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مدیرکل دامپزشکی استان در گفت و گو با « زاینده رود» از اجرای یک طرح مهم در
آستانه عید قربان خبر داد:

اصفهان ،پیشگام در اجرای
طرح ذبح دام در کشتارگاه
   تمامی کشتارگاههای استان به منظور ارائه خدمات رایگان و نظارت شرعی و بهداشتی
بر مراسم ذبح دامهای قربانی و پیش سردگذاری الشهها  باز است

روز خبرنگار ،بهانه تجدید دیدار فرماندار
با اصحاب رسانه اصفهان شد

به امید نشستهای
تخصصی بعدی!
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مدیرکل کمیته امداد استان خبر داد:

برپایی 120پایگاه جمعآوری نذورات عید قربان
در اصفهان
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مدیر کل اداره بنیاد شهید و امور ایثارگران استان خبر داد:

گردآوری بیش از  14هزار وصیتنامه شهدای استان
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7

پیش بینی «محمدرضا حدادی فر» از نتیجه دیدار ذوب آهن با االتحاد؛

فوتبال پر از اتفاقات غیر منتظره است

6
سمیه پارسا
دعای عجیبی اســت؛ اصال عرفه با هر دعای دیگری فرق دارد؛ این یکی را
خود حضرت ارباب خوانده اســت؛ هرچه به پایان دعا نزدیکتر میشویم،
عشــقبازی ارباب با خداوند عمیقتر میشود .دعا ،سالها پیش از ماجرای
کربال قرائت شده است .امام ،دعا را در سفر پایانیشان به حج و پیش از سفر
کربال خواندند و راهی شدند .منای حسین جای دیگری است .اصال چرا اسم
عرفه که میآید ،مدام «کربال» را مرور میکنیم؟!...
خب عجیب هم نیست .در بی کران دشت عرفات؛ هنوز هم زیباترین نغمهای
که عرش را میلرزاند ،مناجات عرفه پاره تن رسول و نور دیده بتول است که
در خلوت این صحرای ملکوتی ،در برابر معبودش زانو زده و دستهایش به
سوی آسمان بلند شد .گاه تبسمی بر لبانش نقش میبست و گاه سیل اشک
امانش نمیداد .آن روز عباس و اکبر هنوز زنــده بودند .قصه اربا اربا ،رخت
سیاه ابدی بر تن شیعه نکرده بود .هنوز اسارت حضرت عمه جان شروع نشده
بود .ما که روضه حسین شنیدیم و هنوز زندهایم ،نمیتوانیم عرفه بخوانیم و
بغض هزار و چندساله نشسته برگلو از قصه غصه آن روز و آن ظهر ،نشکند و
تبدیل به سیل بی امان اشک نشود .اصال «عرفه» ،روز حسین(ع) و حسینی
شدن؛ دل بر حسین سپردن و هم نوا با حسین خواندن است« .عرفه» ،روز
دعاست و دعا ،قرارگاه اجابت در درگاه رحمت پروردگار حسین« :خدایا! مرا
به غربت اشکهای حسین (ع) که در این روز بر زمین چکید ،بیامرز و خالی
دستهایم را سرشار از کرامت همیشگیات کن! این «خس» ِ به «میقات»

آمده را به آبروی حسین ببخش».
امروز فرسنگها دورتر از صحرایی که آن روز در حج آخر حسین(ع) ،اشک
ریزان شورانگیز حسین(ع) بود و چشم انتظار نگاه نگران نرگسهای مدینه،
در گوشهای در دل این شهر به زمزمه نجواهای عاشــقانه حضرت ارباب با
خودت مینشینم .به یاد همان روز که حسین(ع) میآمد تا شکوهمندترین
همایش شِ کوه و شُ کوه را با اشکهای خویش افتتاح کند .حسین(ع) میآمد
تا تاریخ رسوب کرده در الیههای زیرین فراموشــی را از پس طوالنیترین
شبهای ظلمت و تباهی ،به طلوعی دوباره برساند.
رایحه خوش نفسهای حسین در همیشه تاریخ پراکنده شده است .عمری
است نفس که کم میآورم و دلم از زمین و زمان که میگیرد ،به «حسین»
پناه میبرم و امروز که صدای نوحه خوان در گوشــم میپیچید« :کوفه میا
حسین»  ...حرف عرفه که میشود؛ «غربت مســلم» و راهی شدن حسین
از صحرایی که سفرهاش گسترده است و گســتردگیاش غمفزا ،به سمت
کربالیی که  ...ابراهیم کربالُ ،مح ِر ِم حجی دیگر میشود؛ حجی که از حلقوم
اسماعیلش زمزم خون میجوشد و سعی صفا و مروهاش ،هنگامههای خیمه
تا میدان است .عاشورا ،عید قربان اوست .عرفه او ،نالههایی است که به شوق
شهادت ،به آسمان پر میکشد .تلبیه« ،هل من ناصر ینصرنی» است؛ فریادی
برای نجات بشریت از چاه بتها و بتگرها...
عرفه که میشود؛ دلم در کربالست .خدایا! مرا به محرم برسان...
پی نوشت :به سلیمان جهان از طرف مور سالم
به حسین از طرف وصله ناجور سالم
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عکس روز

کودکان هم در هنگکنگ
به خیابان آمدند
صدها خانواده هنگکنگی ،با در دســت داشتن
بادکنک و کالسکه کودک ،با آمدن به خیابانها
حمایت خود را از تظاهرات دموکراسیخواهانه
مردم این دولتشــهر ابراز کردند .این تظاهرات
که در مخالفت بــا الیحه اســترداد مجرمان از
هنگکنگ به ســرزمین اصلی چین آغاز شد،
تبدیل به جنبشی گستردهتر شده که خواستار
آزادیهای وسیعتر از جمله حق انتخاب مستقیم
رییس اجرایی این دولتشهر است.

کافه سیاست

رادار «فلق» رونمایی شد
رادار «فلق» با حضور فرمانــده نیروی پدافند
هوایی ارتش رونمایی شد .این سامانه که پیش
از این« ،گاما» نامیده میشــد ،پس از بازآماد
و بهروزســازی با عنوان فلق آمــاده تحویل به
یگانهای پدافند هوایی شد .امیر صباحی فرد
در خصوص قابلیتهای عملیاتی این ســامانه
گفت :این رادار قادر است انواع موشکهای کروز،
هواپیماهای پنهانکار ،ســامانههای پهپادی
و همچنین موشــکهای بالستیک را در شعاع
 ۴۰۰کیومتری کشف و شناســایی کند .بنا بر
این گزارش ،بیش از  ۲هزار و  ۳۰۰نفر ســاعت
کار روی این سامانه راداری صورت گرفته است.

خبر بازداشت جعفری
دولتآبادی ،تکذیب شد
سخنگوی قوه قضاییه خبر بازداشت دادستان
سابق تهران را تکذیب کرد .طی روزهای اخیر
خبری در فضای مجازی مبنی بر بازداشــت
جعفری دولت آبــادی ،دادســتان تهران و
انتقال وی به زندان اوین منتشــر شده بود.
غالمحسین اســماعیلی در رابطه با صحت
خبر منتتشر شــده در فضای مجازی مبنی
بر بازداشت جعفری دولت آبادی ،دادستان
سابق تهران اظهار کرد:این خبر به هیچ عنوان
صحت ندارد.

اعطای نشان عالی میراندا
به سفیر ایران در ونزوئال
نیکالس مــادورو ،رییس جمهــور ونزوئال در
مراسمی رســمی در میرافلورس کاخ ریاست
جمهوری ونزوئال نشان عالی میراندا را در پایان
ماموریت مصطفی اعالیی ،ســفیر جمهوری
اســامی ایران در کاراکاس بــه وی اعطا کرد.
رییس جمهور ونزوئال در مراســم اعطای این
نشان عالی دولتی به سفیر کشورمان ،به روابط
عالی جمهوری اسالمی ایران و ونزوئال در همه
زمینهها اشاره کرد و گفت :من توصیه اکید دارم
که باید طرحها و پروژههای مشترک اقتصادی
دو کشور با ســرعت هر چه بیشتری اجرا شود.
مادورو با تجلیل از حضور قدرتمندانه جمهوری
اسالمی ایران در مناسبات و تحوالت بین المللی
گفت :ایران یک قدرت نوظهور در دنیاست و ما
به همراه ایران و کشورهای قدرتمند دیگرمانند
روســیه ،چین و هند میتوانیم در مقابل فشار
امپریالیسم بایستیم و پیشرفت کنیم.

رابطه ترامپ و مکرون
به خاطر ایران شکراب شد
شبکه تلویزیونی راشــاتودی طی گزارشی به
بررســی موضوع اختالف نظر رؤسای جمهور
فرانســه و آمریکا در خصوص ایران پرداخت.
شبکه تلویزیونی راشاتودی گزارش داد :دونالد
ترامپ ،رییسجمهور آمریکا به روشی طلبکارانه
با امانوئل مکرون ،رییسجمهور فرانسه برخورد
خواهد کرد .وزارت خارجه فرانسه اعالم کرده که
متعهد به کاهش تنش با تهران است و نیازی به
اجازه آمریکا برای برگــزاری مذاکره ندارد .این
موضوع پس از آن روی داد کــه دونالد ترامپ،
امانوئل مکرون را به فرستادن پیامهای متناقض
به ایران متهــم کرد .در بیانیــه وزارت خارجه
فرانسه آمده است :زمانی که موضوع ایران مطرح
میشود ،فرانسه حق بیان نظر خود را محفوظ
میدارد .فرانســه به صلح و امنیت در منطقه و
کاهش تنشها بســیار متعهد است و به اجازه
دیگران نیازی ندارد.

پیشنهاد سردبیر:

معامله قرن با همت و ایمان جبهه مقاومت محکوم به شکست است
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  رهبر معظم انقالب اسالمی در پیام به زائران بیت ا ...الحرام:

پیشخوان

معامله قرن با همت و ایمان جبهه مقاومت محکوم به شکست است
حضــرت آیت ا ...خامنــهای در پیامی بــه زائران
بیت ا ...الحــرام ،برائت از مســتکبران و در رأس
آن آمریــکا را به معنــی برائت از مظلومکشــی و
جنگافروزی ،محکوم کردن کانونهای تروریسم
از قبیل داعش و بلکواتــر آمریکایی ،نهیب امت
اســامی بر ســر رژیم کودککش صهیونیست و
پشــتیبانان و کمککننــدگان آن و محکومیت
جنگافروزیهای آمریکا و دستیارانش در منطقه
حساس غرب آسیا و شمال آفریقا دانستند.
ایشــان با تاکید بر قرار داشتن مســئله فلسطین
در رأس همــه مســائل سیاســی مســلمانان،
خاطرنشــان کردنــد :ترفنــد معامله قــرن که
بهوســیله آمریــکای ظالم و همراهــان خائن آن
زمینهســازی میشــود ،جنایتی در حق جامعه
بشــری اســت .همگان را به حضور فعــال برای
شکســت این مکر دشــمن فرا میخوانیــم و به
حول و قوه الهــی آن را و همــه ترفندهای دیگر
جبهه اســتکبار را در برابر همــت و ایمان جبهه
مقاومت محکوم به شکســت میدانیم .به گزارش
ایســنا ،متن پیام رهبر انقالب اســامی که صبح
دیروز حجتاالسالم والمســلمین نواب ،نماینده
ولیفقیه در امور حج و زیارت و سرپرســت حجاج
ایرانی آن را در صحرای عرفات قرائت کرد ،به این
شرح است:
بسم ا ...الرحمن الرحیم
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موســم حج در هر ســال ،میعاد رحمت پروردگار
بر امت اسالمی اســت .فراخوان قرآنی « َو ا َ ِّذن فِی
ِالح ّج» دعوت همگان در طول تاریخ بر سر
ال ّن ِ
اس ب َ
این سفره رحمت است تا هم دل و جان خداجوی
و هم نگاه و اندیشــه خردورز آنــان از برکات آن
بهر همند شود و هر ســال در سها و آموختههای
حج به وســیله جماعاتی از مردم به سراسر جهان

اسالم برســد .در حج ،اکســیر ذکر و عبودیت که
عنصر اصلی در تربیت و پیشــرفت و اعتالی فرد
و جامعه اســت ،در کنار اجتماع و اتحاد که نماد
امت واحده اســت و همراه با حرکت بر گرد مرکز
واحد و در مسیری با هدف مشترک که رمز تالش
و تحرک امت بر پایه توحید است و با یکسانی آحاد
حجگزار و نبود تمایز که نشانه برداشتن تبعیضها
و همگانی کــردن فرصتهاســت ،مجموعهای از
پایههای اصلی جامعه اسالمی را در نمائی کوچک
نشــان میدهد .هر یک از احرام و طواف و سعی و
وقوف و رمی و حرکت و سکون در اعمال حج یک
اشاره نمادین به بخشــی از بدنه تصویری است که
اسالم از اجتماع مطلوب خود ارائه کرده است.
تبادل دانستهها و داشــتهها میان مردم کشورها
و مناطق دور از هم و تعمیــم آگاهیها و تجربهها
و خبرگیــری از وضــع و حال یکدیگــر و زدودن
بدفهمیها و نزدیک کردن دلها و انباشتن توانها
برای مقابله با دشمنان مشترک ،دستاورد حیاتی
و بســی بزرگ حج اســت که با صدها گردهمایی
مرســوم و معمول نمیتوان آن را بهدســت آورد.

آیین برائت که به معنی بیزاری از همه بیرحمیها
و ستمها و زشتیها و فسادهای طواغیت هر زمان و
ایستادگی در برابر زورگویی و باجگیری مستکبران
دورا نهاست ،یکی از برکات بزرگ حج و فرصتی
برای ملتهای مظلوم مسلمان است.
امروز برائت از جبهه شرک و کفر مستکبران و در
رأس آن آمریــکا ،به معنی برائت از مظلومکشــی
و جنگافروزی اســت ،به معنــی محکوم کردن
کانونهای تروریســم از قبیل داعــش و بلکواتر
آمریکایی اســت ،بهمعنی نهیب امت اســامی بر
ســر رژیم کودککش صهیونیســت و پشتیبانان
و کمککنندگان آن اســت .بهمعنــی محکومیت
جنگافروز یهــای آمریــکا و دســتیارانش در
منطقه حســاس غرب آسیا و شــمال آفریقاست
که رنج و مرارت ملتهــا را به نهایت رســانده و
هــر روزه مصیبتهای ســنگینی بر آنــان وارد
کرده است .بهمعنی بیزاری از نژادپرستی و تبعیض
براساس جغرافیا و نژاد و رنگ پوست است ،بهمعنی
بیزاری از رفتار استکباری و خباثتآمیز قدرتهای
متجاوز و فتنهانگیز دربرابر رفتار شــرافتمندانه و

نجیبانه و عادالنه ای اســت که اســام همه را به
آن دعوت میکنــد .اینها اندکــی از برکات حج
ابراهیمی است که اسالم ناب ،ما را به آن فراخوانده
است .و این ،نماد مجسم بخش مهمی از آرمانهای
جامعه اسالمی است که هر ســال بهوسیله آحاد
مردم مسلمان ،به کارگردانی حج ،نمایشی عظیم
و پرمضمون پدید میآورد و با زبانی گویا همه را به
تالش برای ایجاد چنین جامعه ای فرا میخواند.
نخبــگان جهان اســام کــه جمعی از آنــان از
کشــورهای مختلــف هماکنون در مراســم حج
حضور دارند ،وظیفه ای ســنگین و خطیر بردوش
میکشند .این در سها باید به همت و ابتکار آنان
به مجموعه ملتها و افکار عمومی منتقل شــود و
دادوستد معنوی اندیشــهها و انگیزهها و تجربهها
و آگاهیها بهدســت آنها تحقق یابد .امروز یکی از
مهمترین مسائل جهان اســام ،مسئله فلسطین
است که در رأس همه مســائل سیاسی مسلمانان
با هر مذهب و نژاد و زبان قــرار دارد .بزرگترین
ظلــم قرنهای اخیر در فلســطین اتفــاق افتاده
است .در این ماجرای دردآور ،همه چیز یک ملت،
سرزمینش ،خانه و مزرعه و داراییهایش ،حرمت
و هویتش مصادره شده اســت .این ملت به توفیق
الهی شکست را نپذیرفته و از پا ننشسته و امروز از
دیروز پرشورتر و شجاعانهتر در میدان است ،ولی
نتیجه کار نیازمند کمک همه مســلمانان اســت.
ترفند معامله قرن که بهوســیله آمریکای ظالم و
همراهان خائناش زمینهسازی میشود ،جنایتی
در حق جامعه بشــری و نه فقط ملت فلســطین
است .ما همگان را به حضور فعال برای شکست این
کید و مکر دشــمن فرا میخوانیم و به حول و قوه
الهی آن را و همه ترفندهای دیگر جبهه اســتکبار
را دربرابر همت و ایمان جبهه مقاومت محکوم به
شکست میدانیم.
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توفیق و رحمت و عافیــت و قبولی طاعات را برای
همه حجاج محترم از خداوند مسألت میکنم.

رد شدن حکم مصادره بنیاد علوی از سوی دادگاهی در آمریکا

بررسی طرح «ممنوعیت تحصیل فرزندان مسئوالن در خارج»

یک دادگاه تجدیدنظر آمریکا رای دادگاهی دیگر را بــرای مصادره بنیاد علوی در منهتن رد کرد .یک دادگاه
تجدیدنظر فدرال ،روز جمعه حکم هیئت منصفــه دادگاهی دیگر را رد کرد که ایــن حکم به دولت آمریکا
اجازه میداد ســاختمان بنیاد علوی را که ادعا میکرد تحت کنترل ایران بود مصادره کند .این موضوع یک
شکست برای وزارت دادگستری آمریکا به حساب میآید که با امید فروختن این ساختمان سیوشش طبقه
در خیابان ششصد و پنجاه منهتن و بهای نزدیک به یک میلیارد دالر و تقسیم کردن مبلغ آن میان قربانیان
«بمبگذاریها و بقیه حمالت مرتبط با ایران» ،وارد روند دادرســی شد .همچنین دادگاه تجدیدنظر ،حکم
قاضی دادگاه پیشین که به نفع قربانیان حمالت تروریستی منتسب به ایران بود را رد کرد؛ این افراد به دنبال
جبران خسارت از سوی بنیاد علوی و شرکای آن بودند .این دادگاه اعالم کرد که قربانیان این حوادث میتوانند
به چنین دعاوی در یک دادرسی مجدد رســیدگی کنند؛ چرا که این شرکت آنگونه که قاضی قبلی پرونده
نتیجهگیری کرده بود ،یک «دارایی کشور خارجی» به حساب نمیآید.

ســخنگوی کمیســیون حقوقی مجلس گفت :طرح ممنوعیت بهکارگیری دوتابعیتیها در پستهای
محرمانه در دستورکار کمیسیون است که تبصره ممنوعیت تحصیل و زندگی فرزندان مقامات در خارج
را هم به آن الحاق میکنیم .حسن نوروزی با اشاره به اظهارات اخیر معاون حقوقی قوه قضاییه مبنی بر
اینکه نمایندگان طرحی را ارائه کنند که بر اساس آن اگر فرزندان مقامات عالیرتبه نظام در خارج از کشور
تحصیل میکنند ،پدران آنها از سمت خود استعفا دهند ،اظهار داشت :در حال حاضر طرح ممنوعیت به
کارگیری دوتابعیتیها در پستهای محرمانه و سری در دستور کار کمیسیون حقوقی و قضایی است که
ما قطعا پس از بحث و بررسی این مطلب را هم به عنوان یک تبصره به این طرح الحاق میکنیم .وی با تاکید
بر اینکه کشور ما از لحاظ علمی هیچ کمبودی ندارد ،خاطرنشان کرد :در صورتی که فرزندان مسئوالن
به دنبال کسب دانش و تکنیک روز در خارج از کشور هستند ،میتوانند در کشورهای همسو با جمهوری
اسالمی چون چین و روسیه تحصیل کنند.

