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فرصت شیرین اقتصاد اصفهان
براساساعالمرییسکانونکارآفرینیاستان،اصفهانتاسال1400قطبشیرینیکشورمیشود؛

بهبهانهدستگیرییکباندخانوادگیرمالیدراصفهان؛

تجارت پر رونق جادو جنبل!
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 استاندار اصفهان
 مقابل استخدام های رانتی 

می ایستد

نمایندهمردمخمینیشهردرمجلس:
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گزارش»زایندهرود«
ازاصفهانیهایلیگنوزدهم؛

 همه سهم فوتبالی نصف جهان

توجه به موضوعات ایمنی 
در متروی اصفهان

درجلسهپدافندغیرعامل
خطیکقطارشهریمطرحشد:
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سیودومیندورهجشنوارهبینالمللیفیلمکودکونوجوانامشبآغازمیشود؛

پروازپروانههابرباماصفهان
سی و دومین دوره جشنواره بین المللی فیلم کودک و نوجوان امشب همزمان با 
شب عید بزرگ غدیر با برگزاری مراسم افتتاحیه رسما کار خود را در اصفهان آغاز 
می کند. در این جشــنواره که با هدف معرفی آثار برتر سینمای کودک و نوجوان در عرصه ملی و 
بین المللی برگزار می شود، 190 اثر سینمایی فاخر بر پرده نقره ای سینماهای نصف جهان اکران 
می شود. جشنواره بین المللی فیلم کودک و نوجوان به همت بنیاد سینمایی فارابی در سال 1361 

صفحه7شکل گرفت که...
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شرکت توزیع نیروی برق استان اصفهان _ امور تدارکات و انبارها

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای
شرکتتوزیعبرقاستاناصفهان در نظر دارد خدمات مورد نیاز خود به شرح ذیل را، از طریق مناقصه عمومی دو مرحله اجرا نماید.

مدتدریافتاسنادمناقصه: از روز یکشنبه مورخ 98/05/27 تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 98/06/02 در قبال فیش بانکی به 
مبلغ یکصد هزار ریال واریز شده به حساب جاری سپهر صادرات به شماره 0101673314007بنام شرکت توزیع برق استان اصفهان
مدتتحویلپیشنهادات: از روز یکشنبه مورخ 98/06/03 به ترتیب جدول فوق تا ساعت7/30و8و8/30صبحروزچهارشنبه

مورخ98/06/13
محلتحویلپیشنهادات: اصفهان، چهارباغ باال، خیابان شریعتی، دبیرخانه شرکت توزیع برق استان اصفهان

تضامینموردقبول:پیشنهاد دهندگان مکلفند معادل مبلغ سپرده شرکت در مناقصه را بصورت یکی از طرق ذیل: 1( ضمانت نامه 
بانکی معتبر 2( ضمانتنامه صادره از موسســات بیمه گر و بیمه مرکزی 3( گواهی خالص مطالبات قطعی تایید شده از سوی شرکت 
4( فیش واریزی به حساب جاری سپهر صادرات به شماره 0101673314007 بنام شرکت توزیع برق استان اصفهان ارائه دهند.  به 

پیشنهادات فاقد سپرده، مخدوش و سپرده های کمتر از میزان مقرر و چک شخصی ترتیب اثر داده نخواهد شد.
سایر توضیحات:

1- هزینه درج آگهی مناقصه در صفحات داخلی روزنامه های جهان اقتصاد و زاینده رود بعهده برنده مناقصه می باشد.
2- داوطلبان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 13-36273011 داخلی 4272 واحد مناقصات تماس حاصل نمایند.

اسناد و مدارک و اطالعات کامل این مناقصه در سایت اینترنتی معامالت توانیر به آدرس  http://tender.tavanir.org.ir قابل 
دسترسی می باشد. همچنین آگهی این مناقصات در سایت پایگاه ملی مناقصات ایران به آدرس http://iets.mporg.ir  و سایت 

شرکت توزیع برق استان اصفهان به آدرس http://epedc.ir   قابل دسترسی می باشد. 
به پیشنهادهای فاقد مهر و امضاء  و یا مبهم و مشــروط و مخدوش و یا بدون ســپرده معتبر و یا الک گرفته شده یا الک غلطگیر و یا 

پیشنهاداتی که پس از تاریخ تعیین شده واصل گردد مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

شمارهموضوعمناقصهردیف
مناقصه

تاریخ
بازگشایی
پاکاتمناقصه

ساعت
بازگشایی
پاکاتمناقصه

مبلغسپرده
شرکتدر

مناقصه)ریال(

1
مناقصهخرید،نصبوراهاندازی

تجهیزاتسیستمسرمایشوتهویه
زیرساختفیزیکیمرکزداده

1715/981398/06/168:301/168/000/000

2
مناقصهخرید،نصبوراهاندازی
تجهیزاتسیستمیوپیاسزیر

ساختفیزیکیمرکزداده
1716/981398/06/169:00928/000/000

مناقصهانتخابپیمانکارجهتنصبوراه3
1717/981398/06/169:301/018/000/000اندازیتجهیزاتزیرساختفیزیکیمرکزداده

شرکتتوزیعبرقاستاناصفهان 

بهبهانهبزرگترینعیدشیعیان؛
در راه »علی«)ع( باشیم

کلیپ تــازه ای از نماینده پر ســر و صدای 
مجلس منتشر شده است؛ همان نماینده ای 
که دســت به کمر مقابل رییس جمهور در 
مجلس ایستاد و مدعی بود اجازه نمی دهد 
یک قطره از آب کارون به اصفهان برســد. 
همان نماینده ای کــه در مقابل گالیه های 
یکی از شــهروندان می گوید: »این موضوع 
به افــراد عقب مانده ای مثل تــو ارتباطی 
ندارد.« و در پاسخ به انتقاد شهروند خانمی 
درباره کمبود ســرویس های بهداشتی در 
ورزشگاه ها، می گوید »خالیق هر چه الیق« 
و یا زمانی گفته بود: »اکنون در شــرایطی 
که به ما اجازه نمی دهند نفت بفروشــیم و 
کاالی مورد نیازمــان را وارد کنیم، ممنون 
روسیه هم هستیم که به ما کاال می دهد تا 
از گرسنگی نمیریم. درحال حاضر وضع ما 
به گونه ای است که باید بین بد و بدتر یکی 
را انتخاب کنیم، باید بیــن این که نفت به 
روسیه بدهیم و در قبال آن مواد روزانه مان 
را تامین کنیم یا این کــه اصال نتوانیم مواد 
اولیه مورد نیازمان را هم تامین کنیم، یکی 

