
در بیش از 40 فیلم ایفای نقش کرده است. به طور متوسط سالی دو فیلم بازی کرده 
که تعداد کمی برای یک بازیگر نیست. در دومین تجربه بازیگری اش در »بوتیک«؛ 
غافلگیرمان کرد و نقش مردی عصبی و معتاد را به خوبی از خود به نمایش گذاشت. 
نقشی که بعد از گذشت این همه سال، یک فیلم بســیار خوب در کارنامه بهداد به 
حســاب می آید و نامزد تندیس زرین بهترین بازیگر نقش مکمل مرد از هشتمین 

جشن خانه سینما شد.
»روز سوم« و فرمانده فؤاد عراقی را هم که بعید است کسی به خاطر نداشته باشد. 
بهداد، برای بازی در این فیلم موفق شد نامزد دریافت سیمرغ بلورین بهترین بازیگر 
نقش مکمل مرد از بیست و پنجمین جشنواره فیلم فجر شود و در یازدهمین جشن 

خانه سینما هم نامزد تندیس بهترین بازیگر نقش اول مرد شد.
»زندگی با چشــمان بســته«، »نارنجی پوش«، »فرزند چهــارم«، »لطفا مزاحم 
نشــوید«، »زندگی جای دیگری است«، »ســعادت آباد«، »چهارشنبه خون به پا 
می شود«، »نیمه شب اتفاق افتاد«، »آرایش غلیظ«، »جان دار« و... کارنامه ای پربار 
با نقش هایی گاهی تکراری و گاه کامال متفاوت که فقط یکی چون »حامد بهداد« 
از عهده ایفای آن برمی آمده اســت. بازیگری که از همان ابتدا مسیر را درست آمد 
و حاال به گفته خودش به »درست ترین مسیر در بازیگری« رسیده است، آن هم با 

»قصر شیرین«.
امروز »حامد بهداد« میهمان اصفهانی هاست. اکران عمومی این فیلم در اصفهان 
و با حضور »بهداد« در پردیس سینمایی ســیتی سنتر و پردیس سینمایی ساحل 
برگزار می شود. فرصت بی نظیری اســت که یک فیلم خوب را با همراهی بازیگری 
که »خیلی خوب« در این فیلم بازی کرده ببینیم و از تماشای آن لذت ببریم. حال 
سینما خیلی خوب نیست و از این لحظه ها که حال مان با سینما خوب شود، زیاد 

به دست نمی آید.

گیسو پارسا

سمیه  پارسا

امروز »قصر شیرین« با حضور »حامد بهداد« در اصفهان اکران می شود؛

فیلم » شیرین « !
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۴۰ تاالر متخلف پلمب شد

پیشنهاد سردبیر:

با مسئوالن

اخبار

اجرای مرحله اول کشوری 
 بررسی مخازن لیشمانیوز 

در مناطق سالک خیز اصفهان
مدیر گروه مبــارزه با بیماری هــای واگیردار 
مرکز بهداشت اســتان اصفهان گفت: مرحله 
اول کشوری بررسی مخازن لیشمانیوز در تمام 
مناطق درگیر سالک در شهرستان اصفهان اجرا 

و تا آبان ماه ادامه دارد. 
 رضا فدایی اظهار داشــت: معاونت بهداشتی 
دانشــگاه علوم پزشــکی با همکاری ایستگاه 
تحقیقات ســامت و مرکز بهداشــت شماره 
یک اصفهــان اقدام بــه اجــرای مرحله اول 
طرح کشوری بررســی مخازن لیشمانیوز در 

کانون های آلوده به سالک کرد. 
وی از اجرای این طــرح در کانون های هرند، 
تیمیارت و مزرعه شــور تحت پوشــش مرکز 
بهداشــت شــماره یک خبر داد و افزود: این 
 طرح در ادامه عملیات بررســی مخازن سالک 
اســتان و میــزان آلودگی به انگل ســالک، با 
اقداماتــی از قبیل صید زنده جونــده و انجام 
نمونه گیری های مربوطه از آنها از اواخر تیرماه 

آغاز شد.
فدایی ادامه داد: آموزش والدین دانش آموزان 
هشت مدرسه و آموزش کنترل سالک به کلیه 
پرسنل شهرداری و شورای شهر نصرآباد از دیگر 
اقدامات پیشگیری و کنترلی بیماری سالک در 

روستای نصر آباد جرقویه است. 
مدیر گروه مبــارزه با بیماری هــای واگیردار 
مرکز بهداشت استان اصفهان همچنین گفت: 
عملیات مه پاشی در روســتای پیکان و خارا و 
عملیات تهیه طعمه مســموم و نیز هماهنگی 
و چیدمان نیروها جهت اجرای عملیات جونده 

کشی صورت گرفته است.

آغاز ثبت نام تکمیل ظرفیت 
پایه هشتم مدارس سمپاد

ثبت نام در آزمون تکمیل ظرفیت پایه هشــتم 
مدارس استعداد درخشان آغاز شده است. مرکز 
استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان در 
اطاعیه ای اعام کرد: ثبت نام در آزمون تکمیل 
ظرفیت پایه هشتم مدارس استعداد درخشان 

آغاز شده است.
 طبــق اطاعیــه مرکــز ملــی پــرورش 
اســتعدادهای درخشــان و دانش پژوهــان 
جــوان، داوطلبان می توانند برای شــرکت در 
 آزمون تکمیل ظرفیت پایه هشــتم به سامانه

 hoosh ۸.medu.ir مراجعــه و ثبت نــام 
کنند. شرط ثبت نام برای شرکت در این آزمون 
 معدل کل ۱۹ به باالســت و همه دانش آموزان
  پایه هشــتم امکان شــرکت در ایــن آزمون

 را دارند.

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان:
 محیط زیست  از صنعت 

جامانده است
مدیر کل محیط حفاظت زیســت اســتان اظهار 
داشت: در اســتان اصفهان بیش از ۱0 هزار صنعت 
فعال وجود دارد که با جمعیتی بالغ بر 5 میلیون و 
200 هزار نفر دارای دو میلیون و 200 هزار هکتار 
منطقه محیط زیستی است. ایرج حشمتی با بیان 
اینکه وقتی برای نمونه در استان اصفهان ۱0 هزار 
صنعت مشغول فعالیت است، در این شرایط محیط 
زیست چگونه حرکتی برای حفظ محیط از آالینده ها 
می کند؟ خاطرنشان کرد: توجیهات اخاقی، منفعت 
طلبانه و زیبایی شناســانه از اهداف اصلی محیط 
زیست است، اما متاسفانه محیط زیست از صنعت 
جامانده و صنعت با حرکتی سریع توانسته بر محیط 
زیست حرکت کند. وی با اشــاره به انعقاد قرارداد 
جدید با شهرداری و شــورای شهر در حوزه مسائل 
شهری برای محیط زیست، تصریح کرد: این تفاهم 
نامه امضا شده و قرار شد اعتباراتی در این خصوص 

تخصیص یابد.

کارشناس برنامه بهداشت مواد غذایی 
مرکز بهداشت محیط استان:

۴۰ تاالر متخلف پلمب شد
کارشــناس برنامه بهداشــت مواد غذایی مرکز 
بهداشت محیط استان اصفهان گفت: از ابتدای 
سال جاری تاکنون با ۹۳ تاالر متخلف در حوزه 
رعایت نکردن مسائل بهداشتی و استفاده از مواد 
غذایی فاســد برخورد و ۴0 مرکز نیز پلمب شده 
است. سید مهدی میرجهانیان با بیان اینکه آمار 
متمرکزی از تخلــف در زمینه مواد غذایی تاریخ 
مصرف گذشته در تاالرهای پذیرایی وجود ندارد، 
اظهار کرد: با توجه به مواردی که ثبت شده، این 
موضوع در سامانه جامع بازرســی قابل بررسی 
است. وی با توضیح اینکه اگر مشخص شود تاالر 
پذیرایی تخلفی در این زمینه داشته، با قاطعیت 
تمام به دادگاه معرفی می شود، افزود:در دادگاه 
نیز ممکن اســت جزای نقدی، حبــث و پلمب 
برای افراد خاطــی در نظر گرفته شــود و برای 
بازگشایی مجدد باید حکم صادره توسط دادگاه 
اجرایی شده باشــد و بعد طبق روال خاصی طی 
درخواست کتبی که افراد برای بازگشایی مجدد 
می دهند، اگر مشکات شــان رفع شــده باشد، 
تحت شــرایطی ویژه و طبق روند قانونی مجددا 

بازگشایی می شوند.

 بحث آلودگی آب رودخانه زاینده رود سال هاست 
 که مطرح اســت؛ چنــدی پیش در مــورد وجود

 نیتــرات درآب زاینده رود و احتمــال ورود آنتی 
 بیوتیــک هــا در ایــن آب، جنجال هایــی پیش

 آمد، موجی از تاییدهــا و تکذیب ها که در نهایت 
 به درســتی مشــخص نشــد که آیا این آب برای 
 ســامتی اصفهانی هــا مضر اســت یا نــه و حاال
  بر اساس یک پژوهش تازه انتشــار یافته، غلظت

 کل عناصر در رســوبات رودخانــه زاینده رود در 
محدوده شهر اصفهان و براساس شاخص آلودگی 
عناصر نقره )Ag(، مــس )Cu( و روی )Zn( در 
نمونه های رســوب بعد از تصفیه خانــه فاضاب 
جنوب اصفهان دارای شــاخص آلودگی بســیار 

باالیی هستند. 
 تحقیقــات مشــابهی نیز بــه چاپ رســیده که

 نشــان می دهــد آلودگی زاینــده رود بیشــتر 
از آنکه ناشــی از وجود صنایــع و آالیندگی های 
انســانی باشــد به دلیل وجــود آلودگــی های 
تصفیــه خانه هــای اصفهــان اســت؛ تصفیــه 
خانه هایی که نه تنها سال هاســت پســاب خود را 
بــه رودخانه می ریزنــد بلکه مــزارع و زمین های 
 کشــاورزی که در اطــراف این تصفیــه خانه ها

 ایجاد شده ، از آب برگردانده شده این مراکز برای 
آبیاری محصوالت خود اســتفاده می کنند! اتفاق 
خطرنــاک و تلخی که در نهایــت محصوالت پر از 
آلودگی های فلزی را روانه بازار مصرف اصفهانی ها 

می کند.
 بر اســاس تحقیقی که به تازگی به چاپ رســیده 
اســت، ارزیابی غلظــت کل عناصر در رســوبات 
رودخانه زاینــده رود در محدوده شــهر اصفهان 
براساس شاخص آلودگی نشان می دهد که عناصر 

نقره )Ag(، مس )Cu( و روی )Zn( در نمونه های 
رسوب بعد از تصفیه خانه فاضاب جنوب اصفهان 
دارای شــاخص آلودگی بســیار باالیی هســتند. 
 این نتایــج همچنین نشــان می دهد کــه عناصر

 S، Pb و As نیز درجاتی از غنی شــدگی با منشأ 
انسانی را نشان می دهند.

 بیشترین غنی شــدگی ها در پایین دست رودخانه 
زاینده رود و پــس از عبور از شــهر اصفهان ایجاد 
شــده اند که علــت آن می تواند به دلیــل تخلیه 
روان آب های شــهری آلــوده و همچنیــن تخلیه 
پســاب های نیمــه تصفیه شــده و تصفیه نشــده 
تصفیه خانه جنــوب اصفهان به داخــل رودخانه 

زاینده رود باشد. 
 در این مطالعه آمده اســت: »براساس نتایج حاص

ل از روش های تفکیک شــیمیایی یک مرحله ای 
 عناصر با منشــأ آلودگی انســانی، درصد تحرک
  و زیســت دســترس پذیری باالتــری را نســبت

 به عناصر با منشــأ طبیعی در رســوبات نشــان 
می دهند«. 

این موضوع به ویژه برای اکوسیســتم پایین دست 
رودخانه زاینده رود و هم چنین مزارع کشــاورزی 
که از آب زاینده رود در حوضه پایین دســت برای 
کشاورزی استفاده می کنند بســیار حائز اهمیت 

است. 
همچنین در تحقیقی که در ســال ۹0 از ســوی 
محققان شــیرازی صورت گرفت مشــخص شــد 
فاضاب زرین شــهر باتوجه به عملکرد بهتر واحد 
کلرزنی، غلظت نیتریت کمتری نسبت به دو تصفیه 

خانه دیگر دارد. 
 نتایج این پژوهش حکایت از آن دارد که پســاب ها 
 و روان آب هــای تخلیــه شــده درزاینــده رود،
 دلیل اصلی افزایش غلظت فلزات در آب و رسوب 
این رودخانه اســت. همچنین تخلیــه غیرقانونی 
پساب در برخی نقاط واقع در حاشیه رودخانه، به 

افزایش غلظت فلزات به ویژه در رسوبات رودخانه 
منجر شده است.