چهره ها
معاون رییسجمهور:

تشکیل وزارتخانه میراث
فرهنگی الیحه دولت نبود
معــاون رییسجمهــور درخصوص سرنوشــت
تشــکیل وزارتخانه میراث فرهنگی و گردشگری
با بیان اینکه تشکیل این وزارتخانه براساس طرح
نمایندگان مجلس بود نه طــرح دولت ،گفت :در
مقطعی که این طرح در مجلس در حال بررسی و
سپس میان مجلس و شورای نگهبان بررسی می
شــد ،دولت نظر مخالف خود را اعالم کرد .دولت
معتقد بود تنظیم ســازمان اداری کشور براساس
اصــل  126قانون اساســی از اختیــارات رییس
جمهور است .از ســویی این طرح بار مالی داشت
و خالف اصل  75قانون اساســی بود .حسینعلی
امیری افــزود :دولت معتقد بود تبدیل ســازمان
میراث فرهنگی به وزارتخانه اولویت اول کشــور
نبوده؛ اما با این حال مخالفت ما مربوط به قبل از
تایید شورای نگهبان بود .براساس قانون اساسی،
وقتی مصوبــهای از مجلس مورد تایید شــورای
نگهبان قرار بگیرد ،قوت قانونی پیدا میکند.
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عضو فراکسیون والیی مجلس:

محمدجواد جمالی نوبندگانی
عضو کمیسیون امنیت ملی:

هیچ دلیلی نمیبینم از
مصوبات مجمع تبعیت کنم

برای دوستی با امارات و حتی
عربستان مشکلی نداریم
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
مجلس گفت :ما همیشــه اعالم کردهایم که
درهای سیاســت خارجی ما برای دوستی با
کشورها مانند امارات باز اســت و حتی ما در
رابطه با عربســتان نیز همین موضع را داریم.
محمدجواد جمالــی نوبندگانــی ادامه داد:
هشــدارهای رهبری به امارات باعث شــد تا
اماراتیها در رفتار خود تجدید نظر کنند و بعد
از آن نیز پیامهایی از طرف ما برای آنها مبنی بر
گستردگی مرزهای دریایی با امارات ارسال شد
و توصیه کردیم که در زمین دشمن بازی نکنید.
وی افــزود :من فکر میکنم که اگــر این واقع
بینیها از سوی امارات ادامه پیدا کند ،جمهوری
اسالمی میتواند با توجه به قابلیتهای خوبی
که در منطقــه دارد و از مؤلفههــای امنیتی
باالیی برخوردار است ،لنگرگاه مطمئنی برای
کشورهای همسایه باشد.

zayanderoud8108@gmail.com

عضو فراکســیون والیی مجلس گفت :هیچ دلیلی
نمیبینم که از مصوبات مجمع تشخیص مصلحت
نظام تبعیــت کنم .مجمع میتوانــد بهعنوان یک
مرجع مشورتی برای مقام معظم رهبری عمل کند
و شــورای نگهبان نیز میتواند از نظر مشورتی آن
اســتفاده کند .بنابراین اگر چیزی به عنوان حکم
حکومتی از سوی رهبری برای مجلس صادر شود،
مسئله تمام شــده اســت .مقام معظم رهبری نیز
فرمودند که قانون باالتر از همه اســت و ایشان در
مصادیق مختلف ،همواره به قانون اســتناد کرده و
همه تالش ایشان بر این بوده است که چیزی فراتر
از قانون انجام نشود.غالمعلی جعفرزاده ایمنآبادی
افزود :متاسفانه روند مجمع ،روند مناسبی نیست
واستنادهای برخی از اعضای شــورای نگهبان به
مجمع نیز استنادهای درستی محسوب نمی شود.
این روند قطعا در جهت تضعیف مجلس اســت و
مجلس را به یک مجلس تشریفاتی تبدیل میکند.
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علی وقفچی
سخنگوی کمیسیون کشاورزی:

بازداشــت جعبه ســیاه
پتروشیمی
استعفا زیر فشار

دغدغه های رییس دولت
اصالحات
جایزه وومکس 2019برای
کیهان کلهر

بین الملل

پنتاگون ،ترامپ را مقصر
بازگشت داعش دانست
پنتاگون با انتشار گزارشــی اعالم کرد که تصمیم
ترامپ ،برای خروج سریع نیروهای آمریکا از سوریه
و بیتوجهی به دیپلماسی در عراق به طور ناخواسته
به سازماندهی مجدد داعش در این دو کشور کمک
کرده است.
پنتاگون در این گزارش به دلیل از سرگیری مجدد
فعالیت داعش در سوریه و عراق ،ترامپ را سرزنش
کرد .در این گزارش که در کنگره مطرح شده آمده
اســت :با وجود اینکه ترامپ اعالم کرده بود داعش
شکست خورده و «خالفت» آن سقوط کرده است؛
اما داعش از یک قدرت با کنتــرل بر اراضی به یک
گروه شورشی در سوریه تبدیل شده و این شورش در
عراق نیز شدت گرفته است.

احتمال ایجاد چرنوبیلی جدید
در روسیه
براساس اعالم شــرکت دولتی انرژی اتمی روسیه
موسوم به «روساتم» در انفجاری که در زمان تست
«موتور یک موشک با سوخت مایع» در منطقهای در
شمال روسیه رخ داد ،پنج تن کشته و سه تن زخمی
شــدند؛ حادثهای که البته منجر بــه ثبت افزایش
غیرعادی تشعشعات هستهای در منطقه شده و منابع
و رســانههای غربی برخالف گفته مقامات روسیه
آن را مربوط به انفجار موشکی با سوخت هستهای
دانستهاند .این دومین حادثه رخ داده طی چند وقت
گذشــته در ارتباط با انفجار مهمات و موشکها در
روسیه است.

ردپای عربستان سعودی در
ترور برادر رهبر انصارا ...یمن
سرویسهای اطالعاتی یمن موفق شدند در کمتر
از  12ســاعت تیم ترور برادر رهبر انصارا ...یمن
را شناســایی و  80درصد آنها را بازداشت کنند.
شبکه المیادین لبنان گزارش داد تیم ترور برادر
عبدالملک الحوثی وابسته به وزارت استخبارات
(اطالعات) عربستان سعودی بوده و تحت نظارت
یکی از سرکردههای شبه نظامیان در رژیم سابق
(علی عبدا ...صالــح ،رییسجمهور معدوم یمن)
فعالیت میکرد .هنوز جزئیات شــهادت ابراهیم
حوثی و اینکه کجا و چه زمانی به شهادت رسیده،
منتشر نشده و وزارت کشور یمن نیز در این باره
توضیحات بیشتری نداده است.

طرح آتش بس در لیبی رد شد

انتقال نمایندگان به وزارت
نفت ممنوع میشود
سخنگوی کمیسیون کشــاورزی مجلس ،از
تدویــن طرحی برای یکسانســازی حقوق
نمایندگان مجلس خبــر داد و گفت :زمانی
که اختالف حقوق نمایندگان با جامعه زیاد
باشد ،وکالی ملت با طرحها و لوایح که به آحاد
جامعه کمک میکند ،مخالفت میکنند لذا با
هدف افزایش کارایی مجلس و ایجاد عدالت
در پرداختها ،طرح یکسان سازی پرداخت
حقوق نمایندگان مجلــس را تدوین کردم.
علی وقفچی ادامه داد :بر اســاس این طرح
اگر نمایندگان از مجموعههای دیگری مثل
وزارت نفت نیز حقوق دریافت میکنند نباید
سقف حقوقشان بیشتر از حقوق نمایندگانی
باشد .وی تاکید کرد :تالش داریم تا بر اساس
این طرح جابــه جایی نمایندگان از ســایر
مجموعهها به وزارتخانههایــی مثل وزارت
نفت را نیز ممنوع کنیم.
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«خلیفه حفتــر» فرمانده متمــرد ارتش لیبی
برقراری آتش بس در لیبی در طول تعطیالت عید
قربان را رد کرد .گفتنی است؛ واکنش نیروهای
حفتر به طرح آتش بــس در عید قربان در حالی
است که دولت وفاق ملی لیبی با صدور بیانیهای
از موافقت خود با آتش بس انسانی طی عید قربان
خبر داده بود.
در بیانیه دولت وفاق ملی لیبی آمــده بود :ما با
توجه به رویکرد دولت وفاق ملی مبنی بر کاهش
دردها و رنجهای مردم لیبی با آتش بس انسانی
که از سوی سازمان ملل پیشنهاد شده در روزهای
عید قربان موافقت میکنیم.

صربستان
به داد خانم نخست وزیر رسید
وبسایت دولت صربستان از اعطای حق شهروندی
به نخست وزیر سابق و در تبعید تایلند خبر داد.
شیناواترا با دریافت این حق شهروندی و داشتن
پاسپورت یک کشــور خارجی جا پای برادرش
تاکسین شیناواترا گذاشــته که وی هم نخست
وزیر پیشــین تایلند بود و پس از پنج ســال ،با
کودتای  ۲۰۰۶از کشــور گریخت .یینگالک در
ســال  ۲۰۱۷و کمی پیش از آنکــه دادگاه عالی
تایلند وی را محکوم و به صــورت غیابی به پنج
سال حبس محکوم کند ،ناپدید شد.
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رییس سازمان امور اداری و استخدامی کشور:

 ۸۰۲هزار پست سازمانی در کشور وجود دارد

کافه اقتصاد
مدیرکل مدیریت بحران استانداری
اصفهان:

آفت سن گندم در استان
کنترل شد

مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری اصفهان
از مقابله و کنترل آفت ســن گندم در  ۴۵هزار
هکتار مزرعه گندم در استان اصفهان خبر داد
و گفت ۵۰ :درصد بیشتر نسبت به سال گذشته
از این آفت پیشگیری شد .منصور شیشهفروش
با اشاره به مقابله و کنترل آفات نباتی در بخش
کشــاورزی اظهار داشــت :اداره حفظ نباتات
سازمان جهاد کشــاورزی اقدامات الزم را برای
پیشــگیری و کنترل پایدار آفات نباتی به عمل
آورده است .وی افزود :در سال جاری در  45هزار
هکتار مزرعه گندم ،عملیــات مقابله و کنترل
سن گندم انجام شد و پیشرفت قابل مقایسهای
نسبت به سال گذشته داشتیم .مدیرکل مدیریت
بحران استانداری اصفهان با بیان اینکه امسال
اقداماتی از جملــه دیدهبانی ،پیــش آگاهی،
کنترل ،سمپاشی به موقع و آموزش به کشاورزان
صورت گرفت ،ادامه داد 50 :درصد بیشتر از سال
گذشته از این آفت پیشگیری شد و مزارع کمتر
خســارت دیدند .وی تصریح کرد :در مقابله و
کنترل آفــت کرم خراط نیــز اقداماتی صورت
گرفت و بر این اســاس در حــدود  500هکتار
عملیات پیشــگیری و کنترل آفت کرم خراط
باغات گردو صورت گرفت.

رییس مرکز اصالح نژاد و بهبود تولیدات
دامی وزارت جهاد کشاورزی:

گوشت نباید باالتر از  ۸۰هزار
تومان باشد

آغاز ثبتنام اینترنت رایگان
خبرنگاران و زوجهای جوان
وزیــر ارتباطات و فنــاوری اطالعــات از آغاز
ثبتنام اینترنت رایگان خبرنگاران و زوجهای
جوان خبر داد .محمد جــواد آذری جهرمی،
وزیر ارتباطات و فنــاوری اطالعات در توئیتی
از راهاندازی ســامانه اینترنتی ثبتنام دریافت
اینترنــت رایــگان بــرای زوجهای جــوان و
خبرنگاران خبر داد .ســامانه مذکور بهآدرس
 ICTGifts.irآماده ثبتنام کسانی است که
شرایط الزم را داشته باشــند .آذری جهرمی
همچنین خبــر داد خبرنگارانی که طی هفته
گذشــته ازدواج کرده باشــند ،هدیه ویژهای
دریافت میکنند.

رییس ســازمان امور اداری و استخدامی کشور در جلسه شورای
راهبری توسعه مدیریت استان اصفهان اظهار کرد :هیچ برنامه و
مجوز قانونی برای سنگین کردن ،گسترش تشکیالت و افزایش
نیروی انسانی در دولت وجود ندارد .جمشید انصاری گفت :در کنار
این خط مشــی کلی محورهای مشخصی مانند شایسته گزینی،
رعایت عدالت اســتخدامی ،تلقی اســتخدام در دولت به عنوان
گزینش شایســتگان برای ارائه بهترین خدمت به ملت در قانون

مدیریت خدمات کشوری اســت ولی هر گونه تصمیم گیری در
کنار گزارههای قانونی ممکن میشود .وی با تاکید بر اینکه صرف
صدور مجور استخدامی دلیلی مبنی بر به کارگیری افراد نیست
ادامه داد :این سازمان برای اســتخدام مجوزی صادر میکند که
بیانگر تایید نیاز دستگاه برای به کارگیری نیرو است ولی متناسب
با درآمدها و بودجه کشور باید از سوی ســازمان برنامه و بودجه
تایید شود .رییس سازمان امور اداری و استخدامی کشور افزود:

تبانی یا تخفیف؟ مسئله این است

مرضیه محب رسول
تخفیف ،اصلیترین مزیتی است که مشتریان را به
فروشگاههای بزرگ زنجیرهای میکشاند .قیمتها
در اکثر طبقهها تخفیف دارد و در نهایت همان ده،
بیست هزار تومان تخفیف آخر کار هم میتواند در
این شرایط برای جیب اقشــار کم درآمد و متوسط
جامعه مفید باشد .بر خالف اغلب کسب و کارهای
خرده فروشــی که این روزها بازار کسادی دارند،
فروشگا های زنجیرهای مشــتریان خود را در بازار
پیدا کردهاند .رشد قارچ گونه این مدل از کسب و کار
در کشورمان طی ســالهای اخیر سرعتی سرسام
آور داشته است .بر اساس آخرین آمار ،چهار هزار و
 ۶۰۰شعبه فعال فروشگاه های زنجیرهای در سطح
کشور وجود دارد که  ۵۰هزار نفر به صورت مستقیم
در آنها مشغول به کار شدهاند .درآمد و پیش بینی
آینده خوب این فروشگا هها به حدی روشن است که
حاال زمزمه ورود آنها به بورس هم شنیده میشود.
اگر چه این مدل از توسعه شــغلی به خودی خود
نمیتواند بد باشد؛ اما شــائبههایی مبنی بر تقلب
در قیمت گذاری و فروش برای این فروشــگاههای
مطرحشده است .همواره این ظن وجود داشته که
تخفیفات این فروشگاهها اغلب کاذب و غیر واقعی
است و حاال در جدیدترین ســناریو گفته میشود
فروشــگاههای زنجیرهای با تولید کنندگان برای
درج قیمت باالتر و یا قیمتهای غیر کارشناســی
تبانی میکنند .هر چند در همه جای دنیا خریدهای

رییس اتحادیه فروشندگان
تلفن همراه:

موج ارزانی
به بازار موبایل رسید

کالن با قیمتی ارزانتر تمام میشود؛ اما در بسیاری
از موارد کاالهای عرضه شده در فروشگاهای همراه
با تخفیف در کشورمان با قیمتهای تقلبی و حتی
باالتر از بازار ارائه میشود .پس از بر مالشدن فروش
برنجهای پاکســتانی به جای برنــج ایرانی در یک
فروشگاه زنجیرهای حتی این شائبه مطرح شد که
این فروشــگاه ها با تولید کنندگان برای ســاختن
محصوالت بی کیفیت و ارزانتــر تبانی میکنند.
در همین زمینه منصــور عالیپــور ،نایب رییس
اتحادیه کشوری فروشگاههای زنجیرهای در واکنش
به انتقادات مطرح شــده درباره تخلــف برخی از

فروشــگاههای زنجیرهای مبنی بر درج قیمتهای
غیرواقعی و اعالم تخفیف بر قیمتهای غیرواقعی
اظهار کرد :نکته حائز اهمیت آن اســت که اعمال
تخفیف قیمتــی روی کاالهای مختلــف در اغلب
فروشگاههای زنجیرهای کشور ،یک فرآیند واقعی
و قانونی است و فروشــگاههای زنجیرهای بر اساس
تعامالتی که با تولیدکنندگان دارند ،اقدام به اعمال
چنین تخفیفاتی میکنند.
نایب رییــس اتحادیه کشــوری فروشــگاههای
زنجیرهای ادامه داد :بر همین اســاس اصوال یکی
از اهداف فعالیت فروشگاههای زنجیرهای ،کاهش

فاکتورهای صوری و
فرار مالیاتی
یکی از معضالت ســالهای اخیر نظام مالیاتی
کشــور بحث کد فروشــی و صدور فاکتورهای
صوری بوده است .کوشــش برای کاستن از بار
مالیاتی در گذشته و حال امر رایجی بوده و افراد
بسیاری کوشــش خود را صرف یافتن راههایی
جهت نیل به ایــن مقصود میکننــد .اقدامات
متقلبانه و غیرقانونی که با تاسیس شرکت های
صوری و فاقد فعالیت واقعی ،اقدام به ارائه فاکتور
های جعلی ،صوری و غیرواقعــی می کنند و یا
سوءاستفاده از شــماره اقتصادی (کد فروشی)،
یکی از راههای فرار مالیاتی است .این پدیده بر
مشکالت و معضالت اقتصادی افزوده وبه سالمت
و شــفافیت معامالت و نظام اقتصــادی ضربه
می زند و چالشی بزرگ در راستای اخذ مالیات
عادالنه و مبارزه با فساد تلقی میشود.
برخی دارندگان کد اقتصادی این امتیاز خود را
در قبال دریافت پول در اختیار فعاالن اقتصادی
قرار می دهنــد و از این طریق ســودجویی می
کنند و تشــخیص مالیــات ایــن فعالیتها را
دشوار میکنند .در برخی موارد نیز بدون اینکه
معاملهای انجام شود ،یا کاال ،خدمات و یا پولی
رد و بدل شــود برای فرار از معرفی هزینه ها یا
درآمدهای واقعی وکتمــان فعالیت اقتصادی،
اقدام به سفارش فاکتورهای جعلی می شود.
از آنجا که کدفروشی و صدور فاکتورهای صوری
در اقتصاد کشورمان آثار زیان بار وتبعات ناگواری
را به وجود آورده بود  ،قانونگذار را بر آن داشــت
که مجازاتهای سخت و پیشــگیرانه ای را در
قانون مالیاتهــا لحاظ کند.لــذا در اصالحیه
قانون مالیاتها مصوب  94/4/31این امر تحقق
یافت ودر ماده  169جرایمی برای متخلفین در
نظر گرفته شد .بر اســاس این ماده ،عدم صدور
صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود
و طرف معامله و یا اســتفاده از شماره اقتصادی
خود برای دیگران و یا استفاده از شماره اقتصادی
دیگران برای معامالت خود ،حسبمورد مشمول
جریمهای معادل دو درصــد مبلغ مورد معامله
میشود .همچنین عدم ارائه فهرست معامالت
انجام شده به سازمان امور مالیاتی کشور از طریق
روشهایی که تعیین میشود مشمول جریمهای
معادل یکدرصد معامالتی که فهرست آنها ارائه
نشده است ،میباشــد .ضمنا قانونگذار برای آن
دسته از فعاالن اقتصادی به موجب بند( )5ماده
( )274قانون مالیات های مستقیم که معامالت
و قراردادهای خود را به نام دیگران یا معامالت
وقراردادهــای مودیان دیگر را به نــام خود و بر
خالف واقع تنظیم می کنند جــرم مالیاتی در
نظر گرفته ومرتکب یا مرتکبان حسب مورد  ،به
مجازاتهای درجه شش محکوم خواهند شد.

بازار

دستگاه پخش کننده خودرو

یک میلیون و  200هزار تن صادرات ،برنامه سال جاری ذوب آهن اصفهان
ذوب آهن اصفهان که در سال گذشــته نزدیک به  50درصد محصوالت خود را صادر کرده و عنوان صادر
کننده ممتاز کشور را از آن خود کرد ،در سال جاری نیز به رغم تحریمهای ظالمانه که صنعت فوالد کشور
را نیز نشانه گرفت ،صادرات این شرکت طبق برنامه در حال انجام است و امید میرود که تا پایان سال از
رقم یک میلیون و  200هزار تن عبور کند .مهندس بهزاد کرمی ،مدیر فروش خارجی ذوب آهن اصفهان
درخصوص عملکرد صادراتی این شرکت در  4ماهه ابتدای ســال جاری گفت :با وجود تمامی تنگناها و
مشــکالت موجود در شــرایط تحریم ،ذوب آهن اصفهان موفق به
صادرات حداقل ماهانه  100هزار تن انواع محصوالت فوالدی شده
که این حجم صادرات در برگیرنــده بازارهای جدید صادراتی مانند
غنا و توسعه در حوزه  CISو کشورهای آسیای جنوب شرقی است.
ضمن اینکه صادرات محصوالت فرعی مازاد بر نیازهای داخلی کشور
هم در حال حاضر انجام میشود.
وی ،کیفیت محصوالت این شرکت را یکی از عوامل موثر در موفقیت
و افزایش روند صادرات دانست و گفت :ذوب آهن اصفهان در راستای
تحقق افزایش ســهم صادراتی خود به تمامی کشورها به خصوص

کشورهای اروپایی و برخی کشورهای همســایه که صادرات به آنها مستلزم داشتن گواهینامه CARES
اســت ،اقدام کرده و در حال حاضر اولین و تنها صادرکننده ایرانی دارای این گواهینامه است که در این
راستا محصوالت زیادی مطابق با استاندارد  BSتولید و صادر کرده است .کرمی ،به افزایش سهم بازار این
شرکت در کشورهای همسایه و منطقه  CISاشاره کرد و افزود :شرکت ذوب آهن اصفهان با تکیه بر کیفیت
زبانزد محصوالت خود و همت کارگران شرکت ،تا کنون در شرایط سخت تحریمها ،مسیر توسعه صادرات
را با موفقیت طی کرده و با توجه به بستر فراهم شده به این روند صعودی
خود با تمام تــوان در بازارهای جهانی ادامه خواهــد داد .مدیر فروش
خارجی ذوب آهن اصفهان در خصوص برنامه صادراتی این شــرکت
تا پایان سال  98گفت :در حال حاضر پس از تالشهای صورت گرفته
و با توجه به پیش بینی روند مثبــت بازارهای صادراتی برنامه صادرات
شرکت حداقل صادرات  55درصد تولیدات است که این رقم به صورت
ماهیانه از  100هزار تن در ماه به  130هزار تن میسر خواهد بود .در هر
صورت برنامه صادرات این شرکت حداقل یک میلیون و دویست هزار
تن است که با فضل الهی محقق خواهد شد.

جلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول شــرکت تعاونی توسعه و

داوطلبان تصدی ســمت هیئت مدیره و بازرسی به موجب ماده ( )10دستور العمل

 1398/06/21در محل سالن آرتمیس به نشانی تهران -خ دماوند -جنب مسجد امام

و تحویل دفتر تعاونی نمایند.