را انتخاب کنیم.«
جناب نماینده در تازه ترین شاهکاِر نمایش 
مردم دوستی و خادم مردم بودن )!( این بار 
در جواب گالیه های یک شهروند خوزستانی 
دیگر می گوید: من برای تو حرفی ندارم! و 

بعد می رود....

سایهمشکات

فرا رسیدن عید سعید غدیر خم  بر  تمامی مسلمانان جهان  مبارک باد

سرمقاله

ادامه در صفحه 2



2
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 2773 | دوشنبه 28 مرداد 1398 | 17 ذی الحجه 1440

عراق از جمله کشورهایی است که بیشترین فشار 
ناشــی از تعارض میان ایران و آمریکا را طی یک 
سال اخیر تجربه کرده اســت. در حالی که این دو 
کشــورتالش های گســترده ای را برای کشاندن 
عراق به زمین بــازی خود انجام دادنــد، عراق به 
سختی توانسته است بی طرفی خود را حفظ نکرده 
و در عین حال اقدامات خود برای تامین منافع را 

پیگیری کند.
 کشــور عراق در وضعیــت فعلی نه مــی تواند از 
ایران روی گردان شــود و نه به آمریکا پشت کند، 
به همین دلیــل ناچار به حفــظ موازنه قدرت دو 
کشور در عرصه های داخلی و اجتماعی است؛ اما 
پس از گذشــته چند ماه و ناکامی دشمنان ایران 
از شکست کشــورمان، حاال برخی ها تالش دارند 
تا با ایجاد ناآرامی هــای امنیتی در عراق، جایگاه 
ایران را در این کشور تضعیف کنند. اخیرا سلسله 
انفجارهایی در عراق روی داده اســت که به گفته 
برخی از منابع، هدف آن ایران و نیروهای وابسته 

به سپاه بوده است.
 جدیدترین حمله این چنینی که عوامل آن هنوز 
به طور قطعی مشخص نشــده اند، انفجار در انبار 
مهماتی در منطقه الدوره در جنوب بغداد بوده که 
طبق گزارش ها، 13 کشــته برجا گذاشته است. 
پایگاه شــاهین )صقر( محل نگهداری سالح های 
نیروهای پلیــس فدرال عــراق و عمدتا نیروهای 
شیعه حشد الشــعبی )نیروهای بسیح مردمی( به 
شمار می رفته که از متحدان و تحت حمایت ایران 
به شــمار می رود و در جنگ علیه داعش در کنار 

نیروهای نظامی عراقی جنگیده است.
به تازگی روزنامه »معاریو« با انتشــار گزارشی از 
اقدامات صهیونیســت ها در زمینه محدود کردن 
ایران در عراق مدعی شده اســت که اسراییل به 
دنبــال اقدامــات احتیاطی در صــورت هر گونه 
توافق ایــران و آمریکا برخی از مواضــع نیروها و 
گروه های وابســته به این کشور را هدف حمالت 

 خود قــرار داده اســت.
 بــن داوید ، کارشــناس 
نظامــی اســراییلی بــه 
این رســانه گفته اســت 
یــی اخیر  »حمالت هوا
به پایگاه های نظامی در 
عراق و ســوریه و لبنان« 

با هــدف از میان بردن موشــک هایی اســت که 
می تواند عمق خاک اسراییل را هدف قرار دهد. او 
افزوده که اسراییل حمالت خود در عراق را بدون 
هیچ گونه سروصدای رسانه ای اجرا کرده تا دولت 
عراق در تنگنا نیفتد به خصوص که اســراییل در 
مرحله کنونی دلیلی بــرای تبدیل کردن عراق به 
یک دشمن واقعی نمی بیند. بن داوید به این نکته 
نیز پرداخته که دولت عــراق هم از عجله در متهم 
کردن اســراییل در این حوادث خودداری کرد و 
حاضر به واکنش در ســطح رسمی نشده است. هر 
چند دولت عراق در مورد احتمال دســت داشتن 

اسراییل در این حمالت 
اظهار نظــری نکرده؛اما 
شــماری از منابــع رده 
باالی عراقی، اســراییل و 
آمریــکا را در انفجار 12 
آگوست مقصر می دانند. 
این احتمــال وجود دارد 
که معرفی اســراییل یا ایاالت متحــده به عنوان 
عامل حمله صرفا با هدف کســب وجهه اجتماعی 
و جلب حمایت سیاســی صورت گرفته باشد؛ اما 
باز هم مــی تواند دولت عــادل عبدالمهدی را در 
شرایط دشواری قرار دهد.  شــبکه العربیه متعلق 
به عربستان سعودی مدعی شده که نیروهای سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی ایران و حزب ا... لبنان در 
این انفجار آســیب دیده اند و همچنین ادعا کرده 
که اندکی پیش از حمله، یک محموله از موشــک 
های بالســتیک ایرانی وارد انبار شده است. ارتش 
عراق اعالم کــرده که حمله از طریــق هواپیمای 

بدون سرنشین صورت گرفته اســت. انهدام یک 
هواپیمای بدون سرنشــین آمریکایی در نزدیکی 
پایگاه، چند روز قبل از این حمله و اینکه انفجار در 
فاصله زمانی اندک از حمله خمپاره ای در منطقه 
سبز رخ داده که سفارت ایاالت متحده در آن واقع 
است، احتمال دست داشتن آمریکایی ها را در آن 
افزایش می دهد. با این حال، واشنگتن تاکنون هر 