 آبیاری با پساب تصفیه خانه ها در حالی به صورت 
آشــکار در اطراف اصفهان صــورت می گیرد که 
سازمان بهداشــت محیط اعام کرده این آب ها از 
نظر آلودگی های انگلــی و بیمارگر مورد رصد قرار 
می گیرند و اســتفاده از آن در کشــاورزی خطری 

ندارد. 
 مهدی رفیعــی، مدیر پیشــین گروه بهداشــت
  محیط مرکز بهداشــت اســتان اصفهان با تایید

 اینکه در برخــی از مناطق شــهر اصفهان به ویژه 
در نزدیکــی تصفیه خانــه فاضاب جنوب شــهر 
مــواردی از آبیــاری محصــوالت کشــاورزی با 
پساب فاضاب مشــاهده شده اســت، می گوید: 
زمانــی اســتفاده از ایــن پســاب مجــاز اعام 
می شــود که از اســتانداردهای الزم مانند داشتن 
»کولیفرم« در حــد ۴00 یا میزان مشــخصی از 
 پاتــوژن »بیمارگر« و تخــم انگل هــا برخوردار

 باشد.
  زمانــی کــه پســاب تصفیه خانــه فاضــاب

  از اســتانداردهای الزم برخــوردار شــود، بــا 
 همکاری ســازمان جهاد کشــاورزی یک الگوی
  کشــت تعریف می شــود تا کشــاورزان بتوانند
  از آن بــرای آبیاری اســتفاده کنند؛ امــا نکته ای

 که به آن توجه نمی شــود وجود همین فلزات در 
آب است. 

کارشناسان سال هاست هشدار می دهند که آبیاری 
محصوالتی که به خصوص به صورت خام استفاده 
می شــوند، موجب می شــود تا این فلزات در بدن 
جذب و عــوارض غیر قابل جبرانی بــه جا بگذارد. 
تاثیرات فلزات سنگین روی انســان مختلف بوده 
و عمده ترین آن مربوط به بــروز اختاالت عصبی 

است. 

جوالن فلزات در زاینده رود

رییس کل دادگستری استان اصفهان گفت: استفاده از وکیل هنوز 
جا نیفتاده و مردم فکر می کنند زمانی که پرونده ای در دادگستری 
تشکیل شــد باید وکیل بگیرند، در حالی که اصا اینطور نیست و 
باید افراد در مورد کوچک ترین مسائل خود مشاور حقوقی داشته 
باشند. محمدرضا حبیبی با ابراز تاسف از نبود فرهنگ استفاده از 
وکیل در دعاوی و مســائل مهم زندگی مردم، تصریح کرد: مردم 

فکر می کنند زمانی که پرونده ای در دادگستری تشکیل شد باید 
وکیل بگیرند در حالی که اینطور نیست. وی با تاکید بر اینکه اگر 
استفاده از وکیل الزامی شود به شدت کمبود وکیل خواهیم داشت، 
افزود: اگر از این دید نگاه کنیم که همه مــردم برای فعالیت های 
روزمره خود مشاوره حقوقی داشته باشند با کمبود وکیل روبه رو 
می شویم و این تعداد وکای امروز هرگز پاسخگوی ارائه خدمات 

به جمعیت کشور نخواهند بود. وی خواستار تغییر فرهنگ جامعه 
در استفاده از وکیل شد و خاطرنشان کرد: به هیچ وجه نباید اینطور 
باشد که وکیل تنها با تشــکیل پرونده در محاکم، مشاوره حقوقی 
بدهد بلکه این روال در همه موضوعات زندگی و قبل از انجام این 
 امور باشد در این صورت هیچ پرونده ای در محاکم قضایی تشکیل

 نمی شود.

رییس کل دادگستری استان:
اگر استفاده از وکیل الزامی شود ، به شدت کمبود وکیل خواهیم داشت

  بر اساس نتایج یک تحقیق، تصفیه خانه های اصفهان آب زاینده رود را آلوده تر می کنند ؛

ابالغ رای 
5/147 شماره دادنامه: 1112/97، شــماره دادنامه: 2942-97/12/11 مرجع رسیدگی: 
شعبه 12 شــورای حل اختالف خمینی شــهر خواهان: مصطفی رحمتی نشانی: خمینی 
شهر خ مدرس ک مســجد مصلی پ3 ؛ خواندگان: 1-فریدون صالحی 2-رضا عابدی 
نشــانی: هردو مجهول المکان ، خواســته: مطالبه وجه چک )غیابی( گردشکار: پس از 
ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و جری تشریفات قانونی و اخذ نظریه 
مشورتی اعضاءقاضی شورا ختم رســیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای 
می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دادخواســت تقدیمی آقای مصطفی رحمتی به 
طرفیت آقایان 1-فریدون صالحی 2-رضا عابدی به خواسته مطالبه مبلغ یکصد میلیون 
ریال وجه یک فقره چک به شماره 199489 بتاریخ 97/4/30 عهده بانک ملی شعبه خام 
اصفهان بانضمام خســارت دادرسی و خســارت تاخیر تادیه با توجه به محتویات پرونده 
دادخواست تقدیمی مالحظه رونوشت مصدق چک و با توجه به عدم حضور خواندگان در 
جلسه رسیدگی مورخه 97/12/6 و عدم حضور خواندگان در جلسه رسیدگی شورا و نظر 
به اینکه از ناحیه خوانده دلیلی که حکایــت از پرداخت وجه چک نماید ارائه نگردیده فلذا 
با توجه به نظریه مشورتی اعضاء شورا به شرح صورتجلســه مورخه 97/12/6 و با احراز 
اشتغال ذمه خواندگان و استصحاب بقای دین مستنداً به ماده 9 و 18 و 19 و 25 و 27 قانون 
شوراهای حل اختالف 94/8/10 و مواد 310 ، 311 ، 313 از قانون تجارت و تبصره الحاقی 
مصوب مجمع تشــخیص مصلحت نظام به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198و 519 
و 522 از قانون آئین دادرســی مدنی حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت 
مبلغ یکصد میلیون ریال بابت اصل خواســته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر 
رسید چک تا زمان اجرای حکم که توســط دایره محترم اجرای احکام حقوقی بر اساس 
شاخص اعالمی از ناحیه بانک مرکزی محاســبه می گردد و پرداخت مبلغ 2/280/000 
ریال بابت هزینه دادرســی در حق خواهان صادر و اعالم می گــردد. رای صادره غیابی 
و ظرف مهلت 20روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شــورا و ســپس ظرف مدت 
 بیســت روز پس از آن قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی حقوقی خمینی شهر می باشد. 
م الف: 555066   ایمان بختیاری قاضی شعبه دوازدهم شورای حل اختالف شهرستان 

خمینی شهر )360 کلمه، 3 کادر(
مزایده

5/149 شــماره: 961006 اجرا - تاریخ:1398/05/10 ، اجرای احکام مدنی دادگستری 
شهرستان خمینی شهر در پرونده کالسه 961006 له آقای امیر واحدی علیه آقایان سهیل 
محمدابراهیم و مجید گودرزی به خواسته مطالبه مبلغ 250/000/000 ریال به عنوان اصل 
خواسته به انضمام خسارت تاخیر تادیه ، هزینه دادرسی و نیم عشر دولتی که در روز مزایده 
محاسبه می گردد در نظر دارد دو فقره خط همراه اول به شماره های 09123300966 و 
09121885853 متعلق به آقای سهیل محمدابراهیم که کارشناس رسمی دادگستری به 
ترتیب 75/000/000 ریال و 100/000/000 ریال و جمعًا 175/000/000 ریال ارزیابی 
نموده را از طریق مزایده به فروش رساند لذا جلسه مزایده درتاریخ چهارشنبه 1398/06/13 
ساعت 9 صبح در محل اجرای احکام مدنی دادگســتری شهرستان خمینی شهر برگزار 
می گردد. خریدار کسی است که باالترین قیمت راپیشنهاد نماید، خریدار می بایستی ده 
درصد قیمت پیشنهادی را فی المجلس و مابقی را ظرف یک ماه از تاریخ مزایده به حساب 
سپرده دادگســتری واریز نماید در غیر اینصورت ده درصد اولیه پس از کسر هزینه های 
مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد. شایان ذکر اســت اجرای احکام مدنی تکلیفی در 

تحویل مال به خریدار ندارد. تذکر: متقاضیان شرکت در مزایده می بایست 10 درصد بهای 
مال را طی فیش چهار نســخه ایی به حساب سپرده دادگســتری خمینی شهر به شماره 
2171290271003 نزد بانک ملی واریز و با در دســت داشتن اصل فیش و اصل کارت 
ملی نیم ساعت قبل از شــروع مزایده به اجرای احکام مدنی مراجعه و درخواست شرکت 
 در مزایده را تکمیل و به همراه کپی کارت ملی و اصل فیش ســپرده تحویل اجرا نمایید. 
م الف: 556795 دفتراجرای احکام مدنی دادگســتری شهرستان خمینی شهر)266 

کلمه، 2 کادر(
مزایده

5/150 شــماره: 960743 اجرا - تاریخ:1398/05/09 ، اجرای احکام مدنی دادگستری 
شهرستان خمینی شهر در پرونده کالسه 960743 له خانم بتول تاجی زادگان علیه لیال 
، فخری ، فاطمه ، مهناز ، باقر ، ناصــر ، منصور و صدیقه همگی جبار زارع به خواســته 
مطالبه مهریه به میزان 15 عدد سکه تمام بهار آزادی و مبلغ 63/256/840 ریال و مبلغ 
1/897/705 ریال هزینه دادرســی و مطالبه اجرت المثل به مبلغ 623/000/000 ریال 
و مبلغ 1/580/000 ریال هزینه دادرســی در حق محکوم له و مبلغ 34/312/842 ریال 
نیم عشر دولتی در نظر دارد ملکی واقع در خمینی شــهرـ  محله دستگرد قدادهـ  انتهای 
خیابان بسیج که از شمال به راه خاکی ، جنوب  به زمین های آقای عظیمی ، غرب به باغ 
آقای جبارزارع و شــرق به باغ آقای زارعی را از طریق مزایده به میزان بدهی به فروش 
رساند ملک مذکور بصورت یک درب باغ محصور با دیوارهای گلی و مشجر دارای تعداد 
500 اصله درخت به مســاحت 1384 مترمربع می باشد که یک باب ساخت آجری در دو 
 طبقه به ابعاد 3/5*11 متر در آن نیز می باشد باغ مذکور دارای یک انشعاب برق تک فاز 
می باشــد که کارشناس رســمی دادگســتری ارزش هر مترمربع ملک را 1/700/000 
ریال و کل آن را 2/352/800/000 ریال ارزیابی نموده اســت لذا جلسه مزایده درتاریخ 
 دوشنبه 1398/06/11 ساعت 9 صبح در محل اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان 
خمینی شــهر برگزار می گردد. و طالبین می توانند 5 روز قبل از روز مزایده به نشــانی 
فوق مراجعه و مورد مزایده را از نزدیک بازدید نماید. خریدار کســی اســت که باالترین 
 قیمت راپیشنهاد نماید، خریدار می بایســتی ده درصد قیمت پیشنهادی را فی المجلس
 و مابقی را ظرف یک ماه از تاریخ مزایده به حســاب سپرده دادگســتری واریز نماید در 
غیر اینصورت ده درصد اولیه پس از کســر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط خواهد 
 شــد. شــایان ذکر اســت اجرای احکام مدنی تکلیفی در تحویل مال به خریدار ندارد.
 تذکر: متقاضیان شرکت در مزایده می بایســت 10 درصد بهای مال را طی فیش چهار 
نسخه ایی به حساب سپرده دادگســتری خمینی شهر به شــماره 2171290271003 
نزد بانک ملی واریز و با در دســت داشــتن اصل فیش و اصل کارت ملی نیم ســاعت 
قبل از شــروع مزایده به اجرای احکام مدنی مراجعه و درخواســت شــرکت در مزایده 
 را تکمیل و بــه همراه کپــی کارت ملــی و اصل فیش ســپرده تحویل اجــرا نمایید. 
م الف: 556771 دفتراجرای احکام مدنی دادگســتری شهرستان خمینی شهر)397 

کلمه، 3 کادر(
ابالغ اخطاریه اجرائي 

5/152 محکوم علیه : کامران ترابی شــمس آبــادی نام پدر حســن  مجهول المکان، 
 محکوم له : کمال یوسفیان نام پدرحیدرعلی نشــانی محل اقامت شهرضا بلوارجانبازان 
 خ شهیدچاوشی فرعی 14 کدپســتی  8618645671 ، بموجب راي شماره 173 مورخ