عمران یاران طار نطنز ثبت شده به شماره  697راس ساعت  17روز پنجشنبه مورخ

صادق (ع) تشکیل میگردد .بدینوسیله از کلیه سهامداران دعوت می گردد شخصا یا
وکالتا جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این جلسه حضور بهم رسانند.

موظفند حداکثر ظرف مدت یک هفته از انتشار آگهی دعوت ،فرم داوطلبی را تکمیل
دستور جلسه:

 -1ارائه گزارش هیئت مدیره و بازرسان

ضمنا به اطالع می رســاند بــه موجب مــاده  19آیین نامه نحوه تشــکیل مجامع

 -2ارائه گزارش آخرین تغییرات اعضاء و سرمایه شرکت

تنها یک رای خواهد بود و اعضــای متقاضی اعطای نمایندگی می بایســت همراه

 -4انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره و بازرسان

عمومی تعــداد آرای وکالتی هــر عضو حداکثر ســه رای و هر شــخص غیر عضو
نماینده خــود حداکثر تــا تاریــخ  1398/06/20در محل دفتر شــرکت تعاونی
حاضر تا پــس از احــراز هویت و تاییــد وکالت برگــه ورود به مجمــع را دریافت

 -3طرح و تصویب صورتهای مالی منتهی به پایان سال های  1396 ،1395و 1397
 -5طرح و تصویب ســایر مواردی که در صالحیت مجمع عادی بطوری فوق العاده
میباشد

 -6تعیین خط مشی آینده شرکت

هیئت مدیره شرکت تعاونی توسعه و عمران یاران طار نطنز
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قیمت تمام شــده برای مشــتریان از طریق اعمال
چنین تخفیفاتی است ولی ممکن است در مواردی،
تخلفاتی هم رخ دهد که قطعا سازمانهای نظارتی
از جمله تعزیرات ،با آن برخورد خواهد کرد .وی در
واکنش به برخی تبانیها بــا تولیدکنندگان برای
درج قیمتهای غیرواقعی باالتر روی کاالها گفت:
هیچ تولیدکننده معتبری حاضر نیست ،اعتبار خود
را با چنین تخلفاتی خدشهدار کند و بعید میدانم
چنین موضوعاتی مصداق واقعی داشــته باشــد و
عمدتا شایعاتی است که در شبکههای مجازی دست
به دســت میشــود .عالیپور با بیان اینکه فرآیند
ورود تا خروج کاال به فروشگاههای زنجیرهای یک
فرآیند کامال سیستماتیک اســت اضافه کرد :طی
یک ســال گذشــته با توجه به اینکه قیمت کاالها
به ســرعت تغییر میکرد ،ممکن بود کاالیی با یک
قیمت وارد فروشگاه شود و در مرحله بعد و پیش از
آنکه موجودی آن کاال به اتمام برسد ،همان کاال با
قیمت باالتری وارد شود و تغییر قیمت داشته باشد
ولی قطعا فروشــگاههای زنجیرهای حاضر نیستند
اعتبار و حیثیت خود را بــرای چند درصد تخفیف
خدشهدار کنند.
سالهاســت مصرفکننــدگان از گرانفروشــی
فروشگاههای زنجیرهای خبر میدهند و دستگاههای
نظارتی که وظیفه برخورد با متخلفان و گرانفروشان
را دارند ،سکوت کرده و دور از فضای رسانهای فقط
در حال تشکیل پرونده هستند و از توبیخ ،پلمب و
جریمه هیچ خبری نیست.

در حالی که رییس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه از توزیع بخش مهمی از گوشیهای وارداتی با ارز  ۴۲۰۰تومانی به
بازار خبر میدهد ،بررسی روند تحوالت بازار نیز نشان داده که قیمتها در بازار این کاال در حال ریزش است .گوشیهای
آیفون طی دو هفته گذشته با کاهش محسوس نرخ روبهرو شدهاند؛ اما سایر گوشیها تفاوت قیمتی در محدوده صد تا
دویست هزار تومان را شاهد بودند .قیمت گوشی آیفون ایکس با ظرفیت  ۲۵۶گیگابایت از  ۱۴میلیون و صد هزار تومان
به ۱۳میلیون و  ۱۵۰هزار تومان کاهش یافته است .مدل دیگری از گوشی این برند نیز از  ۱۴میلیون و  ۲۴۰هزار تومان به
 ۱۳میلیون و  ۴۵۰هزار تومان رسید .آیفون مدل  XS MAXبا ظرفیت  ۲۵۶گیگابایت اما کاهشی نزدیک به ششصد هزار
تومان را شاهد بود و درحالحاضر در بازار به نرخ  ۱۶میلیون و  ۶۰۰هزار تومان فروخته میشود.

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی

دارند.

اکنون در کشور  802هزار پست سازمانی در دستگاههای مختلف
وجود دارد .وی تصریح کرد :اگر معلمان و پرســتاران شاغل در
بهداشت و درمان که بدون پست و براساس شاخص کار میکنند
یعنی معلم به نسبت دانش آموز و پرستار به نسبت تخت تامین
میشود کنار بگذاریم ،حدود یک میلیون و  100هزار نفر شاغل
داریم یعنی  300هزار نفر بیشتر از پست سازمانی در دستگاههای
اداری شاغل هستند.

احتمال تبانی تولید کنندگان با فروشگاههای زنجیرهای از واقعیت تا تکذیب؛

اصناف

رییس مرکز اصالح نژاد و بهبود تولیدات دامی
وزارت جهاد کشــاورزی گفت :قیمت گوشت
گوســاله با توجه به نرخ دام زنــده و ضرایبی
که امــروز برای الشــه ،حذف اســتخوان و...
در کشــور وجود دارد نباید بــه ازای هرکیلو
باالتر از  ۸۰هزار تومان در بازار عرضه شــود.
مختارعلی عباســی افزود :متاســفانه گوشت
قرمز در عمل بــا قیمتهای باالتــر از این به
خصوص در فروشگاههای زنجیرهای و میادین
به دســت مصرف کنندگان میرســد .رییس
مرکز اصالح نژاد و بهبود تولیدات دامی وزارت
جهاد کشــاورزی گفت :ناگفتــه نماند قیمت
گوشــت نســبت به قبل پائین آمده اما انتظار
این اســت که بیشــتر از این کاهش پیدا کند.
وی گفت :همانطــور که همه واقف هســتند
دالالن و واســطهها از جمله عوامــل افزایش
قیمت گوشــت قرمز در بازار هستند از این رو
ضرورت دارد دســت آنان به نحوی از این بازار
کوتاه شود.
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جدیدترین آمار بنگاههای مشکل دار حاکی از کاهش این آمار از  ۱۳۵۱واحد در اسفند به  ۱۲۶۲واحد در
خرداد حکایت دارد که از نظر تعداد ،استان هرمزگان و از نظر نیروی کار ،استان تهران در صدر قرار دارند.
همچنین طی سه ماهه ابتدای سال جاری تعداد  ۴۷۰بنگاه اقتصادی مورد حمایت قرار گرفتند که موجبات
تثبیت حدود  ۱۰۰هزار فرصت شغلی را فراهم آورده است .بررسی آمار این بنگاهها «از نظر تعداد» حاکی
از آن است که استان هرمزگان با  ۹۹بنگاه مشکلدار در صدر بیشترین بنگاههای دارای مشکل قرار دارد.
پس از هرمزگان ،استان فارس با  ۸۶بنگاه ،استان مرکزی با  ۸۲بنگاه ،استان اصفهان با  ۸۱بنگاه و استان
سیستان و بلوچستان با  ۷۷بنگاه دارای بیشترین بنگاههای مشکلدار در سطح کشور هستند .در  ۴۰بنگاه
مشکلدار استان تهران  ۱۲هزار و  ۷۵۰نفر شاغل هستند که بیشترین تعداد نیروی کار در بین بنگاههای
مشکلدار سراسر کشور است .پس از استان تهران ،بنگاههای مشکلدار استان اصفهان با  ۱۱هزار و ۴۲۷
نفر شاغل قرار دارد .بر اساس این گزارش ،در حالی که در پایان اسفند سال گذشته حجم نیروی شاغل در
 ۱۳۵۱بنگاه مشکلدار کشور حدود  ۱۴۵هزار نفر بود ،با کاهش تعداد بنگاههای مشکل دار به  ۱۲۶۲بنگاه،
تعداد افراد شاغل در این بنگاهها نیز به حدود  ۱۴۱هزار نفر کاهش پیدا کرده است.
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اخبار

«زد تی ای» اولین گوشی
نسل پنجم چین را عرضه کرد
زد تی ای ،اولین شــرکت ســازنده گوشیهای
هوشــمند در چین اســت که یک گوشی نسل
پنجم را در این کشــور عرضه کرده است .این
گوشــی کــه  Axon ۱۰ Pro ۵Gنــام دارد،
در دســترس عالقه مندان قرار گرفته اســت.
 Axon ۱۰ Pro ۵Gمجهز به یک نمایشــگر
 ۶.۷اینچی با دقــت  ۱۰۸۰پیکســل و از نوع
 AMOLEDبــوده و در آن از اولین نســل از
مودمهــای  X۵۰ ۵Gکوالکوم بــرای متصل
کردن تلفن همراه یادشــده به شبکه بی سیم
نسل پنجم کشور چین بهره گرفته شده است.
البته با توجه به اینکه اولین شــبکه نسل پنجم
کشــور چین در ماه اکتبر یا مهر ماه راه اندازی
میشــود ،بهرهمندی از مزایای این گوشــی تا
آن زمان ممکن نخواهد شــد .قرار است تا قبل
از پایان ســال  ۲۰۱۹شبکه نســل پنجم چین
در بیش از  ۵۰شهر این کشور در دسترس قرار
بگیرد .دو شرکت مخابراتی چاینا تله کام و چاینا
یونیکام قرار است خدمات نسل پنجم را در نقاط
مختلف کشور چین ارائه دهند .پیش از این قرار
بود هواوی اولین گوشی نسل پنجم را در کشور
چین عرضــه کند؛ اما این شــرکت در رقابت با
«زدتی ای» عقب افتاد و نتوانســت Mate ۲۰
 X ۵Gرا به موقع به بازار بفرســتد .این گوشی
در تاریخ  ۱۶آگوست  ،در دسترس عالقه مندان
قرار خواهد گرفت.

«گوگل فیت» خواب کاربر را
رصد میکند
اپلیکیشــن گوگل فیت با توجــه به اطالعات
جمعآوری شــده توســط برنامههــای دیگر
الگوهای خــواب کاربر را تعیین و مشــخص
میکند آیا او به خواب بیشــتری نیــاز دارد یا
خیر .اپلیکیشن  Google Fitاکنون با توجه
به اطالعاتی که برنامههای دیگر به اشــتراک
میگذارند ،الگوهای خواب کاربر را رصد میکند
و با دقت باالتری تعیین میکنــد که کاربر به
خواب بیشــتر نیاز دارد یا خیر .اگر اپلیکیشن
های دیگر اطالعات کاملی از مدت زمان خواب
کاربر فراهم نکنند ،خــود او میتواند تاریخچه
خوابش را ویرایــش کند .ایــن اصالحات به
فرد کمک میکند برنامههــای روزانه خود را
بهتر انجام دهد .عالوه بر آن کاربران  iOSاین
اپلیکیشــن نیز اکنون میتوانند نقشــه برای
پیاده روی و دوچرخه سواری خود را در اختیار
داشته باشند.

پیشنهاد سردبیر:
افشاگری شنود مکالمات در دستیار صوتی گوگل
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گویــا کارآفرینــان زن ،اقبــال بیشــتری برای
جذب سرمایهگذار یهای ریســکپذیر داشته و
توانســتهاند رکورد تازهای در ایــن زمینه بهثبت
برســانند .این موضوعی اســت کــه تحقیقات و
بررسیهای جدید انجام شده توســط بنیاد ملی
سرمایهگذاری ریسکپذیر و شــرکت تحقیقاتی
 ،Pitchbookآن را تایید میکند .این بررسیها
نشــان میدهند که تا پایان ماه ژوئن امسال ۳۰۱
پیشــنهاد ســرمایهگذاری با مجموع ارزش ۱ /۹
میلیارد دالر به اســتارتآپهایی که توسط زنان
تاسیس شدهاند ،پیشنهاد شده است.
این در حالی اســت که تعداد کل سرمایهگذاری
کامل انجام شــده روی این استارتآپها در سال
 ۲۰۱۸برابر  ۵۳۶سرمایهگذاری با ارزش مجموع
 ۳ /۱میلیارد دالر بوده است.
رکورد زنان کارآفرین در جذب سرمایه
در نیمــه اول ســا لجاری میــادی تعــداد
ســرمایهگذار یهای کامل در اســتار تآ پهای
تاســیس شــده توســط زنان  ۲ /۹درصد از کل
سرمایهگذاریهای کامل انجام شده در اکوسیستم
استارتآپی بوده اســت .این میزان در مقایسه با
مدت مشابه در سال  ،۲۰۱۸رشــد اندکی داشته
اســت .هر چند این میــزان ،ســهم اندکی برای
استارتآپهای زنان اســت ،اما نشان میدهد که
سرمایهگذاران ریسکپذیر تمایل بیشتری دارند تا
رزومه کاری خودشان را متنوعتر کرده و به همین
دلیل با دقت بیشــتری فعالیت اســتارتآپهای
تاسیس شده توسط زنان را رصد میکنند.
استارتآپ اجاره لباس زنان ه �Lease the Run
 wayو اســتارتآپ ارائهدهنده خدمات مراقبت
از پوســت  Glossierکه هر دو توســط دختران
تاسیس و راهاندازی شدهاند ،توانستهاند در اوایل
ســال  ۲۰۱۹با کمک ســرمایهگذاریهای انجام
شده به ارزشــی بیش از یک میلیارد دالر برسند.
به این ترتیب هر دوی این اســتارتآپها که جزو
استار تآ پهای زنانه تاز هکار هستند ،توانستهاند
به سرعت به باشگاه تکشا خها بپیوندند« .جنیفر
نئوندورفر» موســس اســتارتآپ  Jane VCدر
این مــورد میگویــد« :این روزها بیــش از پیش
زنانــی را میبینیم کــه از شــرکتهای بزرگ و
مهــم تکنولوژی بیــرون میآیند تا شــرکتها و
استارتآپهای خودشــان را تاسیس کنند و آنها
را به سطحی برســانند که بتوانند سرمایه جذب
کنند .چنین شــرایطی میتواند تاثیرگذار باشد؛
به این ترتیب هرچــه تعداد زنانی کــه میتوانند

مفاد آراء
 5/162آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند
رسمی مســتقر در اداره ثبت اسناد و امالک فریدونشــهر تصرفات مالکانه و بالمعارض
متقاضیان محرز گردیده است لذا مشــخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح
زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شــود .در صورتی که
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد محل تسلیم و پس
از اخذ رسید ،ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مرجع قضایی
تقدیم نمایند:
 -1برابر راي شماره  139860302013000083مورخ  1398/04/16هيات اول موضوع
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد
ثبتي حوزه ثبت ملك فريدونشــهر تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم معصومه
اصالني فرزند صفدر بشماره شناسنامه  5350صادره از تهران در یک دانگ مشاع از شش
دانگ یک باب خانه بمساحت  295مترمربع تحت پالک  96فرعی از  239اصلی ،مفروز
و مجزی شــده از پالك  84فرعي از  239اصلي واقع در فریدونشهر ،روستای چقیورت،
بخش سیزده حوزه ثبت ملك فريدونشهر خريداري مع الواسطه از مالك رسمي آقاي سید
محمد حسینی محرز گرديده است.
 -2برابر راي شماره  139860302013000084مورخ  1398/04/16هيات اول موضوع
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد
ثبتي حوزه ثبت ملك فريدونشــهر تصرفات مالكانه بالمعــارض متقاضي خانم صديقه
اصالني فرزند صفدر بشماره شناسنامه  4750صادره از تهران در دو دانگ مشاع از شش
دانگ یک باب خانه بمساحت  295مترمربع تحت پالک  96فرعی از  239اصلی ،مفروز
و مجزی شــده از پالك  84فرعي از  239اصلي واقع در فریدونشهر ،روستای چقیورت،
بخش سیزده حوزه ثبت ملك فريدونشهر خريداري مع الواسطه از مالك رسمي آقاي سید
محمد حسینی محرز گرديده است.
 -3برابر راي شماره  139860302013000085مورخ  1398/04/16هيات اول موضوع
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد
ثبتي حوزه ثبت ملك فريدونشــهر تصرفات مالكانه بالمعــارض متقاضي آقاي محمد
اصالني فرزند صفدر بشماره شناسنامه  2350صادره از تهران در دو دانگ مشاع از شش
دانگ یک باب خانه بمساحت  295مترمربع تحت پالک  96فرعی از  239اصلی ،مفروز
و مجزی شــده از پالك  84فرعي از  239اصلي واقع در فریدونشهر ،روستای چقیورت،
بخش سیزده حوزه ثبت ملك فريدونشهر خريداري مع الواسطه از مالك رسمي آقاي سید
محمد حسینی محرز گرديده است.
 -4برابر راي شماره  139860302013000086مورخ  1398/04/16هيات اول موضوع
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد
ثبتي حوزه ثبت ملك فريدونشــهر تصرفات مالكانه بالمعــارض متقاضي خانم جميله
سواري فرزند مهديقلي بشماره شناسنامه  5صادره از اليگودرز در یک دانگ مشاع از شش
دانگ یک باب خانه بمساحت  295مترمربع تحت پالک  96فرعی از  239اصلی ،مفروز
و مجزی شــده از پالك  84فرعي از  239اصلي واقع در فریدونشهر ،روستای چقیورت،
بخش سیزده حوزه ثبت ملك فريدونشهر خریداری مع الواسطه از مالك رسمي آقاي سید
محمد حسینی محرز گرديده است.
بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند
مالکیت صادر خواهد شد.
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شکاف جنسیتی در اکوسیستم استارتآپی کمرنگ میشود؛

تکنولوژی

رکورد زنان کارآفرین در جذب سرمایه

فیسبوک نام خود را به
اپلیکیشنهای اینستاگرام و
واتساپ اضافه میکند
فیسبوک ،شروع به اضافه کردن نام خود روی برخی
از صفحات اینستاگرام کرده تا موضوع مالکیت خود
بر این پلتفرم محبوب را در معرض دید کاربران قرار
دهد .این اتفاق در حالی روی می دهدکه بزرگترین
کمپانی شــبکههای اجتماعی دنیــا ،با تحقیقات
گســتردهای از ســوی رگالتورهای سرتاسر دنیا،
درباره شفافیت بیشتر درباره امنیت دادهها و اینکه
فیسبوک چگونه و با چه کسانی اطالعات کاربران
را به اشــتراک میگذارد ،روبهرو اســت .بهزودی
عبــارت «،»Instagram from Facebook
بعد از چند کلیک در بخش تنظیمات اپلیکیشــن
اینســتاگرام در دســتگاههای  iOSقابل مشاهده
خواهد بود .ســخنگوی فیسبوک به خبرگزاری
رویترز گفته اســت کــه ما میخواهیــم در مورد
محصوالت و ســرویسهایی که متعلق به شرکت
فیسبوک هستند ،شفافتر عمل کنیم.