گونه اطالعی از حمله را رد کرده است. 
در همین حال، روزنامه الجریــده کویت به نقل از 
منبعی در ایران نوشته که تحقیقات اولیه حاکی از 
آن است که اسراییل پشت حمله بوده و هواپیمای 
بدون سرنشین اسراییلی از پایگاه ایاالت متحده در 
سوریه، پایگاه در جنوب بغداد را هدف گرفته است. 
یک منبع امنیتی عراقی هم به الشــرق االوسط، 
روزنامه عربی زبان چاپ لندن، گفته که اسراییل 
پشت حمله بوده اســت: »همه شواهد به اسراییل 
برمی گردند که احتماال بــا حمایت ایاالت متحده 
ســعی دارد آنچه را در ســوریه در رابطه با هدف 
گرفتن نیروها و منابع ایرانی آغاز کرده اســت، در 
عراق تکمیل کند.« گــزارش ها از حمالت هوایی 
گســترده اســراییل علیه منابع ایرانی در سوریه 
حکایت دارند. مقامات اسراییل همچنین گفته اند 
که عراق را پایگاه جدید تالش های تحت حمایت 
ایران علیه خود می داننــد. مقام امنیتی عراقی در 
ادامه به شرق االوســط گفته: »واضح است که ما 
در میانه یک جنگ واقعی میــان ایاالت متحده و 
اســراییل علیه ایران مانده ایم. به وضوح دو کشور 
عراق را به عنوان صحنه جنگ اعالم نشــده خود 

انتخاب کرده اند.« 
در حقیقت، جدای از انفجار اخیر در انبار مهمات 
منتسب به حشد الشعبی شواهد دیگری هم وجود 
دارد که نگرانــی ها درباره تبدیل شــدن عراق به 
صحنه جنگ ایاالت متحده و اسراییل علیه ایران را 
تشدید می کند؛ تهدیدی که اگر چه تاکنون دولت 
عراق در برابر آن ایستادگی کرده؛ اما هر لحظه می 
تواند فضای امنیتی شــکننده عراق را با تهدیدی 

جدی مواجه کند.

 عواقب سخت برگزیت
 برای انگلیس

اســناد محرمانه فاش شــده دولت انگلیس نشان 
می دهد عواقب و تبعات خروج این کشور از اتحادیه 
اروپا بدون توافق بسیار سخت و طاقت فرسا خواهد 
بود. ســاندی تایمز به اسناد محرمانه ای دست پیدا 
کرده است که نشان می دهد بریتانیا در صورت خروج 
بدون توافق از اتحادیه اروپا با کمبود شــدید مواد 
غذایی، سوخت و دارو مواجه خواهد شد. حدود 85 
درصد کشتی های باری که از مسیرهای کانال اصلی 
انگلیس تردد می کنند، برای گمرک فرانسه آماده 
نخواهند بود و این به معنای آن اســت که ازدحام 
بیش از حــد در بنادر انگلیس به طــور فزاینده ای 
افزایش خواهد یافت و جریان عادی کشتیرانی در 
این منطقه تــا 3 ماه برقرار نخواهد بود. این ســند 
همچنین نشــان می دهد در صورت برگزیت بدون 
توافق، دولت لندن طرح موسوم به »مرز سخت« بین 
ایرلند شمالی و جمهوری ایرلند را اجرا خواهد کرد 
چرا که در این صورت بازرسی های گسترده مرزی 

دیگر کافی نیست.

 کمک مصر به چین 
برای بازداشت اویغورها

مصر و چین به تازگی یک یادداشت تفاهم همکاری 
امنیتی با تمرکز بر مبارزه با تروریسم امضا کردند. 
این کار دست چین برای بازداشت اویغورهای ساکن 
مصر را بازگذاشته است. چین یکی از بزرگ ترین 
سرمایه گذاران در مصر است و پول های زیادی را 
در پروژه های بزرگ زیرساختی این کشور همچون 
ســاخت یک پایتخت اداری جدید در شرق شهر 
قاهره صرف کرده اســت. احمد حافظ، سخنگوی 
وزارت امور خارجه مصر در پاســخ به پرسشــی 
درباره اســترداد کردن اویغورها از سوی مصر در 
سال 2۰1۷ گفت: مصر کسانی را که بیش از مدت 
زمان ویزای شان در کشور بمانند از جمله چینی ها 

و همین طور اتباع دیگر، اخراج می کند.

انگلیس به پزشک شکنجه گر 
عراقی پناهندگی داد

پزشک عراقی که به ارتکاب جرائم علیه بشریت در 
زندان های هولناک »صدام« متهم بود، در نهایت با 
حکم دادگاه موفق به اخــذ پناهندگی در انگلیس 
شد. روزنامه انگلیسی »دیلی میل« در این خصوص 
گزارش کرد، این پزشک 54 ساله که تنها به عنوان 
»MAB«، شــناخته می شــود، در دهه 199۰، به 
درمان قربانیان شــکنجه در زندان های فاجعه بار 
دیکتاتور عــراق می پرداخت. طبــق این گزارش، 
پزشک مذکور در سال 1995 به لیبی رفت و در سال 
2۰۰۰، رژیم قذافی را ترک کرد و در ســال 2۰۰۷، 
برای انگلیس درخواســت پناهندگی داد. روزنامه 
انگلیسی دیلی تلگراف گزارش کرد، این پزشک به 
دلیل نقشی که در دستگاه اطالعاتی »االستخبارات« 
صدام ایفــا کرده بود، موفق بــه گرفتن پناهندگی 
نشــد اما در نهایت دادگاه تجدیدنظر حکم داد که 
هیچ گونه شواهدی در خصوص مشارکت این پزشک 

در شکنجه زندانیان موجود نیست.