 19 / 3 / 98 حوزه 6 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان شهرضا که قطعیت یافته است 

محکوم علیه محکوم است به :1- الزام به حضوردردفتراسنادرسمی وتنظیم سندرسمی 
 سواری پژو آردی به شماره انتظامی 783 ی 91 ایران 23 درحق محکوم له   2- پرداخت 
مبلغ       ریال بابت هزینه دادرســی درحــق محکوم له   3- پرداخــت حق االجرادرحق 
صندوق دولت.  محکــوم علیه مکلف اســت ازتاریخ اجرائیه ظــرف ده روزمفادآن رابه 
موقع اجرابگذاردیاترتیبي بــراي پرداخت محکوم به بدهد یامالــي معرفي کندکه اجراء 
حکم واستیفاء محکوم به ازآن میسرباشدودرصورتي که خودراقادربه اجراي مفاداجرائیه 
نداندبایدظرف مهلت مزبورصورت جامع دارائي خودرابه قسمت اجراء تسلیم کند واگرمالي 
نداردصریحاًاعالم نماید. م الف: 558079   مجتبی رضایی قاضي شوراي حل اختالف 

شعبه 6 حقوقی شهرضا )151 کلمه، 2 کادر(
ابالغ اخطاریه اجرائي 

5/153 محکوم علیه : 1- یوسف علی امیری فرزند غالمعلی مجهول المکان 2- مهران 
میرزایی فرزند خداداد مجهول المکان ، محکوم له : مجتبی بنایی نام پدر مهدی نشــانی 
 محل اقامت شهرضا خ اردیبهشــت فرعی 52 پ 108 ، بموجب راي شماره 189 مورخ

 26 / 3 / 98 حوزه 6 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان شهرضا که قطعیت یافته است 
محکوم علیه محکوم است به :1- الزام به پرداخت تضامنی مبلغ یکصدوسی میلیون ریال 
بابت یک فقره چک به شــماره 192214 / 9518 - 30 / 8 / 97 عهده بانک ملی شعبه 
مبارکه  2- پرداخت مبلغ 000 / 120 / 2 ریال بابت هزینه دادرسی   3- پرداخت خسارت 
تاخیرتادیه ازتاریخ صدورچک لغایت اجرای حکم که توســط واحداجرامحاسبه ووصول 
خواهدشــد درحق محکوم له   4- پرداخت حق االجرادرحق صنــدوق دولت. محکوم 
علیه مکلف اســت ازتاریخ اجرائیه ظرف ده روزمفادآن رابه موقــع اجرابگذاردیاترتیبي 
براي پرداخت محکوم به بدهــد یامالي معرفي کندکه اجراء حکم واســتیفاء محکوم به 
ازآن میسرباشــدودرصورتي که خودراقادربه اجراي مفاداجرائیــه نداندبایدظرف مهلت 
مزبورصورت جامع دارائي خودرابه قسمت اجراء تسلیم کند واگرمالي نداردصریحًااعالم 
نماید. م الف: 558063 مجتبی رضایی قاضي شــوراي حل اختالف شعبه 6 حقوقی 

شهرضا )186 کلمه، 2 کادر(
ابالغ اخطاریه ممنوع الخروجی

5/151 بدینوســیله به آقاي مصطفي منصف فرزند باقر به شــماره شناسنامه 1168 به 
شــماره ملي 1198968338 متولد 02 / 12 / 1335 که طبق آدرس مندرج درتقاضانامه 
صدوراجرائیه ســاکن :شــهرضا خیابان پاســداران کوچه 22 پالک 9 که طبق گزارش 
ماموراداره پســت امکان ابالغ واقعي اجرائیه به شماوجودنداشــته است ابالغ میگردد؛ 
درموضوع پرونده اجرائی به شــماره بایگانــی 9700542 له بانک اقتصاد نوین شــعبه 

شهرضاوعلیه شما بدینوسیله اخطارمیگردد بنا به درخواست بستانکارشما ممنوع الخروج 
ازکشورگردیده اید . این آگهی یک نوبت دریکي ازروزنامه هاي کثیراالنتشارچاپ اصفهان 
درج ومنتشر میگردد. م الف: 558771  سیداســداله موسوي رئیس اداره ثبت اسناد 

وامالک شهرضا )95 کلمه، 1 کادر(

آگهــی تغییــرات شــرکت افــق صنعــت زنــده 
 رود ســهامی خــاص بــه شــماره ثبــت 47785 

و شناسه ملی 10260659335 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/04/17 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد :میثم ســهرابی به شــماره ملی 1290879672 به 
ســمت رییس هییت مدیره - ســید مجتبی مدرس به شماره ملی 
1292225912 به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره - سید میالد 
مدرس به شمارملی 1270298496 به ســمت مدیرعامل به مدت 
دوسال انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از 
قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسالمی با امضاء متفق 
دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری اصفهان )553953(

آگهی تغییرات شرکت افق صنعت زنده رود سهامی خاص 
به شماره ثبت 47785 و شناسه ملی 10260659335 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1398/04/16 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضای هیات مدیره عبارتند از سید میالد 
مدرس به شماره ملی 1270298496 و سید مجتبی مدرس به شماره 
ملی 1292225912 و میثم سهرابی به شــماره ملی 1290879672 
برای مدت دو سال انتخاب شدند. حسین فرمهینی فراهانی به شماره 
ملی 0056890796 به ســمت بازرس علی البدل و محمد ســهرابی 
به شــماره ملی 1290772258 به ســمت بازرس اصلی برای مدت 
 یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیراالنتشار زاینده رود جهت نشر 
آگهی های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت 
منتهی به ســال97 مورد تصویب قرار گرفت. اداره کل ثبت اســناد و 
امالک استان اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجاری 

اصفهان )553944(

آگهی تغییرات شرکت افق صنعت زنده رود سهامی خاص به شماره 
ثبت 47785 و شناسه ملی 10260659335 

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/05/01 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : مرکز اصلی شرکت به استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش 
مرکزی ، شهر اصفهان، محله کاشانی ، کوچه شهید برزو ]46[ ، خیابان میرداماد ، 
پالک -210 ، ساختمان زمرد ، طبقه دوم ، واحد 6 کدپستی 8136934131 تغییر 
یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشــرح فوق اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد 
و امالک اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسســات غیرتجاری اصفهان 

)553952(

سمانه سعادت
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مهاجم مورد تایید رونالدو 
برای یووه

ماریو مانژوکیچ و مویس کین از تیم جدا شدند 
و ایگواین هم به همراه 
دیباال در فهرســت 
فروش قرار دارند 
و همیــن باعــث 
شــده تا یووه به 
جذب یک مهاجم 
نوک نیــاز داشــته 
باشــد. کالچیو میرکاتو، از گزینه مورد تایید 
رونالدو برای پیوســتن به یووه سخن به میان 
آورد و تاکید کــرد که این بازیکــن پرتغالی 
از مدیران یوونتوس خواســته تا بــا »مائورو 
ایکاردی« قــرارداد امضــا کنند. به نوشــته 
این ســایت ایتالیایی، رونالدو ایــکاردی را به 
لوکاکو ترجیح می دهد و دوست دارد که با این 
بازیکن آرژانتینی همبازی شــود. ایکاردی در 
فهرست فروش اینتر قرار گرفته و با وجود آنکه 
پیشنهادهای خوبی از لیگ برتر انگلیس دارد 
اما خود این بازیکن هم دوست دارد که در سری 
A باقی بماند و به نظر می رسد که خود را آماده 

حضور در یوونتوس می کند.

»فورالن« خداحافظی کرد
دیه گو فورالن، در ســن 40 ســالگی به طور 
دوران  بــه  رســمی 
فوتبالــی اش پایان 
داد. ایــن مهاجم 
اروگوئــه ای کــه 
ســابقه بازی در 
تیم هایــی همچون 
 ، یتد نا یو منچســتر
ویارئال، اتلتیکو مادرید و اینتر را در کارنامه اش 
دارد، آخرین تیمی که در آن حضور داشــت 
کیتچی هنگ کنــگ بود و آخریــن بازی اش 
را هم برای این تیم در ماه مــی 2018 انجام 
داده بود. فورالن که با منچســتریونایتد یک 
قهرمانی در لیگ برتــر انگلیس، یک قهرمانی 
در جام حذفــی انگلیس و یــک قهرمانی در 
 جام خیریــه انگلیــس را تجربه کــرد، دوره 
موفقی را هــم در اللیگا داشــت و با تیم های 
تلتیکومادریــد 128 گل در  ویارئــال و ا

 240 بازی اللیگایی به ثمر رساند. او همچنین 
 در فصــل 10-2009 بــه اتلتیکومادریــد
  برای کســب قهرمانی در لیــگ اروپا کمک

 کرد و در ســال 2010 هم با ایــن تیم فاتح 
سوپرجام اروپاشد.

»دیباال« در راه پاریس
هر چند که گزارش شــد تاتنهام پیشنهادی 
70 میلیــون یورویــی 
برای جــذب دیباال 
ارائه کرده اســت 
نــد بــا  و می توا
یوونتوس بر ســر 
انتقــال وی از نظر 
مالی به توافق برسد، 
اما اسکای ایتالیا مدعی شده که انتقال دیباال 
به تاتنهام نیز غیرمحتمل است. دیباال پیشنهاد 
یونایتد را هم رد کرده بود، یونایتد نیز به دلیل 
دســتمزد باالی وی، هزینه باالی بازگرداندن 
حق انتشــار عکس های این ستاره و همینطور 
کمیســیون درخواســتی نمایندگان وی، از 
خرید او صرف نظر کرد و فرصت برای تاتنهام 
مهیا شــد. اما طبق اعالم اسکای ایتالیا، دیباال 
به پیشــنهاد تاتنهام نیز عالقه ای ندارد، او که 
می داند در برنامه های یوونتوس جایی ندارد، 
در صورت ترک این تیم، دوســت دارد راهی 
پاریســن ژرمن شــود و به حضور در تاتنهام 
 یــا منچســتریونایتد عالقه ای نشــان نداده

 است.

تصمیم» دنی آلوز« برای 
حضور در جام جهانی 2022

آلوز 36 ســاله تا پایان ســال 2022 با باشگاه 
برزیلی قــرارداد دارد 
و بــرای اولیــن بار 
ســال  از  پــس 
2002 به کشــور 
خــود بازگشــته 
در  او  اســت. 
کنفرانس خبری که 
روز سه شــنبه برگزار شــد، در این باره گفت: 
»من به ســائو پائولو آمدم تا کار کنم. نیامدم 
تا دوران حرفه ای خودم را در این تیم به پایان 
ببرم.  هنوز اهــداف بســیاری در پیش دارم 
و یکی از آنها تاریخ ســازی با این تیم اســت. 
دوباره تاکید می کنم که هدف من این اســت 
 که در جام جهانی 2022 قطر حضور داشــته

 باشم«.

شهرآورد اصفهان در هفته ششم

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

 واکنش معاون سیما به مهاجرت
 مزدک میرزایی؛

 فهم سیاسی نداشت!
معاون ســیمای رســانه ملی با حضور در جمع 
خبرنگاران، در واکنش بــه خبر مهاجرت مزدک 
میرزایی، گزارشگر فوتبال به خارج از کشور گفت: 
کاری که آقــای میرزایی کرد نه یــک اتفاق عام 
اســت و نه حرفه ای؛ ما خیلی متاســف هستیم 
که مزدک میرزایــی از ایران رفــت. البته دلیل 
رفتن او اصال نبود کار و مشــکالت ناشــی از آن 
در صدا و ســیما نمی تواند باشــد. به نظر من این 
 یک اشــتباه اســتراتژیک بود که آقای میرزایی 
مرتکب شــد. مرتضی میرباقری تصریح کرد: هر 
طور مرور کنیم، به صالح نبود که ایشــان چنین 
تصمیمــی بگیرند و برای همکاری به شــبکه ای 
بروند که دشمنی اش با مردم ایران روشن و آشکار 
است. کسی که می خواهد تفکر وهابیت و عربستان 
سعودی را در چنین شرایطی ترویج کند، به نظرم 
از فهم کم سیاسی اش ناشی می شود؛ البته آقای 

میرزایی هم اصال آدم سیاسی نبودند.

  پرونده مسی عراقی
 برای همیشه بسته شد!