افشاگری شنود مکالمات
در دستیار صوتی گوگل
برای استارتآپهایشــان ســرمایه جذب کنند،
افزایش پیدا کند ،گروه بزرگتــری از زنان از آنها
الگوبرداری میکنند و با این اوصاف اکوسیســتم
اســتارتآپی کارآفرینی زنان بــزرگ و بزرگتر
میشــود .ما معتقدیــم که این چرخــه میتواند
همچنان ادامه پیدا کرده و رشد کند».
فراتر از مرزهای سیلیکونولی
در این تحقیقات ،مکا نهای ســرمایهگذاری هم
مورد بررســی قــرار گرفتهانــد و در نهایت نتایج
جالبی بهدست آمده است .بر اساس این بررسیها،
برخالف اینکه اغلب ســرمایهگذاریها بیشتر در
ســیلیکونولی متمرکز هســتند؛ اما کارآفرینان
زن این روند را تغییــر داده و ثابــت کردهاند که
اکوسیستم کارآفرینی در خارج از دره تکنولوژی
هم میتواند رونق داشــته باشــد .به این ترتیب
نتایج این تحقیقات نشان میدهد که کارآفرینان
زن شــاهد افزایش ســرمایهگذاری در نیویورک،
بوستون و لسآنجلس بودهاند .بهعنوان نمونه ،دو
استارتآ پ  Lease the Runwayو �Gloss

تاریخ چاپ نوبت اول1398/05/05 :
تاریخ چاپ نوبت دوم1398/05/20 :
م الف 543293 :محسن مقصودی مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدون شهر
فقدان سند مالکیت
 5/164شماره صادره 1398/3/13-1398/03/568429 :نظر به اینکه سند مالکیت یک
دانگ مشاع از ششدانگ خانه پالک ثبتی شماره  8074فرعی واقع در اردستان  1اصلی
گرمسیر واقع در بخش  17ثبت اصفهان ذیل ثبت  22838در صفحه  270دفتر  284امالک
به نام زهره قربانعلی صادر و تسلیم گردیده است ،سپس نامبرده با ارائه درخواست کتبی
به شماره وارده 98/3/4-980320541925072 :به انضمام دو برگ استشهادیه محلی
که امضاء شهود آن ذیل شماره 98/3/2-20141 :به گواهی دفتر خانه  51اردستان رسیده
است مدعی است که سند مالکیت آن به علت دزدی مفقود گردیده است و درخواست صدور
المثنی سند مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل
ماده  120آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شــود چنانچه کسی مدعی انجام
معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود ســند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این
آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتب ًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به
این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده
سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض
اصل سند مالکیت یا ســند معامله ارائه نشود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق
مقررات خواهد شد .مالف 560916:عصاری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اردستان
فقدان سند مالکیت
 5/165شماره صادره 1398/3/13-1398/03/568438 :سند مالکیت دو دانگ مشاع
از ششدانگ پالک ثبتی شماره  8074فرعی واقع در اردستان  1اصلی گرمسیر بخش 17
ثبت اصفهان ذیل ثبت  18134در صفحــه  468دفتر  250امالک به نام صدیقه نیرومند
صادر و تسلیم گردیده است ،ســپس نامبرده با ارائه درخواســت کتبی به شماره وارده:
 98/3/4-980320541925066به انضمام دو برگ استشهادیه محلی که امضاء شهود
آن ذیل شــماره 98/3/2-20119 :به گواهی دفتر خانه  51اردستان رسیده است مدعی
است که سند مالکیت آن به علت جابجایی مفقود گردیده است و درخواست صدور المثنی
سند مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120
آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت
به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت
ده روز اعتراض خود را کتب ًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم
و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل ســند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد
گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند
مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد
شد .مالف 560918:عصاری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اردستان
حصر وراثت
 5/166خانم زهرا رضا زاده دارای شناسنامه شماره  1774به شرح دادخواست به کالسه
 312/98از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان
سید محمد صدوق ونینی به شناسنامه  210در تاریخ  84/6/8اقامتگاه دائمی خود بدرود
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به سه پسر و چهار دختر و یک عیال
دائمی که عبارتند از -1 :سید مهدی صدوق ونینی به شماره شناسنامه  13فرزند متوفی
 -2سید حسین صدوق ونینی به شماره شناســنامه  2فرزند متوفی  -3سید سعید صدوق
ونینی به شماره شناسنامه  2فرزند متوفی  -4صدیقه صدوق ونینی به شماره شناسنامه 20
فرزند متوفی  -5فاطمه صدوق به شماره شناسنامه  4فرزند متوفی  -6ملکه بیگم صدوق
ونینی به شماره شناسنامه  9فرزند متوفی  -7سکینه صدوق ونینی به شماره شناسنامه 273
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 ierدر نیویورک مســتقر هســتند« .الکســا ون
توبل» که در گذشته اســتارتآپ LearnVest
را تاسیس کرده و حاال سرمایهگذار است ،میگوید:
«چیزی که بیش از همه من را خوشحال و ذوقزده
میکند ،میزان حمایت و پشتیبانی سرمایهگذاران
نیویورکــی از کارآفرینــان زن اســت .تعــداد
سرمایهگذاریهای نیویورکیها در استارتآپهای
تاسیس شده توسط زنان ،بیشتر از سرمایهگذاران
سیلیکونولی اســت .این در حالی است که حجم
سرمایهگذاری سرمایهگذاران در استارتآپهای
زنان تقریبا ســه برابر بیشتر از ســرمایهای است
که نیویورکیها به این اســتار تآ پها اختصاص
میدهند».
بهطــور کلی کارآفرینــان زن در نیمه اول ســال
 ۲۰۱۹توانســتهاند تا  ۲ /۹درصد بیشــتر از نیمه
اول سال میالدی گذشــته ،از سراسر دنیا سرمایه
جذب کنند .این برش لذیذ از کیک سرمایهگذاری
ریســکپذیر ،شــاهد خوبی اســت بر این مدعا
که شکاف ســرمایهگذاری در اســتار تآ پهای

تاسیسشده توسط زنان و استارتآپهای مردانه
به تدریج کمتر و کمتر میشــود .و نتوبل معتقد
است« :با اینکه این آمار و ارقام امیدوارکننده است،
اما هنوز اقدامــات زیادی برای از بیــن بردن این
شکاف میان کارآفرینان زن و مرد ،باید انجام شود.
این تحقیقات نشــان میدهد که کارآفرینان زن
همچنان به شکل ســنتی ،در مراحل اولیه شانس
چندانی برای دریافت سرمایه در مقایسه با رقبای
مردشان ندارند .بر اساس این آمار ،به ازای هر یک
دالر سرمایهگذاری در اســتارتآپهای تاسیس
شــده توســط مردان ،زنان کارآفرین تنها ۰ /۳۸
دالر سرمایه دریافت میکنند .این در حالی است
که هنوز تنوع جنسیتی در اکوسیستم کارآفرینی
حوزه تکنولــوژی خیلی کم اســت و حتی گاهی
شاهد تفاوت معنادار میزان دستمزد زنان و مردان
در این اکوسیستم هستیم .درست به همین دلیل
هم معتقدم که هنوز کارهــای زیادی برای ایجاد
تعادل در فضای کارآفرینی میان کارآفرینان زن و
مرد وجود دارد که باید انجام شوند».

فرزند متوفی  -8زهرا بیگم صدوق ونینی به شماره شناسنامه  8/11214همسر متوفی.
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر
کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف
یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر شد .م الف 560923 :شعبه اول حقوقی
شورای حل اختالف شهرستان اردستان
حصر وراثت
 5/167خانم زهرا رضا زاده دارای شناسنامه شماره  1774به شرح دادخواست به کالسه
 313/98از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنیــن توضیح داده که
شــادروان زهرا بیگم صدوق ونینی به شناســنامه  8/11214در تاریخ  86/6/3اقامتگاه
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به چهار دختر و
سه پســر که عبارتند از - 1 :فاطمه صدوق فرزند سید محمد به شماره شناسنامه  4فرزند
متوفی  -2سکینه صدوق ونینی فرزند سید محمد به شماره شناسنامه  273فرزند متوفی
متوفی  -3ملکه بیگم صدوق ونینی فرزند سید محمد به شماره شناسنامه  9فرزند متوفی
 -4صدیقه صدوق ونینی فرزند سید محمد به شماره شناسنامه  20فرزند متوفی  -5سید
مهدی صدوق ونینی فرزند سید محمد به شماره شناسنامه  13فرزند متوفی  -6سید سعید
صدوق ونینی فرزند سید محمد به شماره شناسنامه  2فرزند متوفی  -7سید حسین صدوق
ونینی فرزند سید محمد به شــماره شناســنامه  2فرزند متوفی .اینک با انجام تشریفات
مقدماتی درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم
دارد و اال گواهی صادر خواهد شــد .م الف 560941 :شعبه اول حقوقی شورای حل
اختالف شهرستان اردستان
حصر وراثت
 5/168خانم زهرا رضا زاده دارای شناسنامه شماره  1774به شرح دادخواست به کالسه
 311/98از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان
صدیقه صدوق ونینی به شناسنامه  20در تاریخ  94/4/21اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به ســه خواهر و سه برادر که عبارتند از:
 - 1فاطمه صدوق فرزند سید محمد به شماره شناسنامه  4خواهر متوفی  -2ملکه بیگم
صدوق ونینی فرزند سید محمد به شماره شناســنامه  9خواهر متوفی  -2سکینه صدوق
ونینی فرزند سید محمد به شماره شناســنامه  273فرزند خواهر متوفی  -4سید حسین
صدوق ونینی فرزند سید محمد به شماره شناسنامه  2برادر متوفی  -5سید سعید صدوق
ونینی فرزند سید محمد به شماره شناسنامه  2برادر متوفی  -6سید مهدی صدوق ونینی
فرزند سید محمد به شماره شناسنامه  13برادر متوفی .اینک با انجام تشریفات مقدماتی
درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال
گواهی صادر خواهد شد .م الف 560934 :شــعبه اول حقوقی شورای حل اختالف
شهرستان اردستان
ابالغ اجرائیه
 5/169شماره پرونده 139704002143000021/1 :شماره بایگانی پرونده9700029 :
شماره ابالغیه 139705102143000492 :بدین وســیله به آقای محمد قاسمی فرزند
عبدالعظیم به شماره شناسنامه  3ســاکن بادرود ،خیابان ابوالفضل ،منزل محمد قاسمی
ابالغ می شود که بانک صادرات به اســتناد قرارداد بانکی شماره -6603739452004
 95/11/03جهت وصــول مبلغ  160/000/000ریال بابت اصــل ،مبلغ 14/427/164
ریال بابت سود ،مبلغ  25/117/512ریال بابت خسارت تاخیر تادیه تا تاریخ 96/12/09
که منبعد روزانه مبلغ  114/692ریال بــه آن اضافه می گردد علیه شــما اجرائیه صادر
نموده و پرونده اجرائی به کالسه  139704002143000021در این اداره تشکیل شده
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عدم اقدام شــفاف گوگل در راستای ضبط صدای
کاربران در زمان استفاده از دستیار صوتی این شرکت
موجبات تحقیقاتی را در این زمینــه فراهم آورده
است .با توجه به استفاده تعداد زیادی از کاربران از
سیستمهای دستیار صوتی در گوشیهای هوشمند،
ابهاماتی جهت این موضوع که آیا صدای کاربران در
این مدت ضبط میشــود و یا اطالعات خصوصی
آنها بدون اطالع کاربران برای پیمانکارانی ارســال
میشود ،به وجود آمده است .گزارشی از خبرگزاری
عمومی  VRT NWSدر بلژیک منتشــر شده که
نشان میدهد پیمانکارانی از نیروی انسانی در مکانی
مشغول به یادداشت برداری مکالمات افراد و یا حتی
ضبط مکالمات صوتی آنها هستند .گوگل این اقدام
را منطقی دانســته و آن را جهت بهبــود عملکرد
سیستمهای صوتی ضروری میداند .گزارشهای
منتشر شده طی مدت اخیر نشان دهنده این موضوع
اســت که صحبتهای کاربران با سیســتمهای
مبتنی بر هوش مصنوعی گوشیهای هوشمند،
خصوصی نیستند.

و طبق گزارش مامور ،محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده ،لذا طبق ماده 18
آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیراالنتشــار محلی
آگهی می شــود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ محسوب
می گردد نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید عملیات اجرائی جریان خواهد یافت.
م الف 561074 :سید مجتبی موسی کاظمی محمدی مســئول واحد اجرای اسناد
رسمی بادرود
ابالغ اجرائیه
 5/170شماره پرونده 139704002143000066/1 :شماره بایگانی پرونده9700079 :
شــماره آگهی ابالغیه 139803802143000001 :بدین وسیله به خانم عرفانه رحمانی
فرزند فتحعلی به شماره ملی  0010504095و آقای مجید ادوای فرزند علی به شماره ملی
 0071259538مدیونین پرونده کالسه  139704002143000066/1که برابر گزارش
مامور ،ابالغ واقعی به آنان میســر نگردیده ابالغ می گردد که برابر قرارداد بانکی شماره
 6602251932008بین شما و بانک صادرات مبلغ  39/996/598ریال بابت اصل ،مبلغ
 8/576/583ریال بابت سود و مبلغ  31/109/182ریال بابت خسارت تاخیر تادیه تا تاریخ
 97/03/13که منبعد روزانه مبلغ  43/916ریال به آن اضافه می گردد بدهکار می باشید که
بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار درخواست صدور اجرائیه نموده پس از تشریفات قانونی
اجرائیه صادر و به کالسه فوق در این اجرا مطرح می باشد لذا طبق ماده  18آئین نامه اجرای
مفاد اسناد رسمی به شما ابالغ می گردد از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه
محسوب است و فقط یک نوبت در روزنامه درج و منتشر می گردد ظرف مدت بیست روز
نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر این صورت بدون انتشار آگهی دیگری عملیات
اجرائی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد .م الف 561052 :سید مجتبی موسی
کاظمی محمدی مسئول واحد اجرای اسناد رسمی بادرود
مفاد آراء
 5/163آگهی مفاد آراء «قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند
رسمی» هیات حل اختالف مستقردراداره ثبت اسناد وامالک زواره
آگهی مفاد آراء «قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی»
که در اجرای ماده یک قانون مذکور توســط هیات حل اختالف مستقردراداره ثبت اسناد
و امالک زواره صادر گردیده و در اجرای ماده  3قانون مذکور در دو نوبت به فاصله ی 15
روز از طریق روزنامه های کثیر االنتشــار و محلی آگهی می شود ودر روستاها عالوه بر
انتشار آگهی ،رأی هیئت باحضور نماینده شورای اسالمی روستا در محل الصاق می گردد
تا شخص یا اشخاصی که به آراء مذکور اعتراض دارند در شــهرها از تاریخ انتشار اولین
آگهی ودر روســتاها از تاریخ الصاق در محل ظرف مدت دو مــاه اعتراض خودرا به اداره
ثبت اسناد و امالک زواره تسلیم و رسید اخذ نمایند واز تاريخ تسليم اعتراض به اداره ثبت
ظرف يكماه مبادرت به تقديم دادخواست به دادگاه عمومی محل نموده و گواهي تقديم
دادخواست را اخذ و به اداره ثبت زواره تسليم نمايند ،در اين صورت اقدامات ثبت موکول
به ارائه حکم قطعی دادگاه است.در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا
معترض،گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند ،اداره ثبت مبادرت
به صدور سند مالکیت می نماید .صدور سند مالکیت مانع ازمراجعه متضرر به دادگاه نیست:
 -1رای شماره  139860302021000068مورخ  -98/05/01خانم مریم عامری برکی
فرزند سهراب بشماره ملی  1189803704ششــدانگ یکباب ساختمان و زمین متصله
احداثی بر روی قسمتی از مزرعه درقه  100اصلی دهستان سفلی بخش  17ثبت اصفهان
به مساحت  1101/87متر مربع مالک رسمی.
تاریخ انتشار نوبت اول1398/05/05 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1398/05/20 :
م الف 543197 :ذبیح اله فدائی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک زواره
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رییس کل دادگستری استان اصفهان:

خبر
دبیرستاد مبارزه با مواد مخدر استان:

معتادان ،نیاز به حرفه آموزی
دارند
دبیرســتاد مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان
گفت :معتادان برای بهبودی و بازگشت به جامعه
نیازمند حرفهآموزی هستند .محمد خرمیان ،با

با کنترل مجرمان حرفه ای و خطرناک از تکرار جرایم پیشگیری به عمل می آید
رییس کل دادگستری استان اصفهان درســومین جلسه ستاد
کنترل مجرمان حرفه ای اعالم کرد :با کنترل مجرمان حرفه ای
و خطرناک از تکرار جرایم پیشگیری به عمل می آید.محمدرضا
حبیبی بیان داشــت :دســتورالعمل صادره در این خصوص در
راســتای حفظ و ارتقای امنیت و پیشــگیری از وقــوع و تکرار
جرایم صادر شده و در این ستاد سعی می شود با همکاری سایر

سازمانهای مرتبط با برنامه ریزی دقیق قضایی و امنیتی مجرمان
حرفه ای و سابقه دار شناســایی و تحت کنترل و نظارت و پایش
قرار گیرند .وی افزود :راه اندازی بانک اطالعاتی مجرمان حرفهای
که از مصوبات مهم جلسه قبل ســتاد بود توسط نیروی انتظامی
انجام و مجرمان حرفه ای و ســابقه دار با تفکیــک نوع جرایم و
سوابق کیفری و سایر مولفه های مربوط در این بانک ثبت شد و

در اختیار دادگســتری قرار گرفت .این مقام عالی قوه قضاییه در
استان ،شناسایی مجرمان حرفه ای فضای مجازی را نیز در دستور
کار قرار داد و بیان داشت :با عنایت به اینکه فضای مجازی میتواند
به عنوان مکانی برای ارتکاب جرم برخی مجرمان باشد ،الزم است
مجرمان حرفه ای این حوزه نیز شناسایی و اطالعات آنها در این
بانک اطالعات ثبت شود.

مدیر کل دامپزشکی استان در گفت و گو با « زاینده رود» از اجرای یک طرح مهم در آستانه عید قربان خبر داد:
بیان اینکه عمده مراکز نگهداری و درمان معتادان
تنها نســبت به نگهداری فیزیکی این افراد اکتفا
کرده و پس از مدتی آنهــا را رها میکنند ،اظهار
کرد :برنامههای درمانی نیز که دراین مراکز ارائه
میشود مقطعی بوده و تاثیر خوبی ندارد .وی با
اشاره به اینکه اشــتغال یکی از نیازهای اساسی
معتادان است ،تصریح کرد :اکثر معتادان عالوه
بر اینکه شــغل درســتی ندارند به حرفهای نیز
ورود نکردهاند ،به همین دلیــل مهارت آموزی
به معتادان امری ضروری اســت و مسئوالن باید
به آن توجه داشــته باشند .دبیرســتاد مبارزه با
مواد مخدر اســتان اصفهان ادامــهداد :هدف از
مهارت آموزی بازگشت درست به جامعه است،
زیرا این مهارت موجب میشــود افراد کمتر به
سمت اعتیاد بروند و این موضوع بر خالف سایر
کمپهایی است که افراد را  ۲۰روز نگه داشته و
سپس رها میکنند و شخص به وضعیت اول خود
باز میگــردد .وی در خصــوص راهاندازی مرکز
جامع کاهش آسیب اســتان اصفهان گفت :این
مرکز بنا بر برنامهریزیهــای صورت گرفته قرار
است تا پایان سال جاری به بهرهبرداری برسد و
در کنار بحث نگهداری نسبت به سالمت ،اشتغال
و کارآفرینی و مهارت آموزی معتادان و اقشــار
آسیب پذیر توجه داشته باشد.
خرمیان ،با بیــان اینکه این مرکــز میتواند به
الگوی اجرایی سراسر کشور تبدیل شود ،افزود:
پروژههایی که در ســایر شــهرها به ویژه تهران
اجرایی میشــود بیشــتر جنبه نگهداری دارد؛
اجرایی شــدن پروژه اصفهــان میتواند الگویی
برای سایر شهرها برای دید جامع در بحث کاهش
آسیبهای اجتماعی باشد.

اصفهان ،پیشگام در اجرای طرح ذبح دام در کشتارگاه

حدیث زاهدی
یکی از خطراتی که همه ســاله در زمان عید قربان
گریبانگیر مردم میشــود ،ذبح خــارج از زنجیره
کشــتارگاههای مجاز در کشور اســت .با توجه به
اینکه بعد از مراسم عبادی حج و عید سعید قربان
و افزایش موارد ذبــح غیربهداشــتی دام ،امکان
بروز بیماری اجتنابناپذیر است ،برای جلوگیری
از این موضــوع ،باید نســبت به ذبح بهداشــتی
دام در کشــتارگاههای صنعتــی که مــورد تایید
سازمان دامپزشــکی کشــور اســت تا از انتقال
بیماریهای مشترک ناشــی از دام آلوده به انسان
پیشگیری شود.
در همیــن راســتا شــهرام موحــدی ،مدیر کل
دامپزشکی استان اصفهان ،اظهار کرد :با توجه به
غیرقابل شناسایی بودن بیماری تب کریمه کنگو
در دام و نزدیک بودن عید ســعید قربان ،بهترین
راهکار برای جلوگیری از بروز مشکل ،ذبح دامهای
قربانی در کشتارگاه است.
وی ادامه داد :بیماری تب خونریزی دهنده کریمه
کنگو ( )CCHFیک بیماری مشــترک بین انسان
و حیوان است که به وســیله کنههای سخت گونه
هیالوما به انسان و یا حیوان منتقل میشود .عالوه بر
آن ،سایر راههای انتقال این بیماری به دنبال تماس
با خون یا بافت آلوده انسان و حیوان آلوده است .به
علت بیماری زایی باالی ویروس امکان انتقال فرم
بیمارستانی این بیماری به صورت نازوکومیال نیز
محتمل است که متاسفانه در کشور ایران عدهای
قربانی این بیماری شدهاند.
موحدی افزود :پس تماس با خون و بافت بیماران