حضور کارگران آمریکایی در 
سخنرانی ترامپ اجباری شد

کارگران مجتمع پتروشیمی شرکت شل تهدید 
شــدند چنانچه در ســخنرانی دونالد ترامپ در 
پنســیلوانیا که هفته گذشــته ایراد شد حضور 
نیابند، حقوق دریافت نمی کنند. کارگران مجتمع 
پتروشیمی شرکت شــل در پنســیلوانیا هفته 
گذشته وادار شدند در مراســم سخنرانی دونالد 
ترامپ، رییس جمهور آمریکا، که برای تبلیغات 
انتخاباتی 2۰2۰ این کشــور برگزار شد در این 
مراســم شــرکت کنند. روزنامه پیتسبورگ در 
این خصوص نوشــت کارفرمای این مجتمع به 
کارگران گفته بود شرکت در این مراسم اجباری 
نیست؛ اما تنها کسانی که ساعت هفت صبح در 
سایت باشند، کارت شناسایی آنها اسکن شود و 
در سخنرانی شرکت کنند دستمزد مربوط به آن 

ساعت را دریافت می کنند.

»عراق« در تیررس دشمنی اسراییل با ایران

بادامچیان
دبیرکل حزب موتلفه اسالمی:

نماینده مردم محالت در مجلس با بیان اینکه باید 
با کسانی که دســتور توزیع ارز 42۰۰ تومانی را 
دادند برخورد شود، گفت: این افراد خود را پنهان 
کرده و سکوت کرده اند. نماینده مردم محالت در 
مجلس اظهار داشت: ۷۰ درصد مصوبات مجلس 
که قانون است، آیین نامه اجرایی آن از سوی دولت 
تدوین نشده و عمال مجلس شــورای اسالمی به 
کارخانه تولید قانون تبدیل شده، ولی تا وقتی که 
آیین نامه اجرایی تدوین و ابالغ نشــود، عمال آن 
قانون اجرا نشده است. سلیمی افزود: آقای سیف، 
رییس کل ســابق بانک مرکزی باید توضیح دهد 
که چرا و به دســتور چه کسانی ارز 42۰۰ تومانی 
را توزیع کرده است، همچنین کسانی که دستور 
این کار را دادند باید پاسخگو باشند، اما هم اکنون 

خود را پنهان کرده و سکوت کرده اند.
وی تصریح کــرد: طبق قانون آییــن نامه داخلی 
مجلس رییس جمهور و وزرا باید تا پایان مردادماه 
به قوه مقننه و مجلس گزارش دهند در حالی که 

آخرین جلسه مردادماه هم گذشت. 

دولت 70 درصد مصوبات 
قانونی مجلس را اجرا نکرد

نماینده مردم محالت در مجلس:

عکس  روز 

سرمقاله

به بهانه بزرگ ترین عید شیعیان؛
در راه »علی«)ع( باشیم

ادامه از صفحه اول
...و این تنها مشتی نمونه خروار است. مسئوالنی 
که با رای همین مردم به مقامی می رسند و بعد 
از روی همین مردم رد می شوند و آنها را فراموش 
می کنند و پاسخ شــان »بی اعتنایی« و »نادیده 
گرفته شدن« است. این روزها صحبت از »رشوه 
گرفتن« و »باج خواهی« در بهارستان هم مطرح 
شده است؛ صحبتی که مربوط به امروز و سخنان 
اخیر آیت ا... یزدی نیست و پیش از این نیز برخی 
نماینده های سابق و حتی کنونی مجلس درباره 
آن صحبت کرده و ادعاهایی را مطرح کرده بودند.

فساد در شوراها و شــهرداری ها هم به اوج خود 
رســیده و هرچندوقت یک بار خبــری درباره 
بازداشت مسئولی در شهرداری یا شورای شهر 
فالن شهر به گوش می رسد. تا می خواهیم از اخبار 
زد و بندها و تخلفات مالی و اخالقی آقایان مسئول 
غافل شویم، خبری از فرار فالن آقازاده و بهمان 
ژن خوب شنیده می شود! بعد هم کسی درباره 
اینکه آقای متخلف فرار کرده چطور توانســته 
مجوز بگیرد و این حجم تخلف را با دستور یا چراغ 
سبز چه کسانی انجام داده، سواالتی است که بی 
پاسخ می ماند و به بایگانی می رود تا تخلف بعدی 
رو شود! و در این میان تنها دلخوشی اقدامات اخیر 
رییس جدید قوه قضاییه است که گفته آب خوش 
از گلوی هیچ متخلف و مفســدی در هر مقام و 

منصبی پایین نخواهد رفت.
همه اینها را گفتیم تا برسیم به مناسبت فرخنده 
فردا؛ بزرگ ترین عید شیعیان جهان و عید امامت 
و والیت حضرت امیرالمومنین)ع( که به حق تنها 
امیر و امام اول مسلمانان و جانشین برحق حضرت 
رسول اکرم )ص( است. بزرگ امامی که وقتی به 
حکومت رسیدند، یکسان دیدن اشراف و طبقات 
پایین جامعه در تقسیم بیت المال، از ویژگی های 
شاخص حکومت داریشان بود و همین موضوع 
سبب شد عده ای از اشــراف به حکومت معاویه 
بپیوندند. حضرت وقتی این خبر را شنید، فرمود: 
»آنان عدالت را شناختند و دیدند و شنیدند و به 
خاطر سپردند و دانســتند که همه مردم نزد ما 
یکسان هستند پس به سوی انحصارطلبی ]امتیاز 

خواهی[ گریختند.
صاحب منصبان عصر عثمان در زندگی اشرافی 
و فساد اقتصادی روزگار می گذراندند و برای به 
دست گرفتن مسئولیت های سیاسی و اجتماعی 
شایستگی نداشتند و همگی به دستور حضرت 
عزل شدند و کینه به دل گرفتند تا علیه »علی« 
)ع( برخیزند؛ علیه او که »میــزان« بود و حق و 