 در شــرایطی کــه » اســتراماچونی« بســیار 
عالقه مند بود تا حسین علی، هافبک تهاجمی 
و بازی ساز عراقی که به مســی آسیایی مشهور 
شــده اســت را به خدمت بگیرد، این اتفاق در 
کمال ناباوری رقم نخورد تا آبی ها یک بار دیگر 
از اهداف نقل و انتقاالتی خود دور شــوند. طبق 
تایید مدیریت باشگاه اســتقالل، حسین علی 
عراقی رســما از برنامه های این تیم خارج شده 
است و پروند این هافبک عراقی به طور رسمی 
بســته شــده و دیگر مذاکره ای برای جذب او 

صورت نخواهد گرفت.

در حاشیه

 اعتراض والیبالیست ها
 جواب داد

در حالــی که بازیکنــان تیم ملــی والیبال در 
روزهای اخیر تمرینات خــود را برای حضور در 
انتخابی المپیک به میزبانی سن پترزبورگ در 
تهران دنبال می کردند، شایعات زیادی پیرامون 
ناراحتی و اعتراض آنها به گوش می رسید. حتی 
میالد عبادی پور، بازیکــن باتجربه تیم ملی در 
گفت و گو با ورزش ســه به انتقاد از مســئوالن 
پرداخت و گفت فدراسیونی وجود ندارد! گویا این 
اعتراض های زیرپوستی تلنگری برای فدراسیون 
بوده و سه شــنبه شب قبل از ســفر به روسیه 
فدراسیون با کمک اسپانسر خود مراسم تقدیری 
از ملی پوشان را در هتل فرودگاه امام)ره( برگزار 
کرد. مشخص نیست میزان این پاداش ها برای 
ملی پوشان والیبال راضی کننده بوده یا خیر؛ اما 
به هر حال آن ها بعد از درخشش در لیگ ملت ها 

دست خالی به روسیه نرفتند.

سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی:
برای من هنوز هیچ 

کشتی گیری ملی پوش نشده 
است

سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی در مورد حضور 
تیمش در تورنمنت گرجســتان اظهار داشت: 
باالخره هر چه بیشتر به مســابقه برویم روی 
کشــتی های مان تاثیرگذار است. این هم یک 
محک دیگر برای تیم ملی اســت و تا امروز هم 
هیچ کشتی گیری به  عنوان ملی پوش انتخاب 
نشــده و این اتفاق بعد از اردوی بعدی ما رخ 
خواهد داد، برای من هیچ فردی هنوز انتخاب 
شده نیست. محمد بنا  در پاسخ به این سوال که 
چقدر حضور در تورنمنت گرجستان در انتخاب 
تیم جهانی تاثیر دارد، تصریــح کرد: از همان 
روز اول که قبــول مســئولیت کردیم، تالش 
شد که شرایطی ایجاد شــود که بتوانیم غربال 
کنیم. در هر وزن دو مهره خوب به گرجستان 
می بریم، البته در 82 کیلوگرم مهدی ابراهیمی 
و سعید عبدولی بودند که ابراهیمی آسیب دید 
و سعید هم با آن کارنامه درخشانش احتیاجی 
به آزمونی دیگر نداشــت. ما در این مدت جام 
وهبی امره، جایزه بزرگ مجارستان،  قزاقستان 
و آسیایی را پشت سر گذاشتیم و حاال با ارزیابی 
همه این رقابت ها می توانیم دســت به انتخاب 

بزنیم.

منهای فوتبال

مهدی تیکدری، پدیده فصل گذشــته لیگ آزادگان، این روزها 
در پست دفاع راست برای تراکتور می درخشد. تیم تراکتور در 
یکی از دیدارهای باتماشــاگر خود موفق شد نمایش دلچسبی 

را ارائه دهد.
 دنیزلی در نیمه نخست بازی با نود ارومیه به بازیکنان اصلی اش 
میدان داد و در نیمه دوم دیگر مهره ها را به زمین فرستاد تا تمام 

بازیکنان را محک زده باشد. نکته جالب این که دنیزلی در این 
بازی از مهدی تیکدری به عنوان مدافع راســت استفاده کرد تا 
این خرید جدید تراکتوری ها پستی تازه را در تبریز تجربه کند. 
تیکدری، با شماره 70 در این پســت درخشش فوق العاده ای 
داشت و بارها با نفوذهایش روی دروازه نود ،خطرساز ظاهر شد. 
این بازیکن 24 ساله که سه فصل خود را در مس کرمان تجربه 

کرد، باتوجه به وضعیت تیم تراکتور در پست دفاع راست امیدوار 
است بتواند در این منطقه از زمین درخشش خود را ادامه دهد 

تا در لیگ نیز فیکس باشد.
 تیکدری، عالوه بر پست دفاع راســت، می تواند در پست های 
مختلف به میدان برود و به همین خاطــر حضورش در ترکیب 

اصلی، دست دنیزلی را برای تغییرات باز می کند.

ستاره ای که خیال »دنیزلی« را در تراکتورسازی راحت کرد

هفته هفتم رقابت های لیگ برتر فوتســال کشــور 
در حالی عصر فردا با برگزاری شش دیدار پیگیری 
می شود که تیم گیتی پســند در اصفهان از شاهین 
کرمانشاه میزبانی می کند و تیم هایپر شاهین شهر 
در یک بازی خارج از خانه به مصاف تیم شــهروند 

ساری می رود.
گیتی پسند – شاهین کرمانشاه

 اگرچه قرارگیــری در جایگاه اول جدول رده بندی 
برای تیمی که فصل گذشته تا آخرین هفته مرحله 
گروهی، صدرنشین بود کار فوق العاده ای نیست؛ اما 
برای شاگردان بی غم که این فصل از صدر جدول جا 
مانده اند موضوع فرق می کند و سرخ پوشان اصفهانی 
با امید به بازگشت به روزهای اوج گذشته، این هفته 
مقابل تیم شاهین کرمانشاه قرار می گیرند. تیم گیتی 
پسند در این فصل تاکنون نتوانسته چهره ای از یک 
تیم مدعی را ارائه داده و طی شــش هفته گذشته 
روندی سینوســی از خود به جا گذاشته است. این 
تیم در هفته اول در دربی اصفهان مقابل تیم هایپر 
شاهین شهر به نتیجه تساوی رضایت داد و در هفته 
دوم مقابل تیم حفاری اهواز متحمل شکست شد؛ 
اما در هفته سوم موفق شد تا به اولین پیروزی خود 

در این دوره از رقابت ها دست یابد. 
شاگردان بی غم در هفته چهارم مقابل تیم سوهان 
محمد ســیما قم متوقف شــدند ولی در هفته های 
پنجم و ششم بار دیگر توانســتند بازی را با برتری 

به پایــان برســانند تا با 
یازده امتیاز در یک قدمی 
صدر جدول قرار بگیرند. 
سرخ پوشان اصفهانی در 
حالی در این هفته مقابل 
تیم شــاهین کرمانشــاه 
قــرار می گیرند کــه تنها 
دو امتیاز بــا صدر جدول 

فاصله دارند و هر گونه لغزشــی از سوی سن ایچی 
ها، می توانــد آنها را به رتبه یک جــدول رده بندی 
برساند. شاگردان بی غم که هم اکنون با 25 گل زده 

بهترین خط حمله لیگ را 
در اختیار دارند به دنبال 
کسب تمام امتیازات این 
دیدار هستند. در آن سوی 
میدان شاهین کرمانشاه 
که روی نیمکت مربیگری 
تغییرات متعددی داشت، 
هفتــه گذشــته بــدون 
مربی برابر شهروند یک تســاوی 3-3 کسب کرد. 
شاهینی ها که از لیگ یک به لیگ برتر آمدند اکنون 
با 3 امتیاز آخرین تیم جــدول رده بندی لیگ برتر 

فوتسال هســتند. وظیفه قضاوت این بازی بر عهده 
فرزین صالح، مهدی کرد، بهنام نبی پور و مصطفی 

کرد است.
شهروند ساری- هایپر شاهین شهر

تیم هایپر شاهین شهر که در هفته های ابتدایی لیگ 
عملکرد قابل قبولی را از خود به نمایش گذاشــته 
و حتی تیم سن ایچ ســاوه صدرنشین فعلی لیگ را 
شکســت داده بود، دو هفته گذشته مقابل تیم های 
فرش آرای مشهد و مس ســونگون نتیجه را واگذار 
کرد تا با همان شــش امتیاز کسب شده در رده های 
پایین جدول جای بگیرد. شاگردان رستمی در این 
دو هفته با مصدومیت برخی بازیکنان خود نیز رو به 
رو شــدند و توپ های آن ها با بدشانسی وارد دروازه 
حریفان نمی شد. هایپری ها با این وجود در تمام این 
هفته ها نشان داده اند که هیچ گاه حریف دست و پا 
بسته ای برای رقبایشان نبوده اند و در این بازی نیز 
مقابل تیم شهروند ساری برای کسب سه امتیاز این 

دیدار به میدان می روند.
 در آن سو، تیم شهروند ساری نیز که سرمربی سابق 
تیم گیتی پسند را روی نیمکت خود می بیند، چندان 
حال و روز خوشــی ندارد و هم اکنون با شش امتیاز 
و تفاضل گل کمتر نسبت به هایپر در رده دوازدهم 
جدول قرار گرفته اســت. شــاگردان رضا لک قصد 
دارند در حضور تماشــاگران خود 3 امتیاز بازی را 
به دست بیاورند. وحید ســلیمانی به کمک مسعود 
شفیعی، پیام سهراب و محمد تیموری قضاوت این 

بازی را بر عهده دارد.

شاگردان »بی غم« به دنبال صدرنشینی
  هفته هفتم رقابت های لیگ برتر فوتسال؛ 

  عکس روز

آبی ها در ضیافت شام »استراماچونی«
اعضای تیم فوتبال استقالل،در هتل اسپیناس در ضیافت شامی که استراماچونی ترتیب داده 
بود شرکت کردند. بازیکنان تیم استقالل به محض شروع قرعه کشی لیگ برتر، یکی یکی 
خود را به هتل اسپیناس رسانده و هم در جریان قرعه تیم شان قرار گرفته و هم در ضیافت 

سرمربی تیم خود شرکت کردند.

شاگردان بی غم که هم اکنون با 
25 گل زده بهترین خط حمله لیگ 

را در اختیار دارند به دنبال کسب 
تمام امتیازات این دیدار هستند

مربی دروازه بان های تیم فوتبال پیکان:
دوست ندارم یک مربی تحمیلی باشم

مربی دروازه بان های تیم فوتبال پیکان با اشاره به وضعیت فعلی پیکان گفت: خدا را شکر شرایط تیم ما خوب 
است. بر اساس اینکه لیگ برتر در تاریخ دهم مرداد شروع خواهد شد، تمرینات را شروع کردیم و البته لیگ 
به تعویق افتاد که این موضوع به سود پیکان شد. ابراهیم میرزاپور در پاسخ به این پرسش که چرا در فوالد 
خوزستان نماند، تصریح کرد: فوتبال یک ورزش حرفه ای است و گاهی اوقات درصدها تعیین کننده هستند. 
بعد از پایان فصل، باشگاه فوالد راغب بود که مربیان ایرانی از جمله من و مبعلی بمانیم، خودم هم دوست 
داشتم؛ اما برخی مسائل شخصی باعث شد تا در فوالد نمانم. من و نکونام با هم دوست هستیم و در تیم ملی 
هم همبازی بودیم. حتی با هم در مورد خیلی چیزها صحبت کردیم و من گفتم که دوست ندارم از طرف 

باشگاه یک مربی تحمیلی باشم. بهتر بود که این همکاری در آینده شکل بگیرد.

روزبه چشمی:
اولویت اولم بعد از اروپا، سپاهان است

بعد از تیتر خبرورزشی درباره انتقال احتمالی روزبه چشمی به سپاهان، خیلی ها تالش کردند آن را تکذیب 
کنند، اما خیلی زود مشخص شد اصل خبر درست است. سرپرست باشگاه سپاهان در واکنش به این خبر گفت: 
»آن را تکذیب نمی کنیم. با روزبه چشــمی مذاکره کرده ایم. البته او به ما گفته هدفم بازی در خارج از ایران 
است.« اما خبرهای تکمیلی تری در این زمینه به دست مان رسید. روزبه چشمی با وجود اینکه در مذاکرات 
اولیه برای حضور در سپاهان چراغ سبز نشان داده؛ اما در ادامه اعالم کرده  که پیشنهادهای دیگری هم دارد. 
او به مسئوالن سپاهان اعالم کرده: »صبر کنید، از بلژیک و پرتغال پیشنهاد دارم.« روزبه حتی گفته »اولویت 
اولم بعد از اروپا فقط سپاهان است. اگر به دلیلی قرارداد نبســتم حتما به اصفهان می آیم.« سپاهانی ها البته 

زمان زیادی ندارند و قلعه نویی تاکید کرده باید هر چه سریع تر تکلیف را مشخص کنند.