ابالغ رای
 5/171شماره پرونده 978/97 :شــماره دادنامه 228 :تاریخ رسیدگی 98/03/23 :مرجع
رسیدگی :شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان دهاقان ،خواهان :شکراله ابراهیمیان
دهاقانی به نشانی دهاقان خیابان شهید بهشتی کوچه دیانی پالک  ،11خوانده :حیدر علی
امینی به نشانی مجهول المکان ،خواسته :انتقال ســند ،گردشکار :خواهان دادخواستی/
درخواستی به خواسته فوق بطرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و
ثبت به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی در وقت فوق العاده /مقرر شعبه بتصدی امضا
کنندگان ذیل تحت نظر قرار گرفت با توجه به محتویات پرونده پس از اخذ نظریه مشورتی
اعضای محترم شعبه دوم ختم رســیدگی را اعالم و بشرح زیر مبادرت به صدور رای می
نماید .رای قاضی شورا :در خصوص دعوی خواهان شکراله ابراهیمیان دهاقانی به طرفیت
خوانده حیدر علی امینی فرزند لطیف به خواســته الزام خوانده به انتقال سند رسمی یک
دســتگاه خودروی مزدا دو کابین به شــماره پالک  326/13ه  79در یکی از دفاتر اسناد
رسمی با احتساب خسارات دادرسی مقوم به  51/000/000ریال ،با عنایت به شرح متن
دادخواست مختصراً بدین شرح که خواهان اظهار می دارد در مورخ  96/11/26یک دستگاه
خودروی مزدا دو کابین از خوانده خریداری نموده و ثمــن آنرا پرداخت نموده و خوانده از
انتقال سند خودروی موصوف خودداری نموده است و در راستای اثبات ادعای خویش به
کپی سند مالکیت و مبایعه نامه مورخ  96/11/26استناد نموده است و خوانده نیز علیرغم
ابالغ وقت دادرسی از طریق نشر آگهی در جلسه شــورا حاضر نگردیده و الیحه ای نیز
تقدیم ننموده است علی هذا شورا دعوای خواهان را با کیفیت فوق وارد تشخیص و مستندا
به مواد  198و  515و  519قانون آیین دادرسی مدنی و مواد  10و  220قانون مدنی حکم
به انتقال سند خودری مزدا دو کابین به شماره پالک  326/13ه  79در یکی از دفاتر اسناد
رسمی و پرداخت مبلغ  762/500ریال بعنوان هزینه دادرسی صادر و اعالم می گردد رای
صادره غیابی و ظرف  20روز قابل واخواهی در شورا و سپس ظرف  20روز قابل تجدیدنظر
خواهی در دادگاه عمومی حقوقی دهاقان اســت .مالف 561102:شعبه دوم حقوقی
شورای حل اختالف شهرستان دهاقان
ابالغ وقت رسیدگی
 5/172مرجع رسیدگی شورای حل اختالف شعبه اول حقوقی دهاقان به نشانی دهاقان
پشت بانک ملی مجتمع شوراهای حل اختالف کالســه پرونده  98/98وقت رسیدگی
مورخ  98/6/20ساعت  5عصر ،مشخصات خواهان :میالد مقدم فرزند منصور به نشانی
دهاقان دزج خ حکیم جهانگیر خان قشقائی منزل پدری ،مشخصات خواندگان :روح اله
محمدی و رضا مقدس فرزند حسین قلی هر دو به نشــانی مجهول المکان ،به خواسته
انتقال سند رسمی یک دستگاه خودروی سمند به شــماره پالک ایران  477 -24ب 25
در یکی از دفاتر رسمی به احتساب کلیه خســارات دادرسی ،گردشکار :خواهان خوانده را
مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادنامه و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی
وفق ماده  72قانون آئین دادرسی مدنی نموده اســت لذا در اجرای قانون مذکور خالصه
دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شورا
نسخه ثانی دادخوست و ضمائم و دریافت و در وقت مقرر در جهت رسیدگی حاضر گردد.
مالف 561058:شعبه اول شورای حل اختالف دهاقان
ابالغ وقت رسیدگی
 5/173شــماره 818/98 :حل ، 11مرجع رسیدگی :شــعبه یازدهم حقوقی شورای حل
اختالف خمینی شهر به نشانی :خمینی شهر ـ بلوار پاسداران ـ روبروی کوی مهستان ـ
مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان ،وقت رســیدگی :ساعت  08:30صبح روز شنبه
مورخه  ، 1398/06/23مشخصات خواهان-1 :نام و نام خانوادگی :علی انتظاری  ،با وکالت
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به خصوص در مرحله خونریزی یــا انجام هرگونه
اعمالی که منجر به تماس انســان بــا خون ،بزاق،
ادرار ،مدفوع و اســتفراغ آنها شــود ،باعث انتقال
بیماری میشود .بیمار طی مدتی که در بیمارستان
بستری است ،به شــدت برای دیگران آلودهکننده
اســت که موجب عفونــت های بیمارســتانی نیز
خواهد شد.
مدیر کل دامپزشکی اســتان اصفهان ضمن اشاره
به اینکه این طرح مهم برای نخستین بار در استان
اصفهان اجرایی شد و اکنون دیگر استانها همانند
چهارمحال و بختیاری به تازگــی در حال اجرایی
کردن آن هســتند ،تاکید کرد که کشتار دامهای
قربانــی در کشــتارگاهها ضامن ســامت جامعه
اســت و در همین راســتا ،دامپزشــکی به همراه

خانم صالح پور  ،نشانی :خمینی شهر خ پاسداران کوی آزادگان  ،مشخصات خوانده-1 :نام
و نام خانوادگی :پریسا رفیع  ،خواســته و بهای آن :مطالبه مبلغ پنجاه میلیون ريال بابت
یک فقره چک شماره  98/3/28-129667/335381عهده بانک ملی  ،دالیل خواهان:
کپی مصدق چک و گواهی عدم پرداخت  ،گردش کار :خواهان.خوانده را مجهول المکان
اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی در یکی از
روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده  73قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب
در امور مدنی نموده است .لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک
نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شــورا نسخه ثانی دادخواست و
ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد .م الف558061 :
رئیس شعبه یازدهم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر
ابالغ وقت رسیدگی
 5/174شماره 713/98 :حل ، 2مرجع رسیدگی :شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف
خمینی شهر به نشانی :خمینی شهر ـ بلوار پاســداران ـ روبروی کوی مهستان ـ مجتمع
شوراهای حل اختالف اصفهان ،وقت رسیدگی :ساعت  05:20بعدازظهر روز شنبه مورخه
 ، 1398/06/30مشخصات خواهان-1 :نام و نام خانوادگی :علی گرجی  ،نام پدر :اسداله
نشانی :خمینی شهر بلوار منتظری کوچه ، 71مشخصات خوانده-1 :نام و نام خانوادگی:
رضا ارجمند  ،نام پدر :محمدحسن  ،خواســته و بهای آن :مطالبه  ،گردش کار :خواهان.
خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواســت و وقت رسیدگی به وی از
طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده  73قانون آئین دادرسی
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است .لذا در اجرای قانون مذکور خالصه
دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شورا
نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر
گردد .م الف 559678 :رئیس شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر
اخطار اجرایی
 5/175شــماره 1451/97 :حل ، 8مشــخصات محکــوم علیه:نام و نــام خانوادگی:
-1عبدالمجید رخشانی -2مجتبی هوائی  ،نشــانی-1 :مجهول المکان  -2خمینی شهر
خ امام شمالی ک دباغی ک چاه حاج حسین بن بست گلبهار ؛ مشخصات محکوم له :نام
و نام خانوادگی :ابوالفضل فخاری  ،نشانی :خمینی شهر اسفریز ک فخاری ،محکوم به:به
موجب رای شماره  1933تاریخ  97/11/30حوزه هشتم شورای حل اختالف شهرستان
خمینی شهرکه قطعیت یافته است .محکوم علیه محکوم است به :پرداخت تضامنی مبلغ
 200/000/000ريال بابت اصل خواســته و پرداخت  2/530/000ريال بابت خسارات
دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک  96/11/25لغایت استهالک
کامل دین بر مبنای شــاخص بانک مرکزی در حق محکوم له و نیم عشر دولتی مینماید
رای صادره غیابی اســت .ماده 34قانون اجرای احکام :همین که اجرائیه به محکوم علیه
ابالغ شد محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی
برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از
آن میسر باشد و در صورتی که خود قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور
صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریح ًا اعالم نماید.
م الف 560469 :ایمان بختیاری قاضی شعبه هشتم شورای حل اختالف خمینی شهر
ابالغ وقت رسیدگی
 5/176شماره 2020/97 :حل ، 3مرجع رسیدگی :شعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف
خمینی شهر به نشانی :خمینی شهر ـ بلوار پاســداران ـ روبروی کوی مهستان ـ مجتمع
شوراهای حل اختالف اصفهان ،وقت رسیدگی :ساعت  05:50بعدازظهر روز شنبه مورخه
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ســایر ارگانهای مرتبــط آماده ارائــه خدمت به
مــردم ،در اجــرای هرچه بهتر ســنت حســنه
قربانی اســت و کشــتار دام باید درکشــتارگاه و
زیر نظر ناظران بهداشــتی و شــرعی دامپزشکی
و همچنین همراه با پیش ســردگذاری الشــهها
صورت بگیرد.
وی با اعالم اینکه تمامی کشــتارگاههای اســتان
به منظور ارائه خدمات رایگان و نظارت شــرعی و
بهداشــتی بر مراســم ذبح دامهای قربانی و پیش
سردگذاری الشــهها باز اســت و با توجه به اینکه
بیماری تــب کریمه کنگو در دام قابل شناســایی
نیست ،تصریح کرد :شهروندان میتوانند با مراجعه
به این مراکز و انجام سنت حسنه قربانی از سالمت
گوشت مورد توزیع به شهروندان اطمینان حاصل

کنند.مدیر کل دامپزشــکی استان اصفهان یادآور
شد :سال گذشــته نزدیک به  7هزار و  763رأس
دام تحت عملیات نظارت بهداشــتی اداره کل قرار
گرفت .
این مقام مســئول به منظور نظــارت هرچه بهتر
بر نحوه ذبح دام و رعایت موارد بهداشــتی تدابیر
خاصی اندیشــیده و گفت 193 :نفر در اجرای این
طرح دخیل هســتند که از این تعــداد  74اکیپ
ثابت 42،اکیپ ســیار 60،نفر دامپزشک 79،نفر
بازرس بهداشت گوشــت 54 ،ناظر ذبح شرعی در
جایگاههای عرضه دام زنده حضــور دارند.وی در
مورد دامپزشکان مستقر در جایگاهها میگوید :کلیه
دامهای خریداری شده را قبل از کشتار و در حین
کشتار نظارت بهداشتی میکنند .همچنین همزمان
با استقرار نیروهای دامپزشــک ،روحانیون نیز در
جایگاه مخصوص مستقر میشــوند تا برعملیات
کشتار دام نظارت شرعی داشته باشند.
مدیر کل دامپزشــکی اســتان اصفهان با اشاره به
اینکه فقط یک مورد بیمــاری تب کریمه کنگو در
استان اصفهان مشاهده شده که تحت درمان قرار
گرفته از تمامی شهروندان و مردم درخواست کرد
که دامهای ذبح شده را در مراکزی که از سوی اداره
کل دامپزشکی و شهرداری اعالم میشود ،خریداری
کرده و ذبح کنند همچنین ســامانه  1512آماده
پاسخگویی به سواالت مردم خواهد بود.
الزم به ذکر اســت شــهروندان برای جلوگیری از
انتشار این بیماری  ،گوشــت کشتار شده (قربانی)
را به مــدت  ۲۴الی  ۴۸ســاعت در دمای یخچال
نگهداری کنند تا طی مراحل ســرد شــدن ،عامل
بیماری از بین برود.

 ، 1398/06/30مشخصات خواهان-1 :نام و نام خانوادگی :مصطفی رحمتی  ،نام پدر :تقی
 ،نشانی :خمینی شهر خ مدرس خ ش فهمیده  ،مشخصات خوانده-1 :نام و نام خانوادگی:
محمد عیدی وندی  ،نام پدر :محمدعلی  ،خواسته و بهای آن :مطالبه مبلغ 15/000/000
ريال وجه یک فقره چک بانضمام کلیه خســارات وارده اعم از هزینه دادرسی و خسارت
تاخیر تادیه  ،دالیل خواهان :رونوشت چک و رونوشت گواهی عدم پرداخت  ،گردش کار:
خواهان.خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی به
وی از طریق نشــر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده  73قانون آئین
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است .لذا در اجرای قانون مذکور
خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این
شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر
گردد .م الف 560470 :رئیس شعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر
ابالغ وقت رسیدگی
 5/177شماره 195/98 :حل ، 10مرجع رسیدگی :شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف
خمینی شهر به نشانی :خمینی شهر ـ بلوار پاســداران ـ روبروی کوی مهستان ـ مجتمع
شوراهای حل اختالف اصفهان ،وقت رسیدگی :ســاعت  04:30بعدازظهر روز سه شنبه
مورخه  ، 1398/06/26مشخصات خواهان-1 :نام و نام خانوادگی :علی گرجی  ،نام پدر:
اسداله  ،نشانی :خمینی شهر بلوار منتظری کوچه ، 71مشــخصات خوانده-1 :نام و نام
خانوادگی :رضا ارجمند  ،نام پدر :محمدحسن  ،خواســته و بهای آن :مطالبه مبلغ یکصد
میلیون ريال بابت یک فقره حواله صندوق قرض الحسنه شــاهدان مورخ  97/9/30به
شماره  ، 002065دالیل خواهان :کپی حواله برگشت حواله عدم موجودی نامه واگذاری،
گردش کار :خواهان.خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت
رسیدگی به وی از طریق نشــر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73
قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است .لذا در اجرای
قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند
با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر
جهت رسیدگی حاضر گردد .م الف 559680 :رئیس شعبه دهم حقوقی شورای حل
اختالف خمینی شهر
ابالغ وقت رسیدگی
 5/178شماره 165/98 :حل ، 10مرجع رسیدگی :شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف
خمینی شهر به نشانی :خمینی شهر ـ بلوار پاســداران ـ روبروی کوی مهستان ـ مجتمع
شوراهای حل اختالف اصفهانف وقت رسیدگی :ساعت  04:30بعدازظهر روز چهارشنبه
مورخه  ، 1398/06/27مشــخصات خواهان-1 :نام و نام خانوادگی :حامد حاج هاشمی
 ،نام پدر :تورج  ،نشــانی :خمینی شهر محمودآباد خیابان 34ســنگبری برادران کاظمی
 ،مشخصات خوانده-1 :نام و نام خانوادگی :موســی رحیمی نژاد  ،نام پدر :کرم  ،خواسته
و بهای آن :مطالبه مبلغ  200/000/000ريــال بابت یک فقره چک عهده بانک حکمت
ایرانیان مورخ  97/11/30آقای موسی رحیمی نژاد  ،دالیل خواهان :تصویر چک برگشتی
برگه عدم موجودی  ،گردش کار :خواهان.خوانده را مجهــول المکان اعالم و تقاضای
ابالغ دادخواست و وقت رســیدگی به وی از طریق نشــر آگهی در یکی از روزنامه های
کثیراالنتشار وفق ماده  73قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی
نموده است .لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی
می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت
نموده و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد .م الف 561027 :رئیس شعبه دهم
حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر
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با مسئوالن
مدیر امور حقوقی دانشگاه اصفهان:

دانشگاه اصفهان ،پروندهای
درباره بورسیهها ندارد
مدیر امور حقوقی دانشــگاه اصفهان گفت :این
دانشگاه پروندهای درباره موضوع بورسیهها ندارد
و رای و حکم قطعــی و الزم االجرایی در این باره
وجود ندارد .سید محســن قائم فرد با بیان اینکه
موضوع تعدادی از افراد بورســیه ســالها مورد
اختالف بوده اســت ،تصریح کرد :در بسیاری از
موارد رایهای صادر شــده به نفع دانشــگاهها
و در برخــی به نفع شــاکیان به نتیجه رســیده
اســت .وی ادامه داد :این موضوع برای دانشگاه
اصفهان مطرح نشده و حکمی نیز در این زمینه
و تحت عنوان اســتنکاف نداریم .قائم فرد با بیان
اینکه قوه قضاییه تعامل خوبی بــا وزارت علوم و
دانشگاهها دارد ،اظهار داشت :مردم نیز حق دارند
که نسبت به آنچه که تضییع حقوق خود میدانند
به محاکم قضایی مراجعه کنند .وی اضافه کرد :در
پروندههای مربوط به دانشگاه ،برخی موارد اداری
مانند مرخصی در دیوان عدالت اداری وجود دارد
که موضوعی طبیعی است؛ اما پروندهای مربوط به
موضوع بورســیهها که طی چند روز اخیر مطرح
شده ،نداشتیم.

مدیرکل کمیته امداد استان خبر داد:

برپایی  120پایگاه جمعآوری
نذورات عید قربان در اصفهان
مدیــرکل کمیته امداد اســتان اصفهان گفت:
کمیته امداد در روز عید قربــان برای دریافت
نــذورات و کمکهای مردمــی  120پایگاه در
سراسر استان برپا میکند .محمدرضا متینپور
با بیان اینکه در سال گذشته مردم معتقد استان
اصفهان در روز عید قربان بیش از  815میلیون
تومان بــه نیازمندان کمک کردنــد ،افزود :در
ســال جاری مشــارکت غیرحضوری نیز برای
مردم اصفهانی فراهم شده اســت که برای این
کار میتوانند با شــمارهگیری کد دســتوری
 *8877*1*031#از تلفــن همراه ،تماس با
تلفن  0968877و مراجعــه به پایگاه اینترنتی
 emdad.irبه نیازمندان اســتان خود کمک
کنند .وی در ادامه با اشــاره بــه اینکه این نهاد
در روز عید قربان عالوه بــر فراهمآوری امکان
مشــارکت غیرحضوری خیــران 120 ،پایگاه
نیز در سراسر استان برپا میکند ،تصریح کرد:
عالوه بر ایــن  6جایگاه توزیــع دام زنده و ذبح
شرعی در اســتان اصفهان و تحت نظارت اداره
کل دامپزشکی استان برای تسهیل تهیه و ذبح
گوسفند توسط خیران دایر میشود.

اخطار اجرایی
 5/179شماره 1722/97 :حل ، 3مشخصات محکوم علیه:نام و نام خانوادگی-1 :اصغر
شکرسخن -2نادر حاج مرادی  ،نشانی-1 :مجهول المکان  -2خمینی شهر حدفاصل فلکه
هفت برادران و صنعت سوپرموادغذایی نادر ؛ مشخصات محکوم له :نام و نام خانوادگی:
قدمعلی امیریوسفی  ،نشانی :خمینی شهر خ سلمان فارسی خ خیام بن بست ، 11محکوم
به:به موجب رای شماره  159تاریخ  98/02/04حوزه سوم شورای حل اختالف شهرستان
خمینی شهرکه قطعیت یافته است .محکوم علیها محکوم اند به :نحو تضامنی به پرداخت
مبلغ  150/000/000ريال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ  2/925/000ريال بابت
خسارات دادرســی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ ســر رسید چکها  97/4/22و
 97/6/22لغایت زمان اجرای حکم و پرداخت نیم عشــر دولتی رای صادره غیابی است.
ماده 34قانون اجرای احکام :همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد محکوم علیه
مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به
بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی
که خود قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود
را به قسمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد صریح ًا اعالم نماید .م الف560917 :
مصطفی زیبایی فر قاضی شعبه سوم شورای حل اختالف خمینی شهر

آگهــی تغییــرات شــرکت مهندســی مهــر آویــد نویــن
گســتر اســپادان ســهامی خاص به شــماره ثبــت 28297
و شناسه ملی 10260489982
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1398/04/30
سمانه حدادیان به شماره ملی  ، 1289660700حسینعلی حدادیان به شماره ملی
 1817792385و محمد عالمی به شماره ملی  5419732157بسمت اعضاء اصلی
هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان ()560891

آگهی تغییرات شــرکت مهندســی مهــر آوید نوین
گستر اسپادان سهامی خاص به شماره ثبت 28297
و شناسه ملی 10260489982
به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ  1398/05/01سمانه
حدادیان به شماره ملی  1289660700بسمت رئیس هیات مدیره ،
حسینعلی حدادیان به شماره ملی  1817792385بسمت نایب رییس
هیات مدیره  ،محمد عالمی به شماره ملی  5419732157بسمت
مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند .کلیه اسناد و اوراق
بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک  ،ســفته  ،بروات  ،قراردادها و
عقود اسالمی با امضاء مدیرعامل یا رییس هیات مدیره با مهر شرکت
معتبر می باشد .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت
شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان ()560893

zayanderoud8108@gmail.com
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«آلیسون» سوپر جام اروپا را
از دست داد
آلیسون بکر ،بهترین دروازهبان کوپا آمهریکا و
فصل قبل لیگ قهرمانان
اروپا در دیدار برابر
نوریچ مصدوم شد
و از زمیــن بازی
بیرون رفت .با تایید
کادر فنی لیورپول،
این دروازهبــان قادر
به همراهــی تیمش در دیدار ســوپر جام اروپا
نیست و به همین خاطر او غایب بزرگ تیمش
در این دیــدار خواهد بود .بعــد از مصدومیت
آلیسون در دیدار برابر نوریچ ،آدرین ،دروازهبان
اســپانیایی که از وســتهام خریداری شد برای
اولین بار برای تیمش به میدان رفت و یک اشتباه
در بازی نخست خود داشــت و پوکی که فصل
قبل توانســته بود  ۲۹گل در لیگ دســته یک
انگلیس به ثمر برســاند ،دروازه این دروازهبان
اســپانیایی را باز کرد .دیدار دو تیم لیورپول و
چلسی چهارشنبه همین هفته برگزار میشود
تا تکلیف قهرمان سوپرجام اروپا مشخص شود.

شکایت جدید علیه «نیمار»
در دادگاه
به نظر میرســد امســال ،روزهای تلخ نیمار
تمامی ندارد .تنها چند
ساعت بعد از تبرئه
این بازیکن توسط
دادگاه برزیلی در
داستان تجاوزش
در پاریس نمیگذرد
که او با یک دردســر
جدید دیگر مواجه شــد .روزنامه اکیپ نوشت
طرفداری که نیمــار او را در فینال جام حذفی
فرانسه مورد ضرب و شتم قرار داد از او شکایت
کرده و باید این بازیکن برزیلی در دادگاه حضور
پیدا کند و به شکایتش رسیدگی شود .این فوق
ستاره برزیلی دو فصل در پاری سن ژرمن بازی
کرده؛ اما اصال نتوانسته انتظارات را برآورده کند.
او در کنار نمایش ضعیف و آسیب دیدگیها زیاد،
حواشی تمام نشدنی هم بیرون از مستطیل سبز
داشته و همین باعث شده تا هواداران پاری سن
ژرمن دل خوشی از او نداشته باشند و خواستار
جدایی او در تابستان باشند.