باطل به وسیله هدایتش شناخته می شد.
در موارد متعددی والیان و مســئوالن حکومتی 
را از خود رایی، تمامیت خواهی و استکبارورزی 
برحذرمی داشــت. حضرت به مالک اشترنخعی 
می نویسد: »قلب خود را بـــا لباس رحـــم به 
زیردست، محبت و لطف بـه آنان بپوشان. همانند 
حیوانی درنده نباش که خوردن مردم را ســود 

خود بدانی.«
جایــی دیگــر، امــام به اشــعث بــن قبس، 
استاندارآذربایجان نیز می نویسد: »حکومتی که 
دراختیارتوست لقمه تو نیست، بلکه امانتی است 
برعهده تو، نسبت به مافوق خود نگهبان مردمی 
وحق نداری درمورد مردم مطابق نظر خود رفتار 
کنی.« اطرافیان را تا چه اندازه نسبت به مدارا و 
محبت و نرم زبانی نســبت به مردم و خادم آنها 
 بودن توصیــه می کنند و چه اندازه نســبت به

 بیت المال حساس هستند.
اینها قطره ای از دریای بیکــران »عدالت« علی 

است که بی تعارف و شعار در کالم نمی گنجد.
عید غدیر، بهانه ای است تا یادمان بیاید ما شیعیان 
بزرگمردی هســتیم که پیامبر)ص( درباره اش 
خطاب به عمار فرمود: »ای عمار! اگر دیدی علی 
از راهی رفت و همه مردم از راه دیگر، تو با علی برو 
و سایر مردم را رها کن. یقین بدان علی هرگز تو را 
به راه هالکت نمی برد و از شاهراه رستگاری خارج 
نمی سازد« کاش همه ما همواره در راه »علی« 

)ع( باشیم که یقینا راه نجات و رستگاری است.

سفیر جدید ایران و 
خانواده اش در آلمان

محمــود فرازنــده، ســفیر جدید ایــران در 
آلمان اســتوارنامه خود را در برلین به رییس 
 جمهور آلمان تقدیم کرد. فرازنده، جانشــین

 علی ماجدی شده است.

درهای شورای نگهبان به روی سهم خواهی بسته است

پیشنهاد سردبیر:

دبیرکل حزب موتلفه اسالمی گفت: سیاست 
خارجی ایران در همه موارد بایــد با پرهیز از 
هیجان زدگی و احساســات، تخیل محوری و 
براســاس عزت، حکمت، مصلحت و معطوف 
به حفظ منافع ملی با دیپلماســی اقتدار اجرا 
شــود و بیان قاطعیت همراه بــا منطق جهان 
پسند همواره نتیجه مثبت داده و خواهد داد. 
بادامچیان اظهار داشت: در پسابرجام نیز همین 
سیاســت جواب مثبت خواهد داد. همان طور 
که دست رد دکتر ظریف به تحریم او از طرف 
ترامپ، موقعیــت وی را در صحنه سیاســت 
جهانی باالتر برد و واکنش عصبانی آمریکایی ها 
حکایت از همین موضع قاطــع می کند. وی 
گفت: سیاســت مقاومت در برابر تحریم ها و 
بازیگری های سیاسی آمریکا و برخی کشورهای 
اروپایی بود که آمریکایی ها را وادار کرد به پیام 

دهی توسط واسطه ها اقدام کنند.

 سیاست خارجی ایران
 تخیلی نباشد

عباسعلی کدخدایی
سخنگوی شورای نگهبان:

سخنگوی هیئت رییســه مجلس شورای اسالمی 
تغییر ســاختار و شــکل بودجه ریزی در کشور را 
ضروری خوانــد و گفت: دولت تا شــهریور موظف 
 به ارائه الیحه تغییر ســاختار بودجــه به مجلس 

است.
 اسدا... عباسی با ابراز اینکه پس از تصویب و تایید 
نمایندگان، بودجه ســنوات آینده بر اساس موارد 
مندرج در الیحــه تغییر ســاختار بودجه تدوین 
می شود عنوان کرد: با توجه به شرایط فعلی کشور 
و مسائل اقتصادی موجود تغییر روند بودجه ریزی 
و کاهــش حجم وابســتگی به درآمدهــای نفتی 
بسیار ضروری اســت. وی با تاکید به اینکه دولت 
بایــد راهبردهای تامین منابع و مصــارف را کامال 
مشخص و شفاف ســازی کند، ابراز داشت: این که 
صرفا گزارشی تهیه و در مجلس قرائت شود کفایت 
نمی کند بلکه انتظار داریم دولت با اهتمام ویژه ای 
روی بحث تغییر ساختار بودجه کشور تمرکز کند و 
کارهای انجام شده در این بخش تنها در حد حرف 

باقی نماند.

رییس جمهور تا شهریورماه 
فرصت دارد

سخنگوی هیئت رییسه مجلس:

سخنگوی شورای نگهبان با تاکید بر اینکه 
بارها اعالم کرده است شورای نگهبان وظیفه 
خاصی در قبال دعوت از اصالح طلبان ندارد، 
گفت: قبال هــم گفته ایم که اگــر هر کس 
حرفی برای گفتن دارد، گوش ما شنواست 
 و درهای شورای نگهبان به روی دوستان باز

 اســت. عباســعلی کدخدایی، درباره این 
موضوع که آیا قرار اســت بنا بر خواســته 
اصالح طلبــان این شــورا برای شــنیدن 
نظرات شــان از آنها دعوت کند؟ پاسخ داد: 
شورا وظیفه انجام این کار را بر عهده ندارد. 
ســخنگوی شــورای نگهبان درباره برخی 
انتقادات جریان اصالح طلبی عنوان کرد: اگر 
کسی واقعا مطلبی دارد و تصور می کند آن 
مطلب در رسیدگی های شورای نگبهان موثر 
اســت، می تواند مراجعه کند و ما استقبال 

می کنیم. 