معاون ورزشی و تفریحی سازمان فرهنگی، تفریحی، ورزشی شهرداری اصفهان:

هدف شهرداری کمک به هیئت های ورزشی است
معاون ورزشی و تفریحی سازمان فرهنگی، تفریحی، ورزشی شهرداری اصفهان در پاسخ به این سوال که 
آیا کاندید سرپرستی هیئت کاراته هستید؟ اظهار کرد: کاندید نشده ام، صحبت های الزم را انجام داده ایم 
و قبول کردم که سرپرستی هیئت کاراته اصفهان را به عهده بگیرم. امیدوارم بتوانیم در مدتی که حضور 
دارم شرایط را برای اصفهان بهتر کنم. حبیب ا... ناظریان با اشاره به اینکه وضعیت کاراته اصفهان خوب 
نیست، گفت: در مسابقاتی که ماه های گذشته برگزار شد دختران نونهال مقام اول را کسب کرده اند؛ اما 
وضعیت نوجوانان و جوانان مطلوب نبود و تنها یک مدال کسب شد. اصفهان پتانسیل الزم برای پیشرفت 
کاراته را دارد؛ امیدواریم شرایط را در اصفهان برای این رشته ورزشی مطلوب کنیم و هرساله اعزام های 

زیادی از اصفهان داشته باشیم. 
معاون ورزشی و تفریحی سازمان فرهنگی، تفریحی، ورزشی شهرداری اصفهان ادامه داد: ما می توانیم با 
برنامه ریزی دقیق تر و اصالحات الزم، وضعیت کاراته را در اصفهان بهتر کنیم. وی در پاسخ به این سوال که 
چرا شهرداری اصفهان در رشته های مختلف ورزشی تیم داری نمی کند؟ گفت: وظیفه سازمان فرهنگی، 
تفریحی و ورزشی ارائه خدمات رسانی و در دسترس بودن رشته های مورد نیاز و تفریحات برای شهروندان 
است. ناظریان با بیان اینکه ورزش قهرمانی مخصوص باشگاه ها و هیئت های ورزشی است، تصریح کرد: 
شهرداری اصفهان هدفی برای تیمداری ورزشی ندارد، زیرا سازمان در امور باشگاه ها و هیئت ها دخالت 
نمی کند. اینکه دیگر شهرداری ها در کشور به تیمداری حرفه ای می پردازند، جالب نیست چرا که رسالت 

شهرداری ترویج ورزش همگانی است. 
وی ادامه داد: بیشتر کار سازمان ما فراهم کردن زیر ساخت ها و ارائه خدمات الزم برای رشته های ورزشی 
است. سازمان در ماه رمضان جام موالی عرشــیان و بانوی قدسیان را برای حمایت از 35 رشته ورزشی 

برگزار کرد. هدف شهرداری حمایت از هیئت های ورزشی است که به کمک نیاز دارند.

مراســم قرعه کشــی لیگ برتر فوتبال با حضور مسئوالن 
فدراسیون از جمله مهدی تاج، رییس فدراسیون و همینطور 
ســعید فتاحی، مســئول برگزاری بازی های سازمان لیگ و 

همینطور با همراهی خداداد عزیزی، حســین بادامکی و رضا 
عنایتی سه شنبه شب برگزار شد. در ابتدای این مراسم، رییس 
هیئت فوتبال استان خراسان رضوی برای حاضرین سخنرانی 
کرد و پس از آن مهدی تاج، رییس فدراسیون فوتبال نیز در 
مورد شــرایط لیگ برتر در فصل جاری صحبت کرد. پس از 
صحبت های مهدی تاج، قرعه کشی لیگ با حضور سه اسطوره 
فوتبال خراسان و سعید فتاحی آغاز شد. بنا بر قرعه کشی لیگ، 

دربی شهر تبریز بین دو تیم ماشین سازی و تراکتورسازی در 
هفته چهاردهم، دربی بین پارس جنوبی جم و شاهین بوشهر 
در هفته دوازدهم، دربی بین سایپا و پیکان، در هفته دهم، دربی 
تهران بین تیم های استقالل و پرسپولیس در هفته چهارم لیگ 
برتر، شهرآورد بین دو تیم نفت آبادان و نفت مسجد سلیمان 
و شهرآورد ذوب آهن و سپاهان اصفهان در هفته ششم برگزار 

می شود.

قرعه کشی لیگ برتر ایران انجام شد؛

شهرآورد اصفهان در هفته ششم

سمیه مصور

Politic,Society,Cultural &  Sport NewspaperNo. 2765 | August  08,  2019  | 8 Pages ZAYANDE ROUD NEWSPAPER zayanderoud8108@gmail.com E-MAIL



جوانان برای ازدواج از مشکالت مالی نترسند
پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

 شهرستان

عضو نخبگان سازمان تبلیغات اسالمی 
مشهد:

ویژگی  جوانان انقالبی حفظ 
حرمت ها و رعایت اخالق است

عضو نخبگان سازمان تبلیغات اسالمی مشهد، 
در همایش جوانــان انقالبی که به مناســبت 
دومین ســالگرد شهادت شــهید حججی در 
ســالن شــهروند نجف آباد برگزار شد، اظهار 
کرد: یکی از ویژگی های جوانان انقالبی، حفظ 
حرمت هاســت، شهید محســن حججی یک 
نمونه موفــق جوان انقالبی اســت که در پرتو 
حفظ حرمت پــدر و مادر به رشــد و بالندگی 
معنوی دســت یافت. وی افزود: یکی از دست 
نوشته های شــهید حججی بیانگر این واقعیت 
است که وی بوسیدن دست پدر و مادر را راهی 
 برای خشــنودی امام زمان )عج( می دانست. 
حجت االســالم ابوالحســن ایزدخواه رعایت 
اخالق را یکی دیگــر از ویژگی هــای جوانان 
انقالبی دانســت و گفت: اخالق، فلسفه بعثت 
انبیا بوده و اخــالق یعنی هماهنگی بین عقل، 
دل، دین و عمل و  از مــواردی که اخالق را به 

وجود می آورد، حفظ حرمت هاست. 

خبر

برگزاری مراسم پر فیض دعای 
عرفه در آرامستان باغ رضوان

مدیرعامل ســازمان آرامســتان های شهرداری 
اصفهان بــا بیان اینکــه دعــای روز عرفه طبق 
ســال های قبل در آرامســتان باغ رضوان برگزار 
می شود، گفت: شهروندان از برگزاری دعای روز 
عرفه در آرامستان باغ رضوان استقبال می کنند 
چرا که با حضور در آرامستان در فضایی معنوی 
و عرفانی در جوار قبور اموات خود این دعای روح 

بخش و معنوی را زمزمه می کنند. 
احمدرضا مرادی با بیان اینکــه برنامه ریزی ها و 
هماهنگی های الزم برای برگزاری دعای روز عرفه 
در آرامستان باغ رضوان انجام شده است، تصریح 
کرد: در جلسات هماهنگی با مدیران و مسئوالن 
سازمان آرامستان ها، شرح وظایف و تقسیم کارها 
انجام شده است . وی، زمان آغاز مراسم دعای روز 
عرفه در آرامستان باغ رضوان را ساعت ۱۶ یکشنبه 
۲۰ مردادماه ســال جاری اعالم کرد و گفت: به 
 دلیل گرمای هوا و آسایش شــهروندان، مراسم
  در آرامســتان بــاغ رضــوان از ســاعت ۱۶

 آغاز می شود. 

مدیر کل ورزش و جوانان استان:
جوانان برای ازدواج از 

مشکالت مالی نترسند
مدیــر کل ورزش و جوانان اســتان اصفهان دیروز 
در نشســت تخصصی ازدواج پایــدار اظهار کرد: 
بررســی این موضوع که چرا با وجود بهتر شــدن 
شــرایط اقتصادی خانواده ها و ارتقای سطح سواد 
جوانان رضایت از زندگی و خانواده به مانند گذشته 
نیســت، از چالش های زندگی امروز است. محمد 
سلطان حســینی ادامه داد: برای تســهیل ازدواج 
جوانان اســتان، نشســت های تخصصــی برگزار 
کرده ایم؛ اما موضوع آشــنایی جوانــان با یکدیگر 
مبحث دیگری اســت. وی تصریح کرد: فاصله بین 
فرزندان و والدین باعث شده اعتماد جوانان به پدران 
و مادران کمتر شود. سلطان حسینی بیان کرد: باید 
فرهنگ قدردانی در جامعه تقویت شود، زن و شوهر 
خوبی های طرف مقابل را به رخ او بکشند و قدردان 
زحمات او باشــند، البته این با چاپلوسی متفاوت 
است. مدیر کل ورزش و جوانان استان تاکید کرد: 
جوانان از مشکالت مالی نترسند چرا که این وعده 

خداوند است که کسی از ازدواج فقیر نخواهد شد.

رییس اداره توسعه فرهنگ شهروندی 
شهرداری اصفهان:

فضای مجازی، موضوع 
تابلوهای تبلیغات شهروندی شد

رییس اداره توســعه فرهنگ شهروندی شهرداری 
اصفهــان از اختصاص ۳۰۰ تابلوی شــهروندی به 
موضوع فضای مجازی خبــر داد و گفت: به منظور 
آشنایی شهروندان با خطرات و آسیب های فضای 
مجازی، تبلیغات شهروندی به موضوع فضای مجازی 
می پردازد. احمد رضایی اظهارکرد: از اول مردادماه 
سال جاری تبلیغات شــهروندی با عنوان »آموزش 
رایگان فضای مجازی« انجام شــد تا شهروندان به 
آموزش هایی کــه با موضوع فضــای مجازی روی 
تابلوهای تبلیغات شهروندی داده می شود، تمرکز 
بیشتری داشته باشند. وی افزود: این دوره از تبلیغات 
شهروندی شــامل چهار طرح و با پیام »در فضای 
مجازی سلبریتی پروری نکنیم«، »اخبار نامطمئن 
را نشــر ندهیم«، »کار بیهوده نکنیم« و »به افراد 

ناشناس اعتماد نکنیم« ارائه می شود.

شــهردار اصفهــان در دوازدهمیــن نشســت 
هم اندیشــی معاونــان و مدیران حمــل ونقل و 
ترافیک و رؤســای پلیس راهور کالن شــهرهای 
کشــور در اصفهان، اظهار کرد: با وجود اینکه از 
اصفهان گفتن در این جلســه مناسب نیست؛ اما 
نمی توانیــم در وصف آن هیچ نگوییــم. اصفهان 
برای همه شناخته شــده است چراکه پتانسیل ها 
و ظرفیت های بســیاری دارد که شاید بسیاری از 
آن نهفته است. قدرت ا... نوروزی افزود: اصفهان 
طــی دو مقطع تاریخــی حســاس و در دو دوره 
حکومتــی، پایتخت ایــران بوده اســت و امروز 
به عنوان جهان شــهر و شــهری که عضو شبکه 
خالق شهرهای جهان است و همچنین به عنوان 
شهر پایلوت دوســتدار کودک به سمتی حرکت 
می کند که بتواند بیش از پیش شهر را زیست پذیر 
کند. شــهردار اصفهان از مســئوالن این نشست 
درخواســت کرد که فرصتی از ایــن برنامه را به 
بازدید از بعضی نقاط شهر اصفهان اختصاص دهند 

تا بیشتر با این جهان شهر آشنا شوند. 
وی با اشــاره به گذشــته شــهر اصفهان افزود: 
در مقطعــی از تاریــخ، اصفهان به عنــوان مرکز 
ریســندگی و بافندگی ایــران فعالیت داشــته، 
فیلم هایــی که از آن زمان موجود اســت نشــان 
می دهد همه مردم بــا دوچرخه به این کارخانه ها 
رفت و آمد می کردند و به همین دلیل اصفهان به 
»شهر دوچرخه ها« معروف شــده است. نوروزی 
گفت: طی دو سال گذشته ایستگاه های دوچرخه 
در شــهر اصفهان دو برابر شده اســت همچنین 
اســتقبال کنندگان و اســتفاده کنندگان از این 
وســیله حمل و نقل پاک نیز رشد چندین برابری 
داشته اند، ای کاش این مسیر بدون چالش ادامه 
پیدا کنــد و به جای اســتفاده از خودروهای تک 
سرنشــین که یکی از معضالت بزرگ شــهرها و 
کالن شــهرها از جمله اصفهان شــده و ترافیک 
خســته کننده ای را برای مردمان شهر به وجود 
آورده، همــه از دوچرخــه اســتفاده می کردند. 
وی اضافه کرد: درســت اســت کــه اصفهان دو 