«ریبری» شاید در لیگ هلند
لژیونر شود
فرانک ریبری که تا پایــان فصل اخیر بازیکن
بایرن مونیخ بود ،امکان
دارد تاز هوارد لیگ
هلند یها موسوم
بــه «اردیویزه»
شــود .این ستاره
 36ســاله کــه در
آســتانه انتقــال به
فوتبال باشــگاهی النصر عربســتان بود ،در
آخرین لحظه انتقالش به مشکل برخورد کرد.
طبق اعالم روزنامه بیلد ،وی اکنون با پیشنهاد
«مارک فانبومل» همبازی سابقش در بایرن
که مربی پی.اس .آیندهوون بوده ،مواجه شده
است .ریبری به این پیشــنهاد هنوز واکنشی
نشــان نداده اســت .او به مدت  12سال برای
باواریاییها به میــدان رفــت و در افتخارات
بیشماری سهیم شد .قرارداد او با مونیخیها
اواخر بهار پایان یافت.

المپیاد استعدادهای برتر فوتبال در اصفهان
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در حاشیه

مدافع  -هافبک تیم فوتبال ذوبآهن:

«آذری» بهترین مدیرعامل فوتبالی در ایران است
مدافع  -هافبــک تیم فوتبال ذوبآهن اصفهان با اشــاره به آخرین
وضعیت تیمش برای بازی برگشت برابر االتحاد عربستان در مرحله
یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا گفت :خوشبختانه تیم ما شرایط
خوبی دارد و آماده بازی با االتحاد هستیم .در بازی رفت گرمای هوا
اذیتمان کرد و این شــرایط در بازی برگشــت هم وجود دارد ،ولی
تالش میکنیم تا از این مرحله عبور کنیم.میالد فخرالدینی در پاسخ

به اینکه محرومیتش برای همراهی ذوبآهن در این مرحله بخشیده
شد ،اظهار داشت :بخشش این محرومیت به خاطر الیحه و درخواستی
بود که سعید آذری به  AFCارائه کرد .اصال فکر نمیکردم محرومیتم
بخشیده شود ولی با تالش مدیرعامل باشگاه این اتفاق رخ داد .آذری
بدون شک بهترین مدیرعامل فوتبالی در ایران است و ذوبآهن باید
به داشتن چنین مدیری افتخار کند.

به این پرسش که آیا ذوبآهن به اندازه االتحاد برای صعود از مرحله
یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا شانس دارد ،خاطر نشان کرد:
آنها با یک مساوی هم صعود میکنند و شانس خوبی هم دارند ،ولی
ما در بازی رفت یک گل زدیم و این میتواند به ذوبآهن کمک کند.
االتحاد واقعا تیم خوبی اســت و ما کار سختی داریم؛ اما برای صعود
ناامید نیستیم.مدافع  -هافبک تیم فوتبال ذوبآهن اصفهان راجع

پیش بینی  «محمدرضا حدادی فر» از نتیجه دیدار ذوب آهن  با االتحاد؛

فوتبال پر از اتفاقات غیر منتظره است

سمیهمصور
تیمهای ذوب آهن و االتحاد عربستان در شرایطی
آماده پیکار در بازی برگشــت مرحله یک هشتم
نهایی لیگ قهرمانان آســیا میشــوند که دیدار
رفت این دو تیم بــا برتری نماینده عربســتان به
پایان رسید .سبزپوشان اصفهانی که تنها نماینده
باقیمانده ایران در ایــن مرحله از رقابتهای لیگ
قهرمانان آســیا هستند ،دوشــنبه هفته گذشته
درابوظبی در حالی که از حریف متمول عربستانی
خود یک بر صفر پیش بودند بازی را با نتیجه دو بر
یک واگذار کردند تا شاگردان منصوریان کار سختی
برای صعود به مرحله یک چهارم نهایی این رقابتها
در پیش داشته باشند .تیم ذوب آهن دوشنبه شب
در استادیوم العربی کشور قطر میزبان تیم االتحاد
در دیدار برگشت مرحله یک هشتم لیگ قهرمانان
آسیاست.
بازیکن نیجریهای میتواند عصای دست
منصوریان در بازی برگشت باشد
بازیکن ســابق فوتبــال اصفهان در گفــت وگو با
«زایندهرود» با اشاره به شرایط نابرابر تیم ذوبآهن
و االتحاد ،نتیجه به دســت آمده در دیدار رفت را
منصفانه می داند و اظهــار امیدواری می کند که
سبزپوشان اصفهانی بتوانند با یک برد خفیف راهی
مرحله بعد شوند .محمدرضا حدادی فر میگوید:
تیم ذوب آهن در حالی پا به دیدار رفت مرحله یک
هشــتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا گذاشت که این

شکایت عجیب عراقیها
از دو کشور آسیایی
روزنامه «اســتاد الدوحه» قطــر اعالم کرد که
فدراسیون فوتبال عراق
تصمیــم گرفته از
فدراســیون دو
کشور آسیایی به
دادگاه عالی ورزش
(  )CASشــکایت
کنــد .ایــن تصمیم
پس از صــدور ممنوعیت برگــزاری بازیهای
خانگی عراق در خاک این کشــور در انتخابی
جام جهانی  ۲۰۲۲گرفته شد .علی جبار ،نایب
رییس فدراســیون فوتبال عراق این خبر را در
بیانیهای اعالم کرد و گفــت که از تصمیم اخیر
فدراسیون جهانی فوتبال برای عدم صدور مجوز
برای برگزاری دیدارهای خانگی در کشور عراق،
شگفتزده شده اســت .او اضافه کرد :تصمیم
فیفا تحــت تاثیر دخالتهای کشــورهایی که
میداننــد نمیتوانند با عــراق و هوادارانش در
شــهر بصره مقابله کنند ،اتخاذ شده است .این
کشــورها تالش کردند که فدراسیون جهانی
فوتبال ،ورزشگاههای عراقی را دوباره از میزبانی
دیدارهای تیم ملی محروم کنند.

پیشنهاد سردبیر:

تیم بازی تدارکاتی مناســبی نداشت؛ اما در مقابل
تیم االتحاد عربســتان که اردوی طوالنی مدتی را
در انگلیس گذرانده بــود چندین بازی تدارکاتی با
تیمهای مطرح لیگ برتری برگزار کرده که همین
عامل شرایط بدنی این تیم را در سطح قابل قبولی
قرارداده بود .وی میافزاید :در ترکیب تیم االتحاد
چندین بازیکن گران
قیمت حضور داشتند
که حتی قیمت یکی
از ایــن بازیکنــان
تقریبا دو برابر بودجه
یک فصل ذوب آهن بود.
این کارشناس فوتبال
اصفهــان تصریح
میکنــد :اتفاق
غیر طبیعی در
این بــازی رخ
نداد .ذو بآهن
بــا توجــه بــه
بازیکنانــی که
از دســت داده و
همچنین وقفهای
کــه در بازیهایش
افتاده اســت ،شاید
کمی طبیعی بود که
این چنین بازی کند.
حدادی فــر ادامه

میدهد :تیم هنوز هماهنگ نیست و بازیکنان تازه
وارد مثل بازیکنان سربازی که از تراکتورسازی به
تیم بازگشتند ،شــرایط ایده آل ندارند .برای مثال
دانیال اسماعیلیفر هیچ گاه به این شکل دیده نشده
بود که اعتماد به نفس الزم را نداشته باشد .بازیکن
سابق ذوب آهن با اشــاره به این که استراتژی تیم
ذوب آهن در بازی رفــت متمرکز بر بازی دفاعی و
گل نخوردن بود ،میگوید :مسلما
علیرضا منصوریــان با ترکیب
و اســتراتژی جدیــدی که
مبتنی بر بازی هجومی است
پا به دیدار برگشــت
میگــذ ا ر د .
حــدادی فــر
اضافــه کــرد:
بازیکــن نیجریهای
ذوب آهن بــا توجه به
قــدرت فیزیکی مناســب
میتوانــد عصــای دســت
منصوریان در دیدار برگشــت
باشــد .وی در پاســخ به این
پرســش که آیا ذوبآهن
میتوانــد در بــازی
برگشــت نتیجه
را به نفــع خود
به پایان برساند،

اظهار میکند :فوتبال همیشه اتفاقات غیر منتظره
دارد .چه کســی باور میکرد ذوبآهن در دقایق
ابتدایی دیدار رفت چنین گل زیبایی به ثمر برساند.
در بازی برگشت کم کردن اشتباهات و خطاها مهم
است .حدادی فر میافزاید :اگر هافبک میانی االتحاد
کنترل شود ،این تیم از کار خواهد افتاد .دروازهبان
ایــن تیم نیــز در شــوتهای فاصلــهدار ضعیف
کار می کند.
بازی در کشور سوم ،کفه ترازو را به سمت
تیمهای عربستانی کشانده است
اصــرار تیمهــای عربســتانی بــرای برگــزاری
دیدارهایشــان با تیمهای ایرانی در کشور سوم به
پاشــنه آشــیل نمایندگان ایران در این رقابتها
تبدیل شده است .از دســت رفتن فرصت میزبانی
با حضور هــواداران و تحمیل هزینههای حضور در
کشور سوم ،کفه ترازو را به سمت تیمهای عربستانی
کشــانده و آنها از این فرصت به خوبی اســتفاده
میکنند .حدادی فر با بیــان این مطلب میافزاید:
تیم االتحاد بعد از پایان دیدار رفت در امارات ماند تا
با اردو در این کشور در شرایط بازی با دیدار برگشت
قرار بگیرد؛ اما تیم ذوب آهن بالفاصله بعد از پایان
بازی راهی ایران شــد و تنها دو روز قبل از بازی به
قطر میرود .این کارشــناس فوتبال اصفهان ادامه
داد :مســائل مالی جزو الیفنــک فوتبال حرفهای
است و تیمهای ایرانی به دلیل مشکالت اقتصادی
امروزه جامعه به سختی میتوانند با تیمهای عربی
مبارزه کنند.

 6مدعی لیگ نوزدهم از نگاه مدافع سابق استقالل

ولسیانی جدید در تیم شاهین بوشهر

با برگزاری قرعه کشی رقابتهای لیگ نوزدهم فوتبال ،حاال همه در انتظار تاریخ شروع مسابقات هستند تا
مدعیان قهرمانی را بشناسند .مهدی امیرآبادی اعتقاد دارد تیمهای سرخابی پایتخت دو مدعی اول امسال
خواهند بود و از  4نامزد دیگر برای قهرمانی هم نام برده اســت .مدافع پیشــین استقالل در خصوص اینکه
امسال چه تیمهایی را مدعی میبیند ،گفت :استقالل و پرسپولیس که همیشه جزو مدعیان هستند و حمایت
هواداران آنها باعث میشود ،به باالی جدول هدایت شوند .سپاهان هم در یارگیری خوب عمل کرده و اسکلت
تیم فصل گذشتهاش را به خوبی حفظ کرده است ،پدیده هم تیمی است که به نظر من امسال مدعی است و در
کنار این تیمها تراکتورسازی و فوالد را هم باید مدعی بدانیم .مطمئنا امسال تیمها برای کسب عنوان قهرمانی
کار بسیار سختی دارند و شاهد لیگ جذابی خواهیم بود.

مدافع گرجی تیم شاهین بوشهر وارد این شهر شد تا تمرینات خود را با شاگردان عبدا ...ویسی استارت
بزند .لوکا گادرانی که در تیم روستاوی گرجستان توپ می زند هم اکنون  22سال دارد و در تیم ملی زیر
 21سال گرجستان بازیهای زیادی انجام داده است .او  184سانتی متر قد دارد در پست مدافع وسط توپ
می زند .عبدا ...ویسی ،سرمربی تیم شاهین بوشهر مدعی شده است که لوکا را با قیمت مناسبی به ترکیب
شــاهین اضافه کرده و آینده خوبی در فوتبال ایران خواهد داشت .پیش از لوکا گادرانی ،جورج ولسیانی
دیگر مدافع گرجی بعد از حضور در ذوب آهن و نساجی پیشرفت قابل مالحظهای داشت به طوریکه در
فصل جدید برای تیم ســپاهان بازی خواهد کرد .تیم شــاهین شهرداری
بوشهر پیش از این یک دروازه بان گرجستانی هم به خدمت گرفته بود.

درخواست مهم استقاللیها از وریا غفوری؛

سردرگمی بازیکنان رفع میشود؟!
اعضای تیم فوتبال اســتقالل چند روز پیش چکهایی را
از باشــگاه دریافت کردند که این چکها برای بخشــی از
قراردادهای آنها به بازیکنان ارائه شد .در این بین عنوان شد
بازیکنان تیم استقالل بابت مشکالت مالی به باشگاه اعتراض

کردند؛ اما در واقع آنها از باشگاه خواسته بودند ارقامی که در
قالب چک به آنها ارائه شده برای فصل پیش است یا برای پیش
قرارداد فصل جدید .همین موضوع باعث سردرگمی بازیکنان
شده و به همین دلیل آنها از وریا غفوری خواستند با باشگاه
در این زمینه صحبت کند.
بازیکنان استقالل از مسئوالن باشــگاه خواستهاند تکلیف
مطالبات فصل گذشته را مشخص کنند و اگر چک پرداختی
به آنها برای طلب فصل گذشــته است باشگاه زمان جدیدی

عکس روز

مدیر عامل باشگاه سپاهان:

از عملکردمان در نقلوانتقاالت راضی هستیم

خواندن نماز در قلب سنپترزبورگ

مدیرعامل باشــگاه ســپاهان اصفهان در خصوص جذب«شــایان مصلح» برای تیم فوتبال سپاهان
اصفهان اظهار داشت :مصلح از یک ماه پیش در فهرست امیر قلعهنویی بود و ما هم با بررسی شرایط و
مذاکراتی که داشتیم در نهایت موفق به جذب این بازیکن شدیم .مسعود تابش افزود :ما حتی پیش
از کنار گذاشته شدن این بازیکن از فهرست پرسپولیس به دنبال جذب او بودیم و خوشحالیم که او را
به تیم اضافه کردیم .مصلح ،بازیکن با اخالق و با کیفیتی است و کامال با نظر سرمربی تیم جذب شده،
ما حتی نیمنگاهی به این بازیکن پیش از انتقال او به پرسپولیس داشتیم؛ اما به هر ترتیب در آن مقطع
این بازیکن راهی پرسپولیس شد .امیدواریم هم باشگاه سپاهان و هم مصلح بتوانند به یکدیگر کمک
کنند .مدیرعامل باشگاه سپاهان در مورد جذب یک بازیکن دیگر برای این تیم تصریح کرد :متاسفانه
صحبتهای من به آن شکلی که گفتم منتشر نشده است .چند وقت پیش گفتم ما یک سهمیه بازیکن
آسیایی و اقیانوسیه داریم؛ اما نگفتم که حتما این بازیکن را جذب میکنیم .االن هم که با شما صحبت
میکنم صحبتی با بازیکنان خارجی نداشــتیم .البته اگر کادرفنی نیاز داشته باشد در نیمفصل برای
جذب بازیکن خارجی با توجه به حضورمان در لیگ قهرمانان آسیا اقدام میکنیم .حتی ممکن است ۱۰
روز دیگر بخواهیم از این سهمیه استفاده کنیم؛ اما چیزی که مشخص است در حال حاضر صحبتی با
هیچ بازیکن خارجی نداشتیم .تابش ادامه داد :ما در جذب بازیکن بر اساس نیاز کادرفنی عمل کردیم
و از فعالیت خود در این بازار بسیار رضایت داریم .سعی کردیم استخوانبندی تیم را چه از نظر کادرفنی
و چه از نظر بازیکنان حفظ کنیم و تیم خوبی را آماده کردهایم .وی درباره قرعهکشی لیگ برتر و اینکه
هنوز تاریخ بازیها مشخص نشده گفت :به ما هم برای تاریخ شروع بازیها چیزی نگفتند نه رسمی و
نه غیررسمی .ما هم مثل شما از مسئوالن فوتبال در این مورد میشنویم و امیدواریم که ورزشگاهها
هر چه زودتر آماده شود.
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را برای پرداخــت پیش قرارداد
فصل جدید به آنها اعالم کند.
تیم فوتبال اســتقالل
در اولین دیدار فصل
جدید در ورزشــگاه
آزادی میزبــان
ماشینســازی تبریز
خواهد بود.

«محمدرضا کرد» ،فوتسالیست مازندرانی که به تازگی به لیگ روسیه رفته تا این فصل را در
این کشور سپری کند ،اقدامی شایسته انجام داد که از نظرها دور ماند .این بازیکن با اخالق
مازندرانی در جریان لیگ روسیه و قبل از آغاز مسابقه تیمش در سالن ورزشی سنپترزبورگ
به ادای فریضه نماز پرداخت .این اقدام در حالی صورت گرفت که دقایقی کوتاه تا شــروع
مسابقه وی باقی مانده بود .اقدام محمدرضا آنقدر برای همبازیان و کادر فنی تیمش جالب
توجه بود که آنها دقایقی را به عکس گرفتن از این بازیکن پرداختند.
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قول حل مشکالت مالی پارس
توسط نماینده جم
باشگاه پارس جنوبی طی چند سال گذشته که در
لیگ برتر حضور دارد ،مشکالت متعددی را تجربه
کرده و ایــن موضوع در نتایج تیــم نیز تاثیرگذار
بوده است .حاال در آســتانه لیگ برتر نوزدهم نیز
این مشــکالت ادامه دارد و مسئوالن پارس و فراز
کمالوند ،ســرمربی تیم فوتبال این باشگاه نیز از
کمبود امکانات گالیه کردهاند .مشــکالت مالی
پارس جنوبی یکی از مباحث نشست خبری روز
جمعه سکینه الماسی نماینده مردم عسلویه ،جم
و کنگان در مجلس شورای اسالمی بود .الماسی
در این خصوص گفت« :تمام سعی و تالشم را در
راستای رفع مشــکالت تیم پارس جنوبی به کار
خواهم گرفت ».وی با بیان اینکه طبق قانون وزارت
نفت حق تیمــداری در ورزش حرفهای را ندارند،
تصریح کرد« :تیم پارس جنوبی جم یک باشگاه
دولتی است و متعلق و جزو داراییهای وزارت نفت
است که باید از هر طریقی به آن کمک کنند».

المپیاد استعدادهای برتر فوتبال
در اصفهان
دبیرهیئت فوتبال اصفهــان از برگزاری آخرین
مرحله استعدادیابی فوتبال رده سنی زیر  ۱۲سال
در اصفهان خبر داد .حمیدرضا دادخواه گفت :این
رویداد با شرکت  ۱۵۰تیم طی چند مرحله در شهر
اصفهان برگزار شــد و در نهایت یک تیم  ۱۲نفره
برای اعزام به مسابقات کشــوری انتخاب شدند.
وی با اشــاره به اهمیت رشــد و پرورش ردههای
پایه افزود :آخرین مرحله استعدادیابی فوتبال در
رده زیر  ۱۲سال با برگزاری  ۱۲مسابقه بین  ۸تیم
منتخب شکل گرفت.
دبیرهیئــت فوتبال اصفهــان از رونــد فعالیت
 ۱۰۹مربی درجه  Aآسیا در اصفهان و دسترسی
به امکانات فنی مناسب از ســوی هیئت فوتبال
اســتان ابراز رضایت کرد و گفت :در حال حاضر
نگاه ویژهای به مربیان و بازیکنان مســتعد وجود
ندارد و در این خصوص با فدراسیون فوتبال رایزنی
داشــتهایم و امیدواریم جایگاه مــا در این رابطه
بهبودیابد.

منهای فوتبال

روسیه ،شاید المپیک ۲۰۲۰
توکیو را تحریم کند
تنش سیاسی بین روســیه و ژاپن ممکن است
به تحریم المپیک  ۲۰۲۰از سوی روسها منجر
شود .ژاپنیها نقشهای از گردش مشعل المپیک
ارائه کردند کــه در آن جزایــر کوریل که محل
مناقشه بین ژاپن و روسیه است ،به عنوان قلمرو
ژاپن معرفی شده است .به همین خاطر روسها
واکنش شدیدی به این موضوع داشتند .روسها
عقیده دارند که این جزایــر ،جزئی از قلمرو این
کشور است .مسکو تسلیم شدن ژاپن بعد از جنگ
جهانی دوم را به عنوان نشانهای برای این مالکیت
خود ابراز میدارد .هر چنــد هیچ پیمان صلحی
بین دو کشور امضا نشده اســت .سوتالنا ژورووا،
معاون دوما و قهرمان سابق اسکیت روسیه ابراز
امیدواری کــرد که کمیتــه بینالمللی المپیک
این اقدام ژاپــن را نکوهش کنــد .او همچنین
از احتمال تحریــم بازیهــای المپیک ۲۰۲۰
ســخن گفت ولی تاکید کرد که باید ابتدا دلیل
و شرایط ایجاد شــده به دقت مورد بررسی قرار
بگیرد.