درهای شورای نگهبان به 
روی سهم خواهی بسته است

پیشخوان

بین الملل

   رسانه های جهان از احتمال دست داشتن اسراییل و آمریکا در انفجارهای اخیر در عراق به بهانه مبارزه با ایران خبر داده اند؛ 
واکنش ها به سخنان آیت 

ا...یزدی

بایــد بــه 22 بهمــن 
بازگردیم

رییس علیه رییس

 اسراییل حمالت خود در عراق را 
بدون هیچ گونه سروصدای 
رسانه ای اجرا کرده تا دولت 

عراق در تنگنا نیفتد

خبرهای خوبی از رآکتور اراک در راه است
سخنگوی فراکسیون نمایندگان والیی مجلس از حضور رییس سازمان انرژی اتمی در جلسهروز گذشته 
فراکسیون خبر داد و از قول وی گفت: قابلیت برگشت پذیری به شرایط قبل از برجام را داریم و ظرف چند 
ماه آینده خبرهای خوبی از اراک خواهید شنید. سیدحسین نقوی حسینی با بیان اینکه هیئت نظارت بر 
اجرای برجام دو هفته پیش برای گام سوم تشکیل جلسه داده و پیشنهاداتی هم به رییس جمهوری داده 
شده، افزود: طبق اظهارات آقای دکتر صالحی، سالن مونتاژ سانتریفیوژهای جدید و مدرن را ساخته ایم که 
حدود 2۰ سانتریفیوژ IR۶ در این سالن مونتاژ شده است. سخنگوی فراکسیون نمایندگان والیی مجلس 
شورای اسالمی با بیان اینکه صالحی اظهار داشت که در حوزه پیشران هادستاوردهای خوبی داشته ایم، 
خاطرنشان کرد: وی اعالم کرد که میزان اورانیوم غنی شــده ما از 3۰۰ کیلو به 3۷۰ کیلو رسیده و روی 

نسل های IR۶ و IR۷ کار کرده ایم و سانتریفیوژهای IR۸ را نیز در دستور کار داریم.

علت تغییر نام نفتکش »گریس 1«
ســفیر ایران در لندن با تشــریح علت تغییر نام نفتکش گریس 1 عنوان کرد که این کشتی تحت هیچ گونه 
تحریمی قرار ندارد و نفت آن نیز بر اساس بارنامه رسمی، متعلق به شرکت ملی نفت ایران است. حمید بعیدی 
نژاد در صفحه توئیترش درباره تغییر نام نفتکش گریس 1 نوشــت: »تغییر نام نفتکش حامل نفت ایران در 
جبل الطارق این برداشت نادرست را برای برخی ایجاد کرد که این اقدام برای دور زدن تحریم ها صورت گرفته 
است. در حالی که ضرورت این اقدام از مخالفت پاناما با ادامه مسیر این نفتکش تحت پرچم آن کشور آغاز شد. 
بر اساس قوانین دریایی، پرچم کشتی تابع محل ثبت آن است.« وی در توئیتی دیگر می افزاید: »با تصمیم به 
قرار گرفتن نفتکش تحت پرچم جمهوری اسالمی ایران، الزم بود که ثبت نفتکش نیز در ایران انجام شود. طبعا 
با ثبت کشتی در ایران، نام جدید ایرانی برای آن انتخاب شــد. تاکید می شود که این کشتی تحت هیچگونه 

تحریمی قرار ندارد و نفت آن نیز بر اساس بارنامه رسمی، متعلق به شرکت ملی نفت ایران است.«

چهره ها

علیرضا کریمیان
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معاون اقتصادی و مالی شرکت فوالد مبارکه اصفهان مطرح کرد:
فوالدمبارکه؛بزرگترینشرکتبازارسرمایهازنظرارزشبازاری

زاینده رود تا نیمه شهریورماه جاری است
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

بازار

دستگاه پرینتر

نماینده مردم خمینی شهر در مجلس:
استانداراصفهانمقابل

استخدامهایرانتیمیایستد
نماینده مردم خمینی شــهر در مجلس شــورای 
اسالمی درباره درخواست اســتخدام 150 نفره در 
دستگاه های دولتی اســتان اصفهان گفت: با توجه 
به اینکه استاندار اصفهان ثابت کرده که عالقه ندارد 
تنشی در استان ایجاد شــود و نمی خواهد خودش 
را در مقابل افکار عمومی قــرار بدهد، فکر می کنم 
مقابل این اقدام بایستد. سید محمدجواد در رابطه 
با لیست های پیشنهادی یک جناح سیاسی خاص 
و درخواست 150 نفره منتشر شده برای استخدام 
در دستگاه های دولتی اســتان اصفهان اظهار کرد: 
استخدام های بدون ضابطه به بهانه جذب نیروهای 
جدید در زمان استانداری قبلی اصفهان هم انجام 
شد و اســامی 15 نفر برای جذب و به کارگیری در 
فرمانداری ها و بخشداری ها داده شده بود که تصور 
من این اســت که چهار نفر از آنها هم به کار گرفته 
شدند و با رفتن استاندار پیشین این روند متوقف شد. 
نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسالمی 
گفت: اکنون هم تمام فشارهایی که به استاندار سابق 
برای جذب این افراد که به نوعــی به طیف خاص 
سیاسی منتسب هستند وارد می شد، همچنان ادامه 
دارد و با فشــارهایی که وارد می کنند استانداری را 
ملزم به انجام این کار کرده اند. وی با انتقاد از جذب 
بدون ضابطه با عناوین به اصطالح زیبا افزود: به اسم 
جوان گرایی یا مسائل دیگر مثل اینکه تا 30 درصد 
ظرفیت های مدیریتی باید دست بانوان باشد، این 

کارهای بدون ضابطه را انجام می دهند.