میلیــون و ۲۰۰ هزار نفر 
جمعیت دارد، اما روزانه 
چهــار میلیون مســافر 
از شــهرهای اطــراف و 
همچنیــن داخل شــهر 
اصفهــان در حرکــت 
هستند. شهردار اصفهان 
با اشاره به افتتاح خط یک 

متروی اصفهان در یک سال گذشته تصریح کرد: 
خط دو قطار شهری اصفهان نیز با سرعت در حال 
احداث اســت تا از آالیندگی ها و ترافیک خسته 

کننده این شهر فاصله بگیریم.
خشکسالی و آلودگی هوا در شهر اصفهان 

شرایط خاصی را ایجاد کرده است
وی با بیان اینکه کم آبی، خشکســالی و آلودگی 
هوا در شهر اصفهان شرایط خاصی را ایجاد کرده 
اســت، عنوان کرد: خشــکی زاینده رود در سال 
گذشته و سال های قبل نه تنها به کشاورزی و شور 
و نشاط شــهر آســیب وارد کرده، بلکه شهر را در 

معرض خطر فرونشست 
قرار داده و خطر اساسی 
برای شــهر ایجاد کرده 
است؛ باید مسئوالنی که 
در این حــوزه تعهداتی 
را برعهــده دارنــد برای 
رفــع آن چاره اندیشــی 
کننــد. نوروزی بــا بیان 
اینکــه برگزاری چنیــن نشســت هایی می تواند 
راهی اساســی برای رفع دردهای مشــترک در 
کالن شهرها باشد تا در این باره چاره اندیشی شود، 
 خاطرنشان کرد: هدف از برگزاری این نشست ها و 
گفت وگوها این است تا با هم اندیشی، تعامل و هم 
فکری دستگاه های مرتبط مشکالت مشترک در 
کالن شهرها و چه بسا کل شهرهای ایران رفع شود 
چراکه تقریبا امروز مشکالت همه شهرها یکسان 
است. وی اظهار کرد: اگر در فضای مدیریت واحد 
شهری ســطح تعامالت همه دســتگاه ها به ویژه 
پلیــس و شــهرداری افزایش پیــدا نکند معضل 

ترافیک رفع نخواهد شــد؛ مگر می شود به دنبال 
زیست پذیری شهر باشیم، اما مدیریت ها همگون 
و واحد نباشــد، برای توســعه پایدار شهری باید 
شرایطی فراهم شــود تا همه دســتگاه ها به یک 
مدیریت واحد شهری برسند. یقینا باید نمایندگان 
مجلس باســرعت بخشیدن به این مســئله راه را 

برای مدیریت شهری هموار کنند.
در تعامل با پلیس توانســته ایم تا حدی

 بر معضل ترافیک غلبه کنیم
وی بــا بیان اینکــه در شــهر اصفهان بــا ایجاد 
زیرســاخت و تعامل با پلیس تا حــدی بر معضل 
ترافیک غلبه کرده ایم،گفت: ادامه روندی که وجود 
دارد و بی توجهی دستگاه هایی که باید به تعهدات 
خود عمل کنند قطعا مشــکالتی به وجود خواهد 
آورد. نوروزی با اشــاره به برگــزاری دوازدهمین 
نشســت هم اندیشــی معاونین و مدیران حمل 
ونقل و ترافیک و رؤسای پلیس راهور کالن شهرها 
در اصفهان افزود: ســطح این جلســه به گونه ای 
اســت که می تواند در آن تصمیمات خوبی توسط 
مسئوالن کشوری و استانی اتخاذ شود، دولت باید 
به تعهدات خود برای پرداخت هزینه های ساخت 
مترو عمل کند؛ در سال های گذشته هزینه ساخت 
هر کیلومتر مترو ۵۰ میلیــون دالر بود، در حال 
حاضر نیز این هزینه ۵۰ میلیون دالر اســت؛ اما 
آیا مبلغ دالر در آن سال ها با اکنون یکسان است؟ 
برای اوراق مشارکت ۵۰۰ میلیارد تومانی، ۵۰۰ بار 
به تهران برویم تا برای یک سال یک هزار میلیارد 
اوراق مشارکت بگیریم که این مبلغ هزینه ساخت 
کمتر از دو کیلومتر مترو است درصورتی که هزینه 
هر کیلومتر مترو برای شهر ۵۰ میلیون دالر است. 
شــهردار اصفهان تاکید کرد: مگر می شود شهری 
مثل اصفهان برای ســاخت متــرو معطل بماند؟ 
نمی توانیم برای ســاخت خطوط دیگر مترو ۱۸ 
سال صبر کنیم برای همین ناگزیر هستیم در دو 
جبهه و سه شــیفت کار را ادامه دهیم؛ دولت نیز 
باید به تعهدات خود عمل کند و دیگر دستگاه های 
مرتبط نیز همکاری کنند و اگــر این مهم محقق 
 شــود به طور حتــم امیــد در دل مــردم ایجاد 

می شود.

مگر می شود شهری مثل اصفهان برای ساخت مترو معطل بماند؟
   شهردار اصفهان در نشست هم اندیشی معاونان و مدیران حمل ونقل و ترافیک: 

نمی توانیم برای ساخت خطوط 
دیگر مترو ۱۸ سال صبر کنیم برای 
همین ناگزیر هستیم در دو جبهه 

و سه شیفت کار را ادامه دهیم

مفاد آراء
5/138  آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی شهرستان فریدن به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه کثیراالنتشــار و محلی آگهی می شود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواســت خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
1- برابر رای شــماره 139860302012000254 هیات موضــوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک فریدن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی شــرکت تعاونی کشــاورزی تامین 
نیاز بوقلمون داران اســتان اصفهان به شماره شناســه 10862111700 در ششدانگ 
یک قطعه زمین مزروعی با حق الشــرب طبــق قانون توزیع عادالنــه آبها و نحوه ملی 
شدن آن به مســاحت 120000/72 متر مربع مفروز و مجزی شــده از  پالک 32 فرعی 
از 71 اصلی موســوم به اراضــی دمیرچی گشــنیزجان حوزه ثبت ملــک فریدن جزی 
 بخش سیزده ثبت اصفهان خریداری از مالک رســمی آقای رشید سعیدی دارانی محرز

 گردیده است.
تاریخ چاپ نوبت اول: 1398/05/03
تاریخ چاپ نوبت دوم: 1398/05/17

م الف: 542120 موسي الرضا امامي رئیس اداره ثبت اسناد و امالک فریدن
فقدان سند مالکیت

5/139 شــماره: 98/2027018275 - 98/5/13 چون عباس فخریــان روغنی فرزند 
مرتضی استشهاد محلی که هویت و امضا شهود رســما گواهی شده و به تایید دفتر 159 
اصفهان رسیده مدعی شده که سند مالکیت ششــدانگ پالک 15241/1630  واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان که به موجب سند 9827 مورخ 1392/1/19 دفتر 159 اصفهان به 
ایشان منتقل گردیده و در صفحه 179 دفتر 225 ذیل ثبت 40605 به نامش ثبت و سند 
چاپی 145678  ســری الف صادر و طبق گواهی دفتر امالک در رهن و بازداشت نبوده 
و به علت جابجایی اســناد مالکیت مفقود گردیده اســت و تقاضای صدور سند مالکیت 
 المثنی نموده طبــق تبصره یک اصالحی ماده 120 آئین نامــه قانون ثبت مراتب آگهی 
می شود که هر کس مدعی انجام معامله ) غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده( نسبت به آن 
یا سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه 
و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نمایید تا مراتب 
صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مســترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی 
نرسد و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نگردد المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به 
متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف: 554950 شبان رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک 

شرق اصفهان  )214 کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکیت

5/140 شماره: 98/2027017993 - 98/5/7 چون رسول اسماعیلی سنجوانمره فرزند 
حسین به شماره شناسنامه 4 صادره اصفهان با تسلیم 2 برگ استشهاد محلی که هویت  
و امضا شهود رسما گواهی شده و به تایید دفتر 308 اصفهان رسیده مدعی شده که سند 
مالکیت ششــدانگ پالک 10408/785 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به شماره چاپی 
821207 در صفحه 11 و دفتر 349 امالک ذیل ثبت 71909 به نام نامبرده فوق ســابقه  
ثبت و صادر و تســلیم گردیده و طبق گواهی دفتر امالک در رهن و بازداشت نمی باشد. 
به علت جابجایی سند مالکیت مفقود گردیده است و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی 

 نموده اســت طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آئین نامه قانــون ثبت مراتب آگهی 
می شود که هر کس مدعی انجام معامله ) غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده( نسبت به آن 
یا سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه 
و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب 
صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مســترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی 
نرسد  و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نگردد المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به 
متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف: 554887 شبان رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک 

شرق اصفهان  )215 کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکیت

5/141 شماره: 139821702022001285-98/5/10 آقای رحمت ترابیان بادی فرزند 
عزت اله باستناد دو برگ استشهادیه محلی که هویت و امضا شهود رسما توسط دفترخانه 
310 بادرود گواهی شده مدعی مفقود شدن سند مالکیت ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
258 متر مربع بشماره پالک ثبتی 4741 فرعی از 159- اصلی واقع در بادرود جز بخش 
نه حوزه ثبتی بادرود که ذیل ثبت 12566 در صفحه 181 دفتر یک امالک بادرود تحت 
شماره چاپی 479077 سری د سال 91 بنام نامبرده ثبت و صادر و تسلیم گردیده، می باشد 
که ششدانگ برابر سند شماره 12966- 1393/10/23 دفترخانه اسناد رسمی 168 نطنز 
به وی انتقال یافته و بموجب سند رهنی شماره 12967-1393/10/23 همان دفترخانه 
در رهن بانک تجارت شعبه نطنز قرار گرفته، چون درخواست صدور سند مالکیت المثنی 
نموده. طبق ماده 120 اصالحی آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود که هر 
کس مدعی انجام معامله نســبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد از 
تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا با مدارک مثبت 
تسلیم نماید. در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول واخواهی و یا وصول واخواهی 
بدون ارائه سند مالکیت یا ســند معامله در صدور المثنی سند مالکیت طبق مقررات اقدام 
خواهد شد. م الف: 554774 سید مجتبی موسی کاظمی رئیس ثبت اسناد و امالک 

بادرود)217 کلمه، 2 کادر(
ابالغ دادخواست وضمائم

 5/142 بدینوســیله به آقاي 1- علیرضا زرئی فرزند اســداله 2- نســرین صانعی فرزند 
رحمت اله فعاًل مجهول المکان ابالغ مي گرددکه خواهان رضاترابی زیارتگاهی فرزند فتح 
اله به نشاني شهرضا خ پاســداران فرعی 40 کوی امام حسین )ع( پالک 11 دادخواستي 
به خواسته انتقال سند رسمی اتومبیل پراید مدل 86 به شماره انتظامی 582 ل 44 ایران 
53 رنگ سفید بانضمام کلیه خسارات قانونی به این شورا تسلیم  که  بکالسه 98 / 364 
ش1 ح  ثبت و وقت رسیدگي براي روز چهارشنبه مورخ  3 / 6 / 98  ساعت 30 / 9 صبح 
تعیین گردیده اینک حسب درخواســت خواهان و به تجویزماده 73 قانون آیین دادرسی 
مدنی مراتب یک نوبت دریکي از جراید کثیراالنتشار آگهي مي شودتا ازتاریخ انتشارظرف 
یک ماه بامراجعه به دبیرخانه شــوراي حل اختالف شــماره یک شــهرضا واخذ نسخه 
ثاني دادخواســت و ضمائم ،آدرس کامل خودرااعالم وهردفاعي داریدبیان نماییدوبراي 
رسیدگي فوق نیزدرشوراي حل اختالف شماره یک حقوقي شهرضاحاضرشویدواگربعداً 
 احتیاج به نشــرآگهي باشــد یک نوبــت منتشرخواهدشــدومدت آن ده روزخواهدبود.