بازگشت غول کوبایی
برای طالی توکیو ۲۰۲۰
رقابتهای کشتی فرنگی بازیهای پان امریکن
در حالی روز جمعه در شهر لیما پرو پایان یافت
که میخاین لوپز دارنده  3مدال طالی المپیک،
 5مدال طال و  3مدال نقــره جهان در وزن 130
کیلوگرم به عنوان قهرمانی رســید .حضور لوپز
کوبایی در این مســابقات ،خبرهای پیشین در
مورد قصد این کشتی گیر برای حضور در المپیک
 2020توکیو را تایید کرد .این کشــتیگیر 36
ساله ،دومین کشــتیگیر پرافتخار تاریخ کشتی
فرنگی جهــان به شــمار میرود که بــه دنبال
کســب چهارمین طالی خود در توکیو خواهد
بود.
بازگشــت میخاین لوپز میتواند خبر بدی برای
دیگر مدعیان ســنگین وزن کشــتی فرنگی در
جهان باشــد چون این غول کوبایی به یک مرد
شکســت ناپذیر در یک دهه اخیر مشهور شده
است.
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به امید نشستهای تخصصی بعدی!
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چهره ها
استاندار اصفهان:

استفاده از فرهنگ دینی و
قرآنی به تعالی جامعه میانجامد
بیش از چهار هزار قاری و حافظ قرآن در مهدهای
قرآن کریم کشــور پرورش یافتهاند .سیدمحمود
چاووشی ،رییس مهد قرآن کریم کشور در نشست
خبری یازدهمین دوره مسابقات سراسری حفظ
کل قرآن کریم کشــور در گلپایگان و خوانسار با
اشاره به  27سال فعالیت این موسسه و دارا بودن
 125شعبه در کشور گفت :این موسسه مردم نهاد
است و از بودجه دولتی اســتفاده نمیکند؛ ضمن
آنکه این دوره از آزمون هم با کمک خیران برگزار
میشود .عباس رضایی ،استاندار اصفهان هم در این
نشست خبری گفت :امروز فرهنگ و تمدن غربی
جوابگوی نیازهای انســان نیست پس ،استفاده از
فرهنگ دینی و قرآنی به تعالی جامعه میانجامد.
در یازدهمین دوره سراســری مسابقات حفظ کل
قرآن کریم کشور ۱۵۵ ،حافظ قرآن از  ۱۵استان
با هم به رقابــت میپردازند .آییــن افتتاحیه این
مســابقات  ۲۲مرداد در خوانسار و آیین اختتامیه
هم  ۲۴مرداد در گلپایگان برگزار میشود.

شهردار اصفهان:

تالش میکنیم تا شهر
شور و نشاط خود را داشته باشد
شــهردار اصفهان صبح دیــروزدر برنامه رادیویی
«سالم اصفهان» با اشــاره به اعیاد قربان و غدیر،
اظهارکــرد :برنامههای ویژه این اعیــاد با رویکرد
معرفتی و ایجاد شور و نشاط اجتماعی طراحی شده
تا با حضور مردم در جشــنها و برنامههای مناطق
 ۱۵گانه شهرداری اصفهان ،شاهد شادی و نشاط
هر چه بیشتر شهروندان باشیم .قدرت ا...نوروزی
افزود :برخی از این برنامهها با موضوع برگزاری سی
و دومین جشنواره بین المللی فیلمهای کودکان و
نوجوانان که همزمان با عید غدیر برگزار میشود،
پیوند خورده است .شــهردار اصفهان با بیان اینکه
تالش میکنیم تا شهر شور و نشاط خود را در ادامه
برنامههای تابستانه که هر شب در مناطق مختلف
شهر اجرا میشود ،داشته باشد ،تصریح کرد :سازمان
فرهنگی اجتماعی مشــروح این برنامهها اعالم و
تشریح خواهد کرد .وی با اشاره به برگزاری اجالس
دو روزه هم اندیشی معاونان حمل ونقل و رؤسای
پلیس کالنشــهرهای کشــور در اصفهان ،تاکید
کرد :در هفته گذشته اجالس دو روزه هم اندیشی
معاونان حمل ونقل و رؤسای پلیس کالنشهرهای
کشور به میزبانی شهرداری اصفهان برگزار شد که در
این اجالس به نمایندگی از شهرداران سراسر کشور
دغدغههای شهرداران و مسائل شهر در حوزه حمل
و نقل بیان شد.

معاون عمران شهری شهردار اصفهان
خبر داد:

پیشرفت  ۱۵درصدی پروژه
نصف جهان

معاون عمران شهری شهردار اصفهان از پیشرفت ۱۵
درصدی پروژه مجموعه پلها و تقاطع غیرهمسطح
نصفجهان خبر داد و گفت :برای احداث این پروژه
 ۱۲۲۰میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شده است.
ایرج مظفر اظهار کرد :پروژه مجموعه پلها و تقاطع
غیرهمسطح نصفجهان یک و نیم کیلومتر از حلقه
ترافیکی شهر اصفهان است که در محدوده منطقه
 ۱۵شهر اصفهان کامل خواهد شد .وی افزود :پروژه
مجموعه پلها و تقاطع غیرهمســطح نصفجهان
شامل پنج پل میشود که طول پل اول  ۴۹۵متر و
طول پلهای دوم ،سوم و چهارم  ۵۰۰متر و طول پل
پنجم  ۱۳۰متر است .معاون عمران شهری شهردار
اصفهان مســاحت پروژه مجموعــه پلها و تقاطع
غیرهمســطح نصفجهان را  ۲۶۰هــزار مترمربع
اعالم کرد و افزود :این پروژه میتواند عامل مهمی
در توسعه منطقه  ۱۵شــهرداری اصفهان به شمار
آید .وی با بیان اینکه طــول حلقه حفاظتی در این
محدوده یک و نیم کیلومتر اســت که دارای ســه
هزار و  ۵۰۰متر مسیر تندرو شامل رفت و برگشت
است ،گفت :عرض کل پل نیز در سه تیپ  ۱۶ ،۱۸و
14متر خواهد بود .مظفر تصریح کرد :پروژه مجموعه
پلهای تقاطع غیر همســطح نصف جهان دارای
یک هزار و  ۴۰۰متر مسیر کندرو همچنین دارای
 ۵۳هزار مترمربع فضای سبز و  ۱۵۳هزار مترمربع
مساحت آسفالت است .وی با بیان اینکه اجرای این
طرح نیاز به  ۱۷هکتار آزادسازی دارد ،عنوان کرد:
هزینه اجرایی پــروژه مجموعه پلهای تقاطع غیر
همســطح نصف جهان  ۹۸۰میلیارد ریال و هزینه
آزادســازی این طرح  ۲۴۰میلیارد ریــال برآورد
شده که در مجموع همه هزینههای طرح مجموعه
پلهای تقاطع غیر همسطح نصف جهان یک هزار و
 ۲۲۰میلیارد ریال خواهد بود.
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روز خبرنگار ،بهانه تجدید دیدار فرماندار با اصحاب رسانه اصفهان شد

درباره نشاط سیاسی و اجتماعی در شــرق هم به اقداماتی که انجام
سمیه پارسادوست
شده ،اشــاره کرد؛ از افزایش اعتبارات کشــاورزی و درنظر گرفتن
راهکارهایی برای جلوگیری از تکرار تجربه بد خشکســالی و بی آبی
با تاخیر آمد .عذرخواهی کرد و توضیح داد که جلسه داشته و خیلی
گرفته تا تالش برای ایجاد درآمد پایدار در این بخش از طریق اقتصاد
وقت ندارد و باید به جلسه دیگری برود .سریع و تند حرف زد و درباره
و مشاغل خانگی و همچنین اســتقرار صنایع از جمله صنایع دام و
خبر و خبرنگار و اهمیت خبررسانی توضیحاتی داد .از مشکالت استان
طیور و پرورش شترمرغ ،افزایش سطح اعتبارات در زمینه وضعیت
و شهرستان به طور کلی و خالصه گفت و تاکید داشت که اقداماتی
زیرساختهای ورزشی و درنهایت توجه ویژه به مبحث گردشگری از
صورت گرفته تا در زمینه اشتغال ،کشــاورزی و خشکی زاینده رود
طریق بومگردی و ...
وضعیت مناسبتری شکل بگیرد.
فرماندار اصفهان در پاســخ به ســوالی درباره برگــزاری انتخابات
به انتخابات اسفندماه اشاره کرد و ابراز امیدواری کرد که شاهد حضور
الکترونیک در اصفهان هم گفت فعال منتظر دستورالعملها هستند
بیشتر مردم در این دوره از انتخابات باشیم و اصفهان باز هم در این
و شورای نگهبان درتالش اســت این انتخابات به صورت الکترونیک
زمینه درخشش داشته باشد .هرچند میزان مشارکت در شهرستان
را در مقیاس گســتردهای برگزار کند که هروقت صددرصد شــود،
اصفهان طی سالهای گذشته بنا به شرایط خاص اقتصادی و سیاسی
زیرساختها فراهم خواهد شد و مشکلی در این زمینه نیست.
کشور ،نوسانات و باال و پایینهایی داشته است که وضعیت اقتصادی
سیستانی در این بخش از سخنانش به این موضوع اشاره و تاکید کرد
این نوسانات را توجیه میکند.تاکید کرد که امسال کشاورزان از آب
که امکان تقلب در انتخابات وجود ندارد و انواع و اقســام راهکارها و
بهره مند بودهاند و در این زمینه نارضایتی نداشتهایم و همچنین در
نظارتها برای جلوگیری از تقلب در حوزههای انتخابیه پیش بینی
سال رونق تولید ،شاهد رونق تولید و امنیت و ثبات اقتصاد بودهایم
شده و میشــود و در یک حوزه و پای یک صندوق قریب به 30-20
که مردم هم آن را مشــاهده میکنند و راضی هستند .پس از گفتن
نفر حاضر هســتند که اوضاع را رصد میکننــد .وی تاکید کرد که
اظهارنظرهایی که همــه مثبت بودند ،این را هم اشــاره کرد که در
هیچ مشــکل و نگرانی در این زمینه وجود ندارد و امنیت انتخابات
برخی موارد دچار کمبودها و مشکالتی هستیم؛ اما خبرنگاران باید
به لحاظ اجرایی حاصل خواهد شــد.آقای فرماندار در بخش پایانی
تالش کنند از دســتاوردها گفته و اجازه ندهند ناامیدی در جامعه
هم باید دست به دست هم داده و تالش کنند تا مردم در سایه آرامش و
بیشتر از این شود .اشاره کرد که اصفهان ده سالی میشود که با معضل
صحبتهای خود اشارهای هم به مشــکالت روزنامهها کرد و گفت
حاکم شود.البته این گالیه را هم از رســانههای شهر داشت که چرا
سالمت و امنیت زندگی کنند و باز تاکید کرد که اقتصاد آرام و باثباتی
خشکی زاینده رود و بی آبی دست و پنجه نرم میکند و انصافا مردم به
خبر دارد که با وضعیت کاغذ و گرانیها ،مطبوعات با چه مشکالتی
مسائل و مشکالت را آنچنان که باید و شــاید منعکس نمیکنند و
هم داریم.به گفته فرماندار ،وظیفه خبرنگار هم همین است که روح
ویژه مردم شرق با تامل و تحمل در برابر مشکالت ایستادند و صبوری
دست و پنجه نرم میکنند و به هرحال توقع دارد رسانهها در انعکاس
خب خودش به درســتی حداقل به یکی از علتهای آن اشاره کرد:
امید را به صورت گسترده و در مقیاس مثبت در جامعه بازتاب دهد.
کردند و امسال وضعیت آبی خوب شــده و مردم در «رضایتمندی»
اخبار شهرستان و فعالیتها و کمبودها بهتر و بیشتر عمل کنند و در
«شاید محدودیتهایی در این زمینه وجود دارد».بدون تپق و مکث
سیستانی در پاسخ به ســوالی درباره وضعیت فرمانداریهای شرق
به سر میبرند.
خصوص حمایت از رســانه هم توضیح داد که سطح اعتبارات صدا و
و با تسلط حرف میزد و تقریبا در تمام طول نشست ،لبخندی محو
اصفهان هم با اشاره دقیق به تاریخ و زمان فرماندار شدنش در اصفهان
آقای فرماندار از آمارهای مثبت دیگر که البته مسئوالن اعالم میکنند
سیمای مرکز اصفهان را افزایش دادهاند و درعوض صدا و سیماییها
هم بر لب داشت .به تمام سواالت پاسخ داد و از خبرنگاران میخواست
که دو ماه و  5روز است ،گفت که مسیر خوبی در این زمینه طی شده و
هم گفت؛ مثال نرخ بیکاری در اصفهان که می گویند به کمترین حد
هم قول دادهاند دفتر خبر اصفهان را راه بیندازند و مسائل شهری را
قبل از پرســیدن سوال ،خودشــان و رسانهشــان را معرفی کنند.
این نوید را داد که تاسیس دو فرمانداری در شرق اصفهان قطعی شده؛
ممکن رسیده است .بر همین اساس هم نتیجه گرفت که مردم با شادی
انعکاس بدهند و آقای عبدالحسینی ،مدیرکل صدا و سیما هم خیلی
اسم و رسمها و سواالت را مینوشــت و بعد یکی یکی به آنها پاسخ
اما پس از انتخابات درباره آن اطالع رسانی دقیقتر صورت می گیرد.
و نشاط بیشتری در حال زندگی کردن هستند و مسئوالن و رسانهها
از این بابت خوشحال شده است و خب البته باید هم خوشحال بشوند!
داد.
سیستانی ابتدای نشست گفته بود که
اما سوال دوم با ارجاع به ماجرای ابراز گالیه امام جمعه از برکناری ساعت  12باید برود؛ اما ساعت از 12
«حسین سیســتانی» دیروز میزبان
فرماندار اصفهان در پاســخ به دو سوال خبرنگار
فرماندار اصفهان:
هم گذشــت و او همچنان با روی باز
خبرنگاران شــهر اصفهان بود .وقتی
«کفیل»(فرماندار اسبق اصفهان) مطرح شــد .در جلسه تودیع
روزنامه «زاینده رود» توضیحات تقریبا مبسوطی
انتخاب من با استقبال امام جمعه
پاسخگوی سواالت بود و همانند سایر
نوبت به پرسش و پاسخ رسید ،تقریبا
و معارفه کفیل و رضوانی ،آیــت ا ...طباطبایی نژاد گفت که کفیل
ارائه داد.ســوال اول درباره کمرنگ شدن شور و حال انتخاباتی در
مســئوالن قول داد که نشستهای
تمامی خبرنگاران حاضر در نشست،
و نمایندگان روبه رو شد
فرماندار خوبی بوده و به نظر میرسد مسائل سیاسی علت این تودیع
سراسر کشور و به تبع آن در اصفهان بود؛ اینکه به نظر میرسد در
تخصصی در آینــدهای نزدیک (؟) با
سواالت خود را مطرح کردند.
سالی که منتهی به انتخابات میشود ،مثل سالهای گذشته هنوز حضور فعاالن سیاسی هم پرشورتر و پرنگ تر خواهد شد و به تبع آن و معارفه عجوالنه و ناگهانی بوده است .از سیستانی درباره رابطهاش
حضور اصحاب رسانه تشکیل خواهد
ابتدای کالم به رسم مألوف نانوشته ،با
شور انتخاباتی در کشــور چندان حاکم نشــده و آیا این موضوع تنور انتخابات هم گرمتر می شود .سیستانی همچنین اشاره کرد که با امام جمعه و میزان رضایت آیت ا ...از انتخاب وی به این ســمت
داد تا شــنوای حرفهایشان باشد و
اشاره به فشارهای آمریکا و تحریمهای
مشــارکت حداکثری را تحت تاثیر قرار نمیدهد؟ اشاره شد که قرار است جلساتی با حضور استاندار و مسئوالن با احزاب سیاسی سوال کردیم که سیســتانی در پاسخ صریحا گفت که «ارتباطش
بعد هم پایان مراسم و عکس یادگاری
ظالمانه و تحمل و مقاومت مردم آغاز
فضای انتخاباتی در شهرستان اصفهان استارت خورده ،این شروع از تمامی جریانات شناسنامه دار برگزار شود و از فعاالن سیاسی و با همه خوب است ».حاال اینکه دیگران درباره او چه نظری دارند
و گل و خداحافظــی .آن هم در حالی
شد .بیشتر سوالها پیرامون مشکالت
پیشگامان عرصه سیاست دعوت به عمل خواهد آمد .جلساتی هم نمیداند؛ اما تاکید کرد رابطه حسنهای با ائمه جمعه و به ویژه امام
فعالیت در چه سطحی است؟
که آخرش متوجه نشــدیم نوشــته
شرق استان بود .سیستانی تاکید کرد
سیستانی در پاسخ به این ســوال تایید کرد که امسال به نسبت با محوریت ایجاد تحرک و گرم ترشــدن تنور انتخابات برگزار می جمعه اصفهان دارد و انتخاب او مــورد رضایت و تایید امام جمعه
روی بنری که پشت سر فرماندار بود،
برای مردمی تــا این حد ژرف اندیش
سالهای گذشــته ،به طور کلی فضای انتخاباتی کمی متفاوتتر شودکه به گفته فرماندار تا پایان تابســتان ،فضای انتخاباتی وارد و نمایندگان مجلس بوده و همه مســئوالن تــاش میکنند تا با
چه معنایی داشت« :ســال وقتها و
و صبور و دوراندیش باید سنگ تمام
همبستگی و دلبستگی پیش رفته و به مردم خدمت کنند.
شده؛ اما هنوز وقت هست و هرچه به زمان انتخابات نزدیکتر شویم،
گیرد.
می
خود
به
دیگری
لعاب
و
رنگ
و
شد
خواهد
تری
ی
جد
فاز
گشایشهاست».
گذاشت و اجازه ندهیم مشکالت شان

به امید نشستهای تخصصی بعدی!

نرگس طلوعی
امروز  20مرداد ماه مصــادف با نهم ذی الحجه و
روز عرفه است ،روز نیاش و دعا؛ روزی که در آن
درهای احسان و بخشش خداوند برای بندگانش
گشــوده میشــود و به گفته ســید السجادین(
ع) ،حتی برای کودکانی کــه در رحم مادر خود
هستند نیز امید سعادت و خوشبختی میرود .بر
اساس روایات رسیده از اهل بیت علیهم السالم،
خداوند متعال در این روز بــه کربال و زائران امام
حســین(ع) ،صحرای عرفات و حجــاج بیتا...و
هر نقطه از دنیا که دســتی به سویش بلند شود
و دلی بشــکند توجه و نظــر دارد .در جایجای
شهر اصفهان نیز ســفره دعا و تضرع پهن است و
اصفهانیها دست به دامان خدای متعال خواهند
شــد .در ادامه میتوانید برنامههای مراســمات
دعای عرفه در اصفهان را مرور کنید.
بقاع متبرکه استان اصفهان
به گفته ولی ا ...روان ،معاون فرهنگی ،اجتماعی
اداره کل اوقــاف و امور خیریه اســتان اصفهان،
مراســم روحبخــش دعــای عرفه همزمــان با
سراسر کشور در جوار حرم مطهر  ۱۵۲امامزاده
عظیمالشأن و بقاع متبرکه استان اصفهان برگزار
میشود .آستان مقدس امامزادگان آقاعلی عباس
بــادرود ،هاللبنعلــی آران وبیدگل ،ســلطان
علیبن محمــد باقر مشــهد اردهــال ،زینبیه،
ابراهیم بن موســی بن جعفر معروف به امامزاده
نرمی و عالمه مجلسی ،امامزاده عزالدین مبارکه
و امامزاده شــمسالدین محمد علویجه از جمله
این اماکن مقدسه اســت که دعای عرفه در آنها

امروز سفره دعا و تضرع در جای جای شهر گسترده میشود؛

طنین دعای عرفه امام حسین(ع) در شهر میپیچد
برگزار میشود.
گلستان شهدای اصفهان
آیین قرائــت دعای پرفیض عرفــه در جوار قبور
مطهر  7500شــهید اصفهان و شــهدای عرفه،
«شــهید حاج احمد کاظمی»« ،شــهید نبیاله
شــاهمرادی»« ،شــهید غالمرضــا یزدانی» در
گلســتان شــهدای اصفهان برگزار میشود؛ این

مراسم از ساعت  15امروز با حضور خانواده معظم
شهدا و ایثارگران ،رزمندگان و قشرهای مختلف
مردم در گلستان شهدای اصفهان برگزار میشود.
حاج احمد اصفهانــی و حاج مهــدی منصوری

راهاندازی  ۲۰ایستگاه بهداشتی عرضه دام زنده در اصفهان
مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری اصفهان گفت :به مناسبت عید قربان تعداد  ۲۰ایستگاه
بهداشتی عرضه دام زنده در سطح مناطق شــهر اصفهان راهاندازی و آماده خدمات رسانی به شهروندان
است .حسن محمدحسینی اظهارکرد :کمیته ساماندهی کشتار و ذبح دام همزمان با عید سعید قربان با
حضور نمایندگان و کارشناسان سازمانها و ارگانهای ذیربط شامل شبکه دامپزشکی ،بهداشت ،اتحادیه
صنف قصابان ،تعاونی چوبداران ،نیروی انتظامی و شهرداری تشــکیل شده است .وی افزود :در کمیته
ساماندهی کشتار و ذبح دام مقرر شده تمامی دستگاههای ذیربط از فعالیت افراد متفرقه که مبادرت به
نگهداری ،عرضه و ذبح دام در اماکن غیرمجاز از جمله در مبادی ورودی و خروجی شهر جلوگیری کنند.
محمدحسینی افزود :به منظور رعایت قوانین و نرخ مصوب دام ،سرکشی و نظارت بازرسان در دستور کار
است و با مشارکت صدا و سیما ،امور مساجد و همچنین از طریق بروشور اطالع رسانی الزم انجام میشود.
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دعای روز عرفه در گلستان شــهدای اصفهان را
قرائت میکنند و حجت االســام ســید صادق
ابطحیفرد ســخنران این مراسم است.با توجه به
اینکه گلستان شهدا براســاس سنوات گذشته و
برنامه ریزیهای صورت گرفته پیش بینی حجم
وسیع و سیل عاشــقان آقا اباعبدا ...الحسین (ع)
میشــود ،راهنمایی و رانندگی مرکز اســتان از

تقاطعهای میدان بسیج و میدان شهید الوی به
سمت گلستان معطر شهدا محدودیت -مطلق و
از تقاطعهای مصلی -سعادت آباد ،خروجیهای
بزرگراه شــهید همت به سمت گلســتان شهدا

و تقاطع فیض -حضرت آیــت ا ...رحیم ارباب و
تقاطع خیابان امام ســجاد (ع)  -سپهســاالر به
سمت گلستان شهدا محدودیت ایجاد خواهد شد.
آرامستان باغ رضوان
برنامهریزیهــای الزم برای برگزاری باشــکوه
مراسم دعای عرفه در آرامستان باغ رضوان انجام
شده که از ســاعت  16امروز همزمان با روز عرفه
این آرامســتان میزبان خیل عظیم شــهروندان
اصفهانی خواهــد بود .حاج مهــدی منصوری و
حاج حسن خاکسار و حامد عطریان دعای عرفه
را در آرامســتان باغ رضوان قرائــت میکنند و
حجتاالسالم سرلک سخنران این مراسم خواهد
بود .به گفته مدیرعامل ســازمان آرامستانهای
شهرداری اصفهان ،این مراسم در قطعه ایثارگران
باغ رضوان برگزار میشــود و تعداد  100خیمه
برای حضور شــهروندان فراهم شــده است .به
گفته احمدر ضا مــرادی ،از پایانه باقوشــخانه،
ایســتگاههای میدان احمد آباد ،مسیر بی .آر .تی
خوراسگان ،میدان جمهوری ،سپاهان شهر و شهر
بهارستان به همشهریان ارائه خدمت خواهد شد .
دانشگاه اصفهان
مراسم روحبخش دعای عرفه با حضور عموم مردم
در دانشــگاه اصفهان هم برگزار خواهد شد؛ این
مراسم هر ساله ،به همت مســئوالن دانشگاه و با
حمایت عموم مــردم در مصالی بــزرگ الغدیر
برگزار میشود.
«سیدرضا نریمانی» دعای عرفه امروز در دانشگاه
اصفهان را قرائت خواهد کرد و عاشــقان زمزمه
دعای عرفه می توانند از ساعت  16در این مراسم
حاضر شوند.