مدیر صنایع کوچک شهرک های صنعتی 
اصفهان:

شرکتهایدانشبنیان
ازتسهیالتاستقبالنمیکنند

مدیر صنایع کوچک و قائم مقام شرکت شهرک های 
صنعتی اصفهان گفت: امروزه استارت آپ ها بیشتر 
به دنبــال تولید اپلیکیشــن هســتند. امیدواریم 
شــرکت های دانش بنیان به ســمتی بروند که به 
صورت واقعی »دانش بنیان« شــده و بتوانند روی 
پای خودشان بایستند. شریعتی افزود: بنیاد نخبگان 
از استخدام نخبگان در شــرکت های دانش بنیان 
حمایت می کند ولی متاســفانه شرکت ها استقبال 
خوبی از این تسهیالت نکرده اند. وی افزود: شرکت 
شهرک های صنعتی اصفهان از برگزاری رویدادهای 
استارت آپی و از ایده های برتر این رویدادها حمایت 
می کند. یکی از این حمایت ها اســتقرار رایگان در 

شهرک فناوری اصفهان خواهد بود.

افزایشظرفیتانتقالنفت
خاممارونبهاصفهان

ظرفیت انتقال نفت خام مارون به اصفهان به ۶00 
هزار بشکه )حدود 13 درصدی( در روز افزایش یافت. 
معاون عملیات شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت 
ایران، منطقه اصفهان گفت: با نصب و راه اندازی 7 
دســتگاه پمپ تزریق مواد روان کننــده در مراکز 
انتقال نفت منطقه اصفهــان، ظرفیت انتقال نفت 
خام از میدان نفتی مارون در اســتان خوزستان به 
اصفهان حدود 13 درصد افزایش یافت. حشمت ا... 
امیری افزود: با بهره گیری از دستگاه های تزریق روان 
کننده، ظرفیت انتقال نفت خام از مارون به اصفهان 
از 3 هزار و 500 مترمکعب به 4 هــزار و 100 متر 
مکعب در ســاعت افزایش یافت که این رقم معادل 
۶00 هزار بشکه در روز است. وی افزود: روان کننده 
DRA با غلبه و کاهش دادن اصطکاک جداره لوله، 
افت فشار را کمتر و در نتیجه شدت جریان عبوری از 

خطوط لوله را بیشتر می کند.

نرخبیکاریاستاناصفهان
4درصدکاهشیافت

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان 
گفت: براساس آمار ســه ماه امسال اســتان، نرخ 
بیکاری از 14/1درصد به 10/7دهم درصد رسیده 
است که قابل قبول نیست چرا که مشکالت، ناشی 
از بیکاری است و باید تا رسیدن به پنج درصد تالش 
شود. سید حسن قاضی عسکر با بیان اینکه کمیته 
رفع موانع تولیــد و کارگروه ســرمایه گذاری باید 
تشکیل شود تا سرمایه گذاران جذب شوند، گفت: 
اگر اقدامی برای جذب ســرمایه گذار صورت نگیرد 
سرمایه گذاران را اســتان های دیگر شکار می کنند 
و آن طور که باید مشــکالت اقتصادی حل نخواهد 
شــد. وی با بیان اینکه دولتی بودن اقتصاد مانعی 
برای تولید است، تصریح کرد: مشکل دیگر سیاست 
سرکوب نرخ ارز بود که در این اوضاع اقتصادی کمی 

اصالح و بخشی از آن به شرایط واقعی رسید.

SP-112 پرینتر ریکو مدل

 734,000
تومان

پرینتر لیزری اچ پی مدل 
LaserJet Pro M102w

1,100,000
تومان

2,570,000
تومان

پرینتر لیزری چندکاره سامسونگ 
Xpress M2070FW مدل

اگر چه در هر بخش و شــهری از ایــران می توان 
شــیرینی و محصوالت قندی محلی پیدا کرد؛ اما 
شاید هیچ کدام از آنها همچون محصوالت شیرینی 
اصفهان معروف نباشــد. انواع گز، پولکی و نبات نه 
تنها طی سالیان دراز مشتری های خود را در سراسر 
کشور حفظ کرده بلکه حاال بازارهای جهانی را هم 
در اختیار دارد و در ســایه اختراعات و به روز شدن 
این صنعت، سودآوری آن هم قابل توجه است. این 
پیشرفت و توانمندی موجب شــده تا اصفهان در 
ســال های آینده به عنوان قطب شیرینی در کشور 
معرفی شود. رییس کانون کارآفرینی استان اصفهان 
با تاکید بر اینکه اصفهان یکــی از قطب های تولید 
تجهیزات صنعت غذایی است که مراکز تحقیقاتی 
خیلی خوبی هم در شهرک علمی تحقیقاتی دارد، 
از قطب شیرینی شدن شهر اصفهان تا سال 1400 

خبر داد.
شیرینی در اصفهان از اختراع تا دانشگاه

اختراعات و به روز آوری قنادان در اصفهان در کشور 
بی نظیر است. اصفهان 30 اختراع در حوزه شیرینی 
ثبت کرده، تغییرات اعمال شــدن در گز به عنوان 
سنتی ترین شیرینی اصفهان و عرضه آن به بازارهای 
جهانی بیشترین بخش این اختراعات محسوب می 
شود. در حوزه شیرین کننده ها عسل پروبیوتیک، 
شیرین کننده پروبیوتیک، شــربت ایزومالت و در 
حوزه شیرینی ها خرمای شــکالتی، سوهان بدون 
قند و... بخشی از محصوالتی است که حاال مشتریان 
داخلی و خارجــی زیادی دارد. حتــی در اصفهان 
دانشگاه آموزش شیرینی پزی وجود دارد. از سال 94 
واحد علمی کاربردی وابسته به گز خوشه در اصفهان 
فعالیت می کند که در کشور نمونه های بسیار کمی 
از آن موجود است. همچنین اتحادیه گز و شیرینی 
در اصفهان برنامــه ای برای برگــزاری دوره های 
آموزشــی برای افراد در مقطع دیپلم و فوق دیپلم 
دارد که سطح آن از ایران و حتی منطقه باالتر است.

روزهای خوش در انتظار گز اصفهان
سال گذشــته تولید کنندگان گز و پولکی روزهای  
سختی داشتند. افزایش قیمت پسته و بادام و نبود 
شکر، هزینه های تولید را به شدت افزایش و البته 
مشــتریان را هم به همان اندازه کاهش داد. امسال 
اما با وجود اینکه شکر همچنان به سختی تامین می 

شود؛ اما بر اساس اعالم رییس اتحادیه گز و شیرینی 
با کاهش قیمت پســته و بادام، قیمت گز در حال 
کاهش اســت. حسن شــریفی در این رابطه افزود: 
با توجه به کاهش قیمت نرخ مغز پســته، قیمت گز 
اصفهان 10 درصد ارزان شــد و روند کاهش قیمت 
ادامه دارد. وی ادامه داد: از زمستان سال 9۶ تاکنون 
با افزایش قیمت پسته و به دنبال آن نرخ بادام، وانیل، 
مقوا و کاغذ در ماه های اخیر، محصوالت شیرینی از 
جمله گز گران شد به طوری که فروش گز در استان، 

نوروز امسال به 20 درصد رسید.
توانمندی ها به کمک اقتصاد شــیرینی 

اصفهان می آید
دکتر محمــد گوهریان، رییس کانــون کارآفرینی 
استان اصفهان،اظهار کرد: وجود فناوری و توانمندی 
در اصفهان فرصت بی نظیــری را برای ایجاد قطب 
شیرینی کشور در این استان به وجود آورده است. 
وی با اشــاره به این که همچنین آزمایشــگاه های 
خوبی در اصفهان داریم، گفت: آزمایشــگاه صنایع 
غذایی اصفهان که زمانی تهدید بــود، االن به یک 
فرصت خوب تبدیل شــده؛ آزمایشــگاهی که اگر 

یک درصد ناخالصی در مواد غذایی باشد، برحسب 
درصد قابل تشخیص اســت. گوهریان خاطرنشان 
کرد: یکی از چالش های اساسی برای محصول خوب 
هم آزمایش هاســت، چون معموال محصول خوب 
را تقلب می کنند و اگر نتوان متقلب را تشــخیص 
و دوغ را از دوشــاب جــدا کرد، یــک تهدید مهم 
محسوب می شود. وی بیان داشت: مراکز تحقیقاتی 
خیلی خوبی در شــهرک علمی تحقیقاتی اصفهان 
داریم، حدود ده شرکت های اســتارت آپی خیلی 
قــوی در صنایع غذایــی در زمینه هــای مختلفی 
فعالیت دارند و محصوالت خوبــی تولید می کنند، 
شــرکت های دیگری هم فعالنــد، همچنین تنها 
مرکز رشد در رابطه با گز، شیرینی و شکالت هم در 
اصفهان راه اندازی شده و فضایی برای شگل گیری 
شــرکت های دانش بنیان در آینده به شــمار می 
رود. رییــس کانــون کارآفرینی اســتان اصفهان، 
خبرداد: اصفهان در ســال 1400 هاب شــیرینی 
منطقه می شود و این یک فرصت گردشگری بسیار 
خوب و جایگاهی برای توسعه کسب و کارهای این 
حوزه است. وی افزود: هاب شیرینی منطقه اولین 

بار در اینجا مطرح می شــود و این دستاورد حاصل 
چندین ســال کار در این زمینه اســت. در همین 
رابطــه روی مالکیت فکری کار شــده، گز اصفهان 
ثبت جغرافیایی شده و شیرینی های دیگر هم ثبت 

منطقه ای می شود.
برنامه ریزی برای مطرح شدن شــیرینی و اقتصاد 
مرتبط با آن می تواند یکــی از گزینه های خوب چه 
برای تقویت اقتصاد استان و چه رسیدن به بازارهای 
جهانی باشد. هم اکنون کشورهای همسایه و منطقه 
بازارهای خوبی برای عرضه محصوالت شــیرینی 
و شــکالت ایران هســتند؛ صادراتی که به راحتی 
می تواند ارز آوری قابل توجهی داشــته باشد؛ اما نه 
مانند کشاورزی مشکل آب دارد و نه مانند صنعت 
عوارض زیست محیطی و استفاده از مواد اولیه خام. 
اتفاقی که امید اســت مورد حمایت قــرار بگیرد و 
عملیاتی شــود نه اینکه در البــه الی کاغذ بازی و 
قوانین دســتو پاگیر عقیم و بدون نتیجه رها شود 
مصداق بارزی از اقتصــاد مقاومتی که می تواند راه 
چاره یا برون رفت از بحــران فعلی اقتصاد و صنعت 

اصفهان باشد.

فرصت شیرین اقتصاد اصفهان
 بر اساس اعالم رییس کانون کارآفرینی استان، اصفهان تا سال 1400 قطب شیرینی کشور می شود؛

سومین نمایشگاه لیزینگ و فروش اقساطی کاال، مجموعه متنوعی از 
کاالهای مورد نیاز خانواده های اصفهانی را به صورت اقساطی در اختیار 

آنها قرار خواهد داد.
به گزارش اداره رسانه شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان، 
این نمایشگاه طی روزهای 31 مردادماه تا چهارم شهریورماه به مدت 
پنج روز در محل برپایی نمایشــگاه های بین المللی استان واقع در پل 
شهرستان برپا خواهد شد تا تمامی اقشار جامعه بتوانند از شرکت های 
حاضر در آن، کاالها و خدمات مورد نیاز خــود را به صورت لیزینگ و 

اقساطی تهیه کنند.
این نمایشگاه در فضایی بالغ بر 9200 متر مربع، کاالها و خدمات 100 
شرکت از استان های اصفهان، آذربایجان شرقی، تهران، البرز و فارس 

را در قالب 333 غرفه در معرض بازدید و فروش قرار می دهد.
مبلمان و صنایع چوبی، لوستر و روشنایی، فرش ماشینی و دستباف، 
منسوجات و کاالی خواب، وســایل مربوط به خانه و آشپزخانه، لوازم 

خانگی، چینی و بلور، لوازم صوتی و تصویری، لوازم الکترونیکی، تلفن 
همراه، رایانه