م الف: 556508  رئیس دبیرخانه شوراي حل اختالف شــعبه یک حقوقي شهرضا 
)171 کلمه، 2 کادر(

ابالغ اخطاريه اجرائي 
5/143 محکوم علیه : حمیدرفیعی نام پدر حسن مجهول المکان، محکوم له : محمدرضا 
دهقان نام پدر اصغر نشانی محل اقامت شهرضا خ حکیم نصراله روبروی فرعی 4 کامپیوتر 
آسمان رایانه، بموجب راي شــماره 114 مورخ 29 / 2 / 98 حوزه 6 حقوقی شوراي حل 
اختالف شهرستان شهرضا که قطعیت یافته است محکوم علیه محکوم است به :1- الزام 

به پرداخت مبلغ بیست وهفت میلیون و نهصدهزارریال بابت اصل خواسته  2- پرداخت 
مبلغ 750 / 018 / 2 ریال بابت هزینه دادرسی   3- پرداخت خسارت تاخیرتادیه ازتاریخ 
تقدیم دادخواست ) 26 / 4 / 97 (  لغایت اجرای حکم که توسط واحداجرامحاسبه و وصول 
خواهدشــد درحق محکوم له 4- پرداخت حق االجرادرحق صنــدوق دولت 0  محکوم 
علیه مکلف اســت ازتاریخ اجرائیه ظرف ده روزمفادآن رابه موقــع اجرابگذاردیاترتیبي 
براي پرداخت محکوم به بدهــد یامالي معرفي کندکه اجراء حکم واســتیفاء محکوم به 
ازآن میسرباشــدودرصورتي که خودراقادربه اجراي مفاداجرائیــه نداندبایدظرف مهلت 
مزبورصورت جامع دارائي خودرابه قسمت اجراء تسلیم کند واگرمالي نداردصریحًا اعالم 
نماید.  م الف: 556533 مجتبی رضایی قاضي شوراي حل اختالف شعبه 6 حقوقی 

شهرضا )171 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای 

5/144 شماره دادنامه: 2181/97 ، شــماره دادنامه: 248- 98/2/17 ، تاریخ رسیدگی: 
97/02/03 مرجع رسیدگی: شعبه دوازدهم شــورای حل اختالف خمینی شهر خواهان: 
جالل عزیزی فرزند علی اصغر نشــانی: خمینی شــهر دســتگرد قداده خ بسیج انتهای 
کوچه103 پالک10 ؛ خوانده: خلیل نوری فرزند احمد نشانی: مجهول المکان ، خواسته: 
مطالبه وجه چک )غیابی( گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه 
فوق و جری تشــریفات قانونی و اخذ نظریه مشــورتی اعضاءقاضی شورا ختم رسیدگی 
را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شــورا: در خصوص 
دادخواســت تقدیمی آقای جالل عزیزی به طرفیت آقای خلیل نوری به خواسته مطالبه 
مبلغ سی و چهار میلیون و سیصد هزار ریال وجه یک فقره چک به شماره 845347/14 
بتاریخ 94/10/25 عهده بانک ملت شعبه خام درچه خمینی شهر بانضمام خسارت دادرسی 
و خسارت تاخیر تادیه با توجه به محتویات پرونده دادخواست تقدیمی مالحظه رونوشت 
مصدق چک و با توجه به عدم حضور خوانده در جلسه رســیدگی مورخه 97/2/3 و عدم 
حضور خوانده در جلسه رسیدگی شــورا و نظر به اینکه از ناحیه خوانده دلیلی که حکایت 
از پرداخت وجه چک نماید ارائه نگردیده فلذا با توجه به نظریه مشــورتی اعضاء شورا به 
شرح صورتجلسه مورخه 97/2/3 و با احراز اشــتغال ذمه خوانده و استصحاب بقای دین 
مستنداً به ماده 9 و 18 و 19 و 25 و 27 قانون شــوراهای حل اختالف 94/8/10 و مواد 
310 ، 311 ، 313 از قانون تجارت و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشــخیص مصلحت 
نظام به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198و 519 و 522 از قانون آئین دادرســی مدنی 
حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ سی و چهار میلیون و سیصد هزار ریال بابت 
اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک تا زمان اجرای حکم 
که توسط دایره محترم اجرای احکام حقوقی بر اساس شــاخص اعالمی از ناحیه بانک 
مرکزی محاســبه می گردد و پرداخت مبلــغ 1/468/750 ریال بابت هزینه دادرســی 
در حق خواهان صــادر و اعالم می گردد. رای صادره غیابــی و ظرف مهلت 20روز پس 
از ابالغ قابل واخواهی در همین شــورا و سپس ظرف مدت بیســت روز پس از آن قابل 
تجدیدنظر در محاکم عمومی حقوقی خمینی شهر می باشد. م الف: 554082 ایمان 
 بختیاری قاضی شعبه دوازدهم شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )378 کلمه، 

3 کادر(
اخطار اجرايی

5/145 شماره: 881/94 حل1 ، مشخصات محکوم علیه:نام و نام خانوادگی: حمیدرضا حاج 
هاشم خانی ، نام پدر: عزت اله ، شغل: آزاد ، نشانی: مجهول المکان ؛ مشخصات محکوم له: 
نام و نام خانوادگی: مصطفی کاظمی ، نام پدر: صفرعلی ، شغل: آزاد ، نشانی: خمینی شهر 
خ مدرس محله ی میریان پالک50 ، محکوم به:به موجب رای شماره 7 تاریخ 95/1/18 
حوزه اول شورای حل اختالف شهرستان خمینی شــهرکه قطعیت یافته است. محکوم 
علیه محکوم است به: پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال با احتساب خسارات تاخیر تادیه 

بر اساس شاخص نرخ تورم بانک مرکزی از زمان تقدیم دادخواست مورخ 94/10/14 تا 
زمان پرداخت به عنوان اصل خواســته و پرداخت مبلغ 160/000 ریال به عنوان هزینه 
دادرسی و مبلغ 1/800/000 ریال به عنوان حق الوکاله وکیل و پرداخت نیم عشر دولتی 
رای صادره غیابی اســت. ماده34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه 
ابالغ شد محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اســتیفاء محکوم به 
از آن میسر باشــد و در صورتی که خود قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارایی خود را به قســمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد صریحًا 
 اعالم نماید.  م الف: 554083 عمار امیری قاضی شــعبه اول شورای حل اختالف

 خمینی شهر  )226 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرايی

5/146 شماره: 880/94 حل1، مشــخصات محکوم علیه:نام و نام خانوادگی: حمیدرضا 
 حاج هاشــم خانی ، نام پدر: عزت اله ، شغل: آزاد ، نشــانی: مجهول المکان ؛ مشخصات 
محکوم له: نام و نام خانوادگی: مصطفی کاظمی ، نام پدر: صفرعلی ، شغل: آزاد ، نشانی: 
خمینی شــهر خ مدرس محله ی میریان پالک50 ، محکوم به:به موجب رای شماره 12 
تاریخ 95/1/18 حوزه اول شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهرکه قطعیت یافته 
است. محکوم علیه محکوم است به: پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال با احتساب خسارات 
تاخیر تادیه بر اساس شــاخص نرخ تورم بانک مرکزی از زمان تقدیم دادخواست مورخ 
94/10/14 تا زمان پرداخت به عنوان اصل خواســته و پرداخت مبلغ 160/000 ریال به 
عنوان هزینه دادرســی و مبلغ 1/800/000 ریال به عنوان حق الوکاله وکیل در پرداخت 
نیم عشر دولتی رای صادره غیابی است. ماده34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به 
محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد 
یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اســتیفاء 
محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف 
مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحًا 
اعالم نماید.  م الف: 554084 عمار امیری قاضی شــعبه اول شورای حل اختالف 

خمینی شهر  )225 کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکیت 

5/148 شــماره نامه: 139885602006004389 ، تاریــخ: 1398/05/12 ، آقای علی 
یادگاری فرزند رحمن به اســتناد یک برگ استشــهادیه محلی که هویت و امضا شهود 
رسمًا گواهی شده مدعی است که ســند مالکیت ششدانگ یک اعیان یدستگاه آپارتمان 
پالک شــماره 11200 فرعی از 170 اصلی واقع در خمینی شهر بخش 14 ثبت اصفهان 
که در دفتر امالک 635 صفحه 270 و شــماره ثبت 135323 به نام ایشــان ثبت و سند 
صادر و تسلیم گردیده و بموجب سند اجاره 45638 مورخ 10 بهمن ماه 1392 دفترخانه 
اسناد رسمی شماره 139 خمینی شهر اجاره قرار گرفته اســت و اظهار داشته اند که سند 
مالکیتشان در اثر جابه جایی مفقود شده اســت و معامله دیگری نیز انجام نگردیده است 
چون درخواست صدور المثنی ســند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحی 
ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هرکس مدعی انجام معامله )غیر 
از آنچه در این آگهی ذکر شده( نســبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از 
تاریخ انتشــار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارایه 
اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند با ارایه 
کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند 
ارایه نشود المثنی ســند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تســلیم خواهد شد. م الف: 
 556895   نبی اله یزدانی رئیس اداره ثبت اســناد و امالک خمینی شهر )239 کلمه، 

2 کادر(

 حدیث زاهدی
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یادداشت

عادت به کتاب خواندن می توانــد جزو یکی از بهترین عاداتی 
باشد که می توانید داشته باشــید. خواندن کتاب های خوب 

می تواند تجربه ای دل انگیز برایمان باشد. 
ما فرصت داریــم به جای دیگری از دنیا ســفر کنیــم و یا با 
شخصیت های جدید آشنا شــویم. اگر دوست دارید اطالعات 
خود را باال ببرید و قدرت تحلیل و تخیل تان را افزایش دهید 
و همچنین دایره لغات تان را باال ببرید، عادت به مطالعه را در 
خود تقویت کنید. حتی شــما زمانی که کتاب تان را در دست 
گرفته اید می توانید بسیاری از ســختی ها را فراموش کنید و 

مطالعه را به فعالیت لذت بخشی تبدیل کنید.
مزیت دیگر مطالعه کردن، پیشــگیری از آلزایمر است. ما در 
اینجا قصد داریم روش های موثر و کاربردی پرورش این عادت 
را به شما معرفی کنیم. ابتدا باید به این باور برسید که مطالعه 

یکی از سرگرمی های لذت بخش و دلچسب است. 
برای اینکه ایــن کار را به فعالیتی لذت بخــش تبدیل کنید 
می بایســت کتاب های خوب انتخاب کنید و با نویسنده های 
خوب و مورد عالقه تان آشنا می شوید تا راحت تر بتوانید کتاب 

مورد عالقه تان را پیدا کنید.
بهتراست زمان خاصی را تعیین کنید: شما می توانید در 
طول شبانه روز دقایقی را به مطالعه اختصاص دهید. مثال 10 
دقیقه قبل از خواب یا قبل از آماده شدن صبحانه یا ناهار. این 
شروع بسیار خوبی اســت  و می توانید کم کم این ده دقیقه ها 

را افزایش دهید.
فهرســتی تهیه کنید: فهرســتی از کتاب هــای خوب و 
نویســندگان مورد عالقه تان با موضوعاتی که دوســت دارید 
تهیه کنید و هرزمان که کسی کتابی معرفی کرد می توانید نام 

آن را به لیست خود اضافه کنید.
کتاب به همراه خود داشــته باشــید: بهتر است عادت 
کنید که کتابی به همراه خود داشــته باشــید مثال زمانی که 
در راه محل کارتان یا رســیدن به جایی هســتید یا وقتی که 
 در مطب دکتر، ایســتگاه مترو یا تاکســی منتظر هســتید، 

مطالعه کنید.
مکان دنج و مناسبی پیدا کنید: در خانه، جایی را انتخاب 
کنید که هم دوست دارید و هم ساکت و دنج است. بهتر است 
زمان مطالعه دراز نکشــید. به خاطر داشــته باشید که مکان 
مطالعه تان از سرو صدا و صدای تلویزیون دور باشد. می توانید 
زمان مطالعه برای خود قهوه یا چای بریزید تا آن دقایق را برای 

شما دل چسب تر کند.
وابستگی خود را به دیگر رسانه ها کاهش دهید: اگر واقعا 
می خواهید به مطالعه عادت کنید بهتر است وابستگی خود را 
به تلویزیون و اینترنت کاهش دهید. با اینکه ممکن است این 
کار برایتان سخت باشد؛ اما با این کار می توانید به عادت مطالعه 
خود بیفزایید. به مرور این کار برای تان لذت بخش تر از تماشای 

تلویزیون و استفاده از اینترنت خواهد شد.
چند پیشــنهاد خوب برای کتاب خوانی: شما می توانید 
به کتابخانه نزدیک خانه تان بروید و عضو شــوید و بتوانید از 
کتاب های متنوع آنجا استفاده کنید. خرید کتاب های دست 
دوم نیز گزینه خوبی است زیرا می توانید کمتر هزینه کنید. با 
فرزندان تان به کتاب فروشی بروید و به عنوان یک تفریح این 
کار را انجام دهید. برای خودتان تعییــن کنید که مثال قصد 
دارم امسال بیست عدد کتاب بخوانم یا هر تعداد که خودتان 

می توانید.