اخبار

گردآوری بیش از  14هزار
وصیتنامه شهدای استان
مدیر کل اداره بنیاد شهید و امور ایثارگران استان،
گفت :تا کنون از آثار تعداد  ۲۳هزار شهید استان
اصفهان ،چهارده هزار و  ۵۰۰وصیتنامه به دست
ما رسیده و از بیشتر شــهدا با توجه به مسائلی،
وصیتنامه ای در اختیار نداریم.داریوش وکیلی
اظهار کرد :مــا باید تالش کنیم دســتاوردهای
تربیتی که شهدا داشتهاند را حفظ و به نسلهای
دیگر منتقل کنیم تا امنیت ملی بیمه شــود و در
زمینه ترویج فرهنگ ایثار شهادت بیش از پیش
تالش کنیم.

رقابت دوستداران آتش نشانی
برای تصدی  300سهمیه
دومین آزمون مشــاغل عملیاتی آتش نشانی
همزمان با سراسر کشور ،روز جمعه در استان
اصفهان برگزار شــد .مدیر عامل سازمان آتش
نشــانی و خدمات ایمنی شــهرداری اصفهان
گفــت :در این آزمون ،هشــت هــزار و 500
داوطلب در دو حوزه دانشگاه اصفهان و دانشگاه
آزاد اسالمی نجف آباد شرکت کردند .محسن
گالبی افزود :این آزمون بر اساس مجوز شماره
 2257ســازمان شــهرداریها و دهیاریهای
کشور برگزار شد که بر اساس آن 300 ،سهمیه
استخدام پیمانی به استان اصفهان اختصاص
داده شده است.

مزایده عمومی

نوبت اول

شهرداری شاهین شهر به استناد مجوز شماره /954ش مورخ  97/06/26شورای محترم اسالمی شهر در نظر دارد اقالم
اسقاطی مازاد بر نیاز خود را از طریق مزایده به فروش برساند.
متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و اخذ اوراق مزایده میبایستی در ساعات اداری به واحد حسابداری شهرداری مراجعه
و پیشنهادهای خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ  98/06/09به دبیرخانه حراست تحویل نمایند .شهرداری
در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.
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امام علی علیه السالم:
شببيداری در طاعت خدا ،بهار اولياست و
بوستانسعادتمندان.

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

رتبه 4 :ضریب کیفی روزنامه33 :

تلفن 031-36284167-8 :فکس36284166 :

آدرس :ابتدای جاده حبیبآباد -روبهروی شهرک امام حسین (ع)
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سبک بسیار متفاوت هنرمند ایتالیایی

شباهت عجیب مادر با دخترش دردسرساز شد!

هنرمندی ایتالیایی با یک سبک بسیار متفاوت دست به خلق آثاری شگفتانگیز
میزند« .داریوس هوال» ادعا میکند که مادربزرگ و پدربزرگش تاثیر زیادی
بر شــهرت او به عنوان هنرمند داشــتند .مادربزرگ او بافندهای حرفهای بود
و پدربزرگش نیز با چــوب کار میکرد .او با میلههای فلزی مجســمههایی از
پرترههای چهرههای معروف کشورش را میسازد و با وجود کار کردن با نوعی
مواد صنعتی و مدرن بودن کار ،این هنرمند به شیوهای کالسیک کار میکند.
این میلهها خاصیت پالستیکی دارند و به راحتی انعطاف پذیرند و در نگاه اول به
نظر میرسد که آنها با مداد طراحی شدهاند.

سوزان رامسبی  ۵۵ساله اشتباها به جای پاسپورت خودش ،پاسپورت دختر
 ۲۲سالهاش ایزابال را برداشــته بود و  ۲۷ژوئیه که زمان حرکتش بود ،کارمند
فرودگاه کشور مبدأ فکر کرده بود پاسپورت متعلق به همین زن است و حتی در
زمان ورود به مقصد (اسپانیا) نیز مسئوالن فرودگاه متوجه این اشتباه نشدند و
خود او در هتل متوجه این موضوع شد .رامسبی که نگران قضیه بود سعی کرد
با شرکت بیمه تماس بگیرد تا پاسپورت دیگری برای او درست کنند؛ اما آنها
موافقت نکردند ،چون پاسپورتش مفقود یا از بین نرفته بود .سرانجام قضیه را به
مسئوالن فرودگاه اطالع داد و به خاطر اتفاق روی داده از او عذرخواهی شد.

بستنی با طعم هات داگ!
مجله پیپل گزارش داد که « اسکار مایر » با همکاری « دل ژالتو» کمپانی
بستنی سازی نیویورک ،قصد تولید بستنی با طعم هات داگ دارد و به زودی
اولین نمونه آن رونمایی میشود .هنوز مشخص نیست که آیا این فقط یک
شیرین کاری بازاریابی است یا یک محصول دائمی برای محصوالت خانواده
اسکار مایر .این ایده جدید احتماال بعد از ایده بستنی خردلی که ماه گذشته
در فرانسه رونمایی شد ایجاد شده و قرار است عجیبترین مزه بستنی در
جهان را ثبت کند.

عکس روز
دوخط کتاب

ایــن دوســتیها تکــرار
نمیشوند
و بــه راســتی هیــچ چیــز
هرگــز جــای رفیــق
گمشــده را پــر نخواهــد
کرد .نمیتــوان برای خود
دوســتان قدیمی درســت
کــرد .هیــچ چیــز بــا این
گنجینه خاطرات مشترک،
این همه رنجها و مصائب

با هــم چشــیده ،این همه
قهرهــا و آشــتیها و
هیجا نهای تند همسنگ
نیســت .ایــن دوســتیها
تکرار نمیشــوند .کسی
که نهــال بلوطی بــه این
امیــد مــی نشــاند کــه به
زودی در سایهاش بنشیند،
خیالی خام میپرورد!
«زمین انسانها»
اگزوپری

مسابقات
ارتشهای جهان
در روسیه
شــرکتکنندگانی از
کشورهای مختلف در ۳۲
رشته در پنجمین دوره
مســابقات بینالمللی
ارتشهــای جهــان
در روســیه به رقابت
میپردازند.

تئاتر

اینستاگردی

حسرتهای بر دل مانده «رسول صدرعاملی»
از سالهای دور خبرنگاری
رســول صدرعاملی ،کارگردان سینمای
ایران که خود روزی در حرفه خبرنگاری
مشغول بود ،با انتشــار تصویری از خود
درحالیکه مشــغول مطالعه نسخههای
قدیمــی روزنامــه اطالعات اســت ،در
اینستاگرام نوشــت« :خاطرات روزهای
خبرنگاری و حسرتهای به دل ماندهاش،
روز خبرنگار مبارک ».او از  ۱۷سالگی وارد
حرفه خبرنگاری شد و سالها در روزنامه
اطالعات مشغول به فعالیت بود.

«الیکا عبدالرزاقی» تولد  40سالگیاش را جشن گرفت
الیکا عبدالرزاقی در اینستاگرامش نوشت :تولدم
پیشاپیش مبارک ،امروز سر کار غافلگیر شدم .ما
دماوند هستیم و امین جان ،اینهمه راه به خاطر
من اومد سر صحنه .دمت گرم رفیق بامرام من.
ممنونم از همــه عزیزان که روزمو ســاختن و
ممنونم از خانم تیموریان نازنین و شادی جون و
فاطمه عزیز سعید بیات عزیز و رضا بقایی نازنین
و سالومه عزیزم که کلی برنامه ریزی کرد برای
این غافلگیری شیرین.

«فاطمه هاشمی» در نشست خبری محرمانه

فاطمه هاشمی با انتشار این عکس نوشت :ضبط سری دوم محرمانه تموم
شد و ضمن خسته نباشید به گروه وعوامل جوان محرمانه ،امیدوارم که
مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه .تمام تالش گروه سریال محرمانه،
رسوندن صدای نوجوانان ما به پدر ومادرها و به خصوص آموزش وپرورش
که نسل نوجوان یکی از مهمترین و با ارزشترین بخش جامعه است .از
شنبه تا چهارشنبه ،ساعت  20:19عصر از شبکه سه.

به بهانه نمایش «مغازه خودکشی»

خودکشی کسب و کار من است!
«خانواده تواچ در شهری
پریا پارسا
افســرده مغازه فروش
ادوات خودکشی دارند .پسر کوچک خانواده(آلن) در تالش برای
تغییر مردم شهر و خانواده خود است ».همین یک خط برای اینکه
وسوســه شــوید تا کتاب «ژان تولی» را بخوانید یا نمایش آن را
ببینید،کافی است .کتابی که به ســبک کمدی سیاه نوشته شده
است .داستان در شــهری رخ می دهد که نامش را در هیچکجای
داســتان متوجه نمیشــویم ،همه مردم دچار یاس و افسردگی
شدهاند و یکی پس از دیگری تصمیم میگیرند خودکشی کنند.
«مغازه خودکشی» از درخشانترین آثار فانتزی سیاهی است که
در دو دهه گذشته در جهان نوشته شده اســت .در سراسر کتاب
حضور متراکم مرگ وجود دارد .شــاید با خوانــدن این چندخط
از خود بپرسید چطور می شــود کتابی با این حجم از سیاهی که
مضمون اصلی آن هم «خودکشــی» اســت ،خنده دار باشد؟ در
رمان جذاب و پرطراوت ژان تولی ،خودکشــی بــه عنوان بهترین
راهکار برای آدم های درمانده و ناامید معرفی می شــود و حتی به
طرز جالب و خنده داری تحسین هم می شود! «تولی» این کار را
آنچنان هنرمندانه انجام می دهد که باید گفت« :مغازه خودکشی
سرشار از زندگی است ».و شــما چه کتاب را خوانده باشید و چه
نخوانده باشید ،تماشــای نمایشی اقتباســی از این کتاب ،قطعا
می تواند لذتبخش باشد« .علیرضا مهران» مغازه خودکشی را روی
صحنه برده است .هرچند پیش از این انیمیشن و نسخه صوتی این
کتاب هم در اختیار عالقمندان قرار گرفته بود اما این اولین بار است
که به صورت نمایشــی روی صحنه می رود .وحید آقاپور ،نوشین
تبریزی ،اتابک نادری ،سوســن مقصودلو ،ســحر مختارزادگان،
فرهاد رشیدی ،سامان میرحسینی ،یاشار نادری و احسان سخی
بازیگران نمایش «مغازه خودکشی» هستند.
با تماشــای این نمایش متوجه می شــوید که با چــه کار خوش
ساختی روبرو هستید و از دیدن آن لذت می برید .بازی ها منسجم،
طبیعی و روان اســت .داســتان خط سیر مناســبی دارد .تغییر

صحنه ها با سرعت خوبی انجام می شود .بازیگران به بهترین شکل
در نقش خود فرورفته و با درک کامل از نقش ،روی صحنه می آیند
و آنچه قرار است به مخاطب منتقل شود از جمله طنز تلخی که در
داستان وجود دارد را به بهترین شکل منتقل می کنند .بهویژه در
فصلهایی که داستان روی لوکریس و میشیما (نوشین تبریزی و
وحید آقاپور) متمرکز میشود.
هنگام دیدن این نمایش ،درســت وقتی به فکر فرورفته ای و غرق
در تفکر و تامل هســتی ،ناگهان خط داســتان عوض می شود و
دل یک نمایش از لودگی حاصل نشــده
می خندی و این خنده از ِ
بلکه بســیار فاخرانه و حرفه ای و متین شــکل می گیرد که هنر
کارگردان و بازیگران را نشــان می دهد .بازیگرانی که شــاید بعد
از تماشای کارشان از میزان خوب بودن شــان متعجب شوید و با
خود بگویید « :اصال تا این حد انتظار نداشتم نمایش خوبی باشه».
ســحر مختارزادگان تهیه کننده نمایش پیــش از این گفته بود
که« :شاید فکر کنیم در این دوره بیشتر مردم به نمایش هایی که
با افراد سلبریتی روی صحنه می روند ،اهمیت می دهند اما نمایش
«مغازه خودکشــی» از نظر بازی ،متن نمایشــنامه و کارگردانی
پرمفهوم است و اگر همه به این موضوع اهمیت دهند و جنبه هنری
کار را درنظر بگیرند و مســئله تجاری بودن کار که به تازگی رواج
یافته ،کنار بگذارند ،مسلما نمایش های پرمفهوم و معنادار بیشتر
دیده می شود ولی متاســفانه در دوره ای هستیم که همه فقط به
نمایش هایی با نام افراد سلبریتی اهمیت می دهند و این موضوع
باید تغییر کند چرا که اگر در جامعه هنری به آن بها داده نشــود،
اتفاقات خوبی برای تئاتر ما رخ خواهد داد».
قطعا یکی از بزرگترین نقاط قوت این نمایش خاص ،بازیگران آن
هستند .اگر به تعبیر تهیه کننده این نمایش ،مخاطب تنها به دنبال
دیدن سلبریتی نباشد و جنبه هنری کار را در نظر بگیرد ،قطعا از
تماشای «مغازه خودکشــی» با هنرنمایی «وحید آقاپور» ( که باز
هم تماشایی ظاهر می شود) « ،اتابک نادری» و سایر بازیگران لذت
خواهد برد و شبی فراموش نشدنی را تجربه خواهد کرد.

یادداشت
لختی آهستهتر خورشید!
محمد جواد زمانی
آفتاب عرفه! لختــی آرامتــر .میخواهــم ثانیههایی بیش،
نجوا کنم .لختی آهســتهتر ،میخواهم بیشتر شعله ور شوم.
میخواهم در برکهای از اشک ،وضو بســازم و دو رکعت نماز
حضور بخوانم .اندکــی آرامتر ،تا از بــام پژمردگی درآیم و به
سمت آسمان پر گشایم .لحظهای کم شتاب تر ،نمیخواهم با
غروب تو ،خورشید آرزوهایم غروب کند.
ثانیه به ثانیه امسالم را بدین امید گذراندم که در عصر امروز،
عطر دل انگیز آن موعود را در آغوش گیرم؛ همان که شــاید
در یکی از همین خیمهها ،صــوت دلربای قرآنش را ،میهمان
دلهای حاجیانش کرده است؛ همان که با گرمی حضور خود،
عرفات را تابستان میوههای شــیرین معنویت ساخته است؛
همان که ســتون خیمهاش ،تکیه گاه دلهای مشتاق است؛
همان که روزی پشت به دیوار کعبه ،نغمه«انا بقیه ا »...را فریاد
خواهد زد .همان که ابراهیم بتخانههای کفر و نفاق خواهد بود
و گلستان ساز آتشخانه بغض و عداوت؛ همان که نامش ،روح
بخش «همان که» های من است!
نمیدانم ناله «اللهم کن لولیک» را در کدام ســوی این صحرا
اجابت گفته است و خلوت کدام خیمه را محل جلوت خویش
کرده است! نمیدانم کدام چشم ،آشیانه تصویر فرزند فاطمه
علیهاالسالم شده است! نمیدانم یعقوب کدام کنعان ،یوسف
پیراهن او را به تماشا نشسته است! نمیدانم کدام آینه ،صالبت
او را به تحیر نگریسته است! و نمیدانم  ...کدام پرده ،میان من
و او ،حجاب شده است که چشمانم بی قرارند! ای غروب عرفه!
سالم مرا به مسافر همیشه خود برســان و چشم به راهی مرا
برای آن سوار سپیده بازگو کن!
عرفه؛ فرودگاه کل یوم عاشورا
حج را واگذاشت تا کعبهای دیگر بنا ســازد؛ همان که دعای
عرفهاش را بیــن راه میخواند .ابراهیم کربــا ،محرم حجی
دیگرگونه اســت؛ حجی که از حلقوم اسماعیلش زمزم خون
میجوشد و سعی صفا و مروهاش ،هنگامههای خیمه تا میدان
است .عاشورا ،عید قربان اوست.
عرفه او ،نالههایی اســت که به شوق شــهادت ،به آسمان پر
میکشد .تلبیه« ،هل من ناصر ینصرنی» است؛ فریادی برای
نجات بشریت از چاه بتها و بتگرها .عرفه ،پنجرهای است باز
شده به عاشورا که نسیم دل انگیز عشــق و ایثار و شهادت در
آن میورزد .عرفه ،فرودگاه «کل یوم عاشــورا» است .عرفه،
آفتاب خانه «هیهات من الذله» است .عرفه ،یک خیمه مانده
به «قتیل العبرات» است .عرفه ،حسینیه «ثارا »...است .عرفه،
ندبه گاه «السالم علی الشیب الخضیب» است .عرفه« ،الرحیل
الرحیل» کاروان عاشقان اســت .عرفه ،پیوند حج و عاشورا و
ظهور است .عرفه ،پایگاه ابراهیم ،مناجات خانه محمد صلی ا...
علیه و آله وسلم ،مقتل حسین علیه السالم و تجلی گاه مهدی
(عج) است .عرفه ،باورگاه «ان الحسین مصباح الهدی و سفینه
النجاه» است .عرفه ،خیمه گاه است ،علقمه است ،قتلگاه است
و  ...عرفه ،نام دیگر کربالست!
گام به گام با دعای عرفه ،به زیارت حسین علیه السالم میرویم
و شرحه شــرحه درد فراق را از ســینه به لب خواهیم آورد.
دلهایمان لبیک زده آن ملکوتی است که تنها به قتلگاه رفت
و نغمه «الهی رضا برضاک» برآورد .دل هایمان ،عطش زده آن
فراتی است که تشنه ،پا در رکاب کرد و به پیکاری دیگرگونه
پرداخــت .دل هایمان ،خــون گریه کرده غروبی اســت که
نیزهها و شمشــیرها ،مــردی از تبــار آفتــاب را در آغوش
گرفته بودنــد  ...و دل هایمان ،بی قرار دعای عرفه اســت که
پایانی سرخ داشت!

دیدگاه
نقش کلیدی هیئت مذهبی
در حفظ نظام خانواده
همایش هیئتهای محوری و برگزیده کشــور در مجتمع یاوران
مهدی (عج) قم برگزار شــد.رحیم آبفروش ،دبیــر جامعه ایمانی
مشعر در این نشست اظهار کرد :این عبارت زیبای «السالم علیکم
یا اهلبیت النبوه» بیانگر این امر اســت کــه «خانواده» در عرض
ارادت به اهلبیت (ع) نیز محور توجه و تاکید اســت و امروز باید
بیش از قبل ،موضوع خانواده در هیئت مورد توجه ویژه قرار گیرد.
وی افزود :مقام معظم رهبری ،در یک بحث تمدنی در آخرین دیدار
با جامعه هیئتی ،یک امر مســتقیم را بر دوش هیئت گذاشتند و
مسئله خانواده را در کانون توجه قرار دادند ،ایشان سطح مسئله را
در حد جامعه بشریت باال بردند و اعالم کردند که دشمن بشریت،
یعنی جریان سرمایهداری بینالملل و صهیونیسم ،تصمیم گرفته تا
نظام خانواده را در سطح بشریت از بین ببرد .آبفروش ادامه داد :نقطه
کانونی و تمرکز دشمن هم ،مسئله خانواده است و در این خصوص
اقدامات بسیاری را به انجام رسانده اســت و اینجاست که نقش
هیئت حســینی در حفظ نظام خانواده اهمیت مییابد.وی اضافه
کرد :انقالبیبودن را نباید به مسائل جزئی تنزل داد و بر سر مسائل
ابتدایی بین هیئت اختالف ایجاد شــود ،انقالبیبودن در توجه به
مسائل کالنی خود را نشان میدهد.