 عادت به کتاب خواندن 
را چگونه در خود تقویت کنیم؟

مینا  نعیمی

عکس روز

دوخط کتاب

زندگــی ات کامــا درگیر 
زندگی کــردن کنــد. بــار 
دیگــر تکــرار می کنــم، 
اگــر چگونه مــردن را یاد 
بگیری، چگونه زیستن را 
هم فراخواهی گرفت...!

سه شنبه ها با موری 
»میچ آلبوم«

 وقتی چگونه مردن را 
یاد بگیری، زندگی را 

هم آموخته ای
باور کردن مرگت و آماده 
کــردن خودت بــرای آن در 
هر لحظه! این بهتر است؛ 
روشــی که قادر اســت به 
حق، تــو را در طــول مدت 

محققان آمریکایی، نوعی ربات کنترل از راه دور منعطف ســاخته اند که با 
نور کنترل می شود و تغییر پیکربندی و شکل آن به سادگی ممکن است. 
چنین رباتی می تواند کاربردهای گســترده ای در برخی صنایع و مشاغل 
مانند زیست فناوری و صنعت هوافضا داشته باشد. این ربات از نوعی پلیمر 
تولید شده که در درون آن نانوذرات مغناطیســی کار گذاشته شده اند و 
کنترل ربات مذکور از طریق نور و ایجاد میدان مغناطیسی انجام می شود. 
ربات یادشده را می توان به اشکال مختلف و تقریبا هر شکلی درآورد و در 

نهایت بعد از انجام وظایف محوله این ربات به وضعیت اولیه بازمی گردد.

رباتی که با نور تغییر شکل می دهد

به تازگی دانشمندان موفق به اختراع دستگاه سونوگرافی آنالین شده اند. 
این دســتگاه ســونوگرافی به صورت مجازی و در هر دقیقه زمانی صدای 
قلب بچه را دریافت می کند و به کمک برنامه های تخصصی پزشــکی که 
درون گوشــی نصب می شــوند، به تحلیل صدای قلب کودک می پردازد. 
از جالب ترین خصوصیات و ویژگی های این دســتگاه سونوگرافی آنالین 
می توان به پردازش و ارســال صدای قلب کودک به دیگر اعضای خانواده 
اشاره کرد به طوری که شما می توانید صدای قلب کودک تان را ذخیره کنید 

و آن را به صورت آنالین و مجازی برای پدر فرزندتان بفرستید.

صدای قلب نوزادتان را آنالین بشنوید

عجیب ترین جاذبه های متروکه ای که دیدن شان جرأت می خواهد!
بسیاری از توقفگاه های کنار جاده ای دیگر کهنه شده اند. حتی بعضی از مسافران، این توقفگاه ها را وحشتناک می دانند و حس می کنند زمان 
در آنها ایستاده است؛ این ها جاده های مرده ای هستند که به سازه های فرسوده و ساختمان های متروکه و مخروبه ختم می شوند. طبیعت 
سریعا مکان هایی را که در معرض آسیب چرخش های طبیعی قرار می گیرند، در دســت می گیرد. از این به بعد تنها بازدیدکنندگان این 
توقفگاه ها گردشگرانی خواهند بود که به چیزهای عجیب وغریب و شاید ارواح عالقه دارند. نوعی جذابیت خاص درباره دام های گردشگری 
و چیزهای عجیب کنار جاده ای متروکه و کهن هست که این گردشگران را به سوی خود می کشاند. در این مطلب قصد داریم عجیب ترین و 

وحشتناک ترین جاذبه های متروکه در این منطقه را به شما معرفی کنیم.
پارک تفریحی لیک شانی: چرا انسان باید به دیدن قطعه زمینی برود که هم شاهد یک خونریزی بزرگ بوده و هم قبرستان است؟   
 اصال چه لزومی دارد که آنجا یک پارک تفریحی ســاخته شــود؟ وقتی در ســال 1966 دو کودک روی اســب های بازی پارک تفریحی

 لیک شانی کشته شدند، این پارک برای همیشه بسته شد و از آن زمان جز ارواح کسی در آن تاب بازی نمی کند.
هولیلند )سرزمین مقدس( ایاالت متحده آمریکا: هولیلند )سرزمین مقدس( با تمام ادعای تقدس اش به عنوان زمینی متروکه، 
فراموش شده و ترسناک، بیشتر به جهنم شــباهت دارد. این سرزمین با 18 هکتار مساحت که از ســال 1984 به روی عموم بسته شده، 
مدت هاست که گفته می شود توسط ارواح تسخیر شده است؛ اما تجاوز و قتل یک دختر 16 ساله در سال 2010 مهر تایید محکمی بر این 

افسانه ها زد.
پارک چیپوا لیک: پارک چیپوا لیک، در سال 1878 تاسیس و 100 سال بعد در سال 1978 بسته شد. چیپوا لیک از محبوب ترین 
مکان ها برای طرفداران ترن هوایی است، زیرا ترن هوایی شگفت انگیز و بی استفاده آن )و چرخ فریس( تماما توسط طبیعت احاطه شده است. 
سیکس فلگز: پس از ماجرای فاجعه بار طوفان کاترینا، اعالم شد که سیکس فلگز نیواورلنز )که به آن جازلند نیز می گویند( کامال »از بین 
رفته است« و آن را ترک کردند تا به یک شهر ارواح مخروبه تبدیل شود. گاهی گفته می شود که به دنبال یک توسعه دهنده جدید برای این 

ملک هستند؛ اما فعال متروکه باقی مانده است.

وبگردی

محققان به تازگی موفق به تولید پارچه هایی شــده اند کــه عطر دارند و 
می توانند برای تولید لباس های ورزشــی استفاده شــوند و در تمام روز، 
بوی عرق نگیرند. این بررســی را محققان دانشگاه مینهو در پرتغال انجام 
دادند و پارچه ای تولید کردند که عطری به نام عطر علف لیمو را بعد از قرار 
گرفتن در معرض عرق، تولید می کند. این پارچه های هوشمند می توانند 
خود را خنک کنند، به نور پاســخ دهند، تغییر رنگ داده و نسبت به سایر 

محرک های خارجی فعال باشند. 

پایان لباس های بدبو با تولید پارچه های عطری

هفدهمین اجالس پیرغالمان حسینی 
برگزار می شود

نماینده ولی فقیه در اســتان یزد با اشــاره به اهمیت برگزاری 
هفدهمین اجالس پیرغالمان حســینی به میزبانی یزد، گفت: 
اجالس پیرغالمان حســینی احیای نهضت عاشــورا در جهان 
است. آیت ا...محمدرضا ناصری یزدی با اشاره به اهمیت برگزاری 
اجالس بین المللی پیرغالمان حســنی، اظهــار کرد:  برگزاری 
این چنین رویدادهای فرهنگی، اجتماعی و دینی نقش مهمی 
در معرفی ارزش های حسینی انقالب اســالمی ایران به مردم 
جهان ایفا می کند. وی اجالس پیرغالمان حســینی را از جمله 
اقدامات شــاخص صدا و سیمای جمهوری اســالمی ایران در 
راستای حراست از ارزش های دینی دانست و افزود:  این اجالس 
در حقیقت احیای نهضتی انقالبی و عاشــورایی با گســتره ای 
 بین المللی اســت. نماینده ولی فقیه در اســتان یــزد با بیان 
اینکه تمام مدیران و دســت اندرکاران اســتان باید بابرگزاری 
این اجالس همکاری و همراهی الزم و مستمر را داشته باشند، 
تصریح کرد:  هفدهمیــن اجالس بین المللــی پیرغالمان که 
با حضور خادمان حســینی از سراســر کشــور و جهان برگزار 
 می شود فرصت مناسبی برای بیان ارزش های دینی و معرفتی 

مردم دارالعباده است.

کتیبه ژنرال
رمان دو جلــدی »کتیبه ژنرال« نوشــته اکبــر صحرایی به 
زودی از ســوی انتشارات شــهید کاظمی منتشــر می شود. 
این رمان که در دو مجلــد با عناوین قصر الدشــت و قمحانه 
است در ظاهر در ژانر مدافعان حرم می گنجد؛ اما در حقیقت 
رمان انقالب است و تاریخ سیاسی اجتماعی ایران را در شش 
دهه، دو دهه قبل از انقالب و چهار دهــه پس از آن را روایت 
می کند. حوادث دهه 40 تا درگیری ها ترورهای انقالب، جنگ 
تحمیلی،  ظهور داعش و اتفاقات ســوریه و عــراق و مدافعان 
 حرم همه در زندگی شخصیتی به نام عبدا... اسکندری روایت 

می شود.  
شهید عبدا...اســکندری در سال 93 در ســوریه به شهادت 
رسید و این داستان بر اساس مستندات واقعی زندگی شهید 
اســکندری روایت شده اســت. تقریبا 90 درصد این رمان بر 
اساس مســتندات روایت شده و تنها در فضاســازی ها و فرم 
ابتکار و تخیل به کار رفته است. جلد اول رمان در 600 صفحه 
و جلد دوم آن نیز در 400 صفحه نوشــته شده است. ماجرای 
کتاب نیز از سوریه شروع می شود و با فلش بک به شخصیت و 
اتفاقاتی که در گذشته رخ داده ادامه می یابد و در نهایت نیز به 

سوریه باز می گردد.

خانه هر ایرانی باید کتابخانه ملی باشد
رییس سازمان اســناد و کتاخانه ملی ایران در آیین اختتامیه 
رویداد کارآفرینی »ویتا« که در محل تاالرقلم سازمان اسناد 
و کتابخانه ملی ایران با حضور ســورنا ســتاری، معاون علم و 
فناوری ریاســت جمهوری و جمع کثیری از اســتارت اپ ها 
برگزار شد گفت: از تمامی کســانی که در پیشبرد این رویداد 
جدید که با توسعه بازار کسب و کار و گسترش دانش در سطح 

ملی و بین المللی همراه است، قدردانی می کنم. 
اشــرف بروجردی اعتماد و باورجوانان را بسیار حائز اهمیت 
دانســت و گفت: باید با بهره گیری از دانش و رویه های نوین، 
کتابخانــه ملی در خانه هر ایرانی شــکل بگیــرد به گونه ای 
که خانه هر ایرانی یک کتابخانه ملی باشــد. رییس ســازمان 
اســناد و کتابخانه ملی ایران به تعامل دستگاه های دولتی در 
پیشبرد این رویداد بزرگ اشــاره کرد و گفت: مجموعه های 
دولتی که احســاس کردند می توانند در این عرصه حمایتگر 
باشــند، به میدان آمدند که این امر نشــان دهنده هماهنگی 
میان دستگاه های دولتی اســت. بروجردی افزود: ایده طرح 
تحول در ســطح ملی، ایده بهره گیری از دانش جوانان عزیز 
 و خالقیت آنان برای رســیدن به ایرانی آباد، آزاد و مســتقل

 است.

دیدگاهخبرکتاب

گرگان، میزبان 
جشنواره ملی 
ازدواج اقوام 

ایران زمین
اولین جشــنواره ملی 
ازدواج اقوام ایران زمین 
در گرگان آغــاز به کار 
کرد، این جشــنواره به 
مدت سه روز در گرگان و 
با اجرای موسیقی اقوام، 
رژه اقــوام و رونمایی از 
آیین های ازدواج اقوام 

همراه است.

اینستاگردی

نظرسنجی کامبیز دیرباز 
درباره سریال میکائیل

مادر خانم بازیگر که شباهت زیادی به خودش دارد

»پندار اکبری« هم ملت عشق می خواند

کامبیــز دیرباز با انتشــار این 
عکــس نوشــت: بــه نظرتون 
ســریال میکائیل ادامه داشته 

باشه خوبه یا چی؟

شهره ســلطانی باانتشار این عکس 
نوشــت: لبخنــد و روی خــوش 
مادرم نســل ب نسل رسیده ب نوه 
و نتیجه اش ... بــرای همه مادرها، 
پدرها، مادر بزرگ ها و پدر بزرگ ها، 
نوه ها، نتیجه ها و خالصه همه و همه 
آرزوی سالمتی و دل شاد دارم. قدر 
داشته هامونو بدونیم مبادا که دیر 

بشه ...

پندار امبــری با انتشــار این عکس 
نوشت: شمس گفت: تقدیر به آن معنا 
نیست که مسیر زندگی مان از پیش 
تعیین شــده. به همین سبب اینکه 
انســان گردن خم کند و بگوید »چه 
کنم! تقدیرم این بوده،« نشانه جهالت 
است. تقدیر همه راه نیست، فقط تا 
سر دو راهی هاست. گذرگاه مشخص 
اســت؛ اما انتخاب در دست مسافر 
است. پس: نه بر زندگی ات حاکمی و 
نه محکوم آنی، این را بیست و نهمین 

قاعده می گوید...
#ملت_عشق

#الیف_شافاک#پندار_اکبری
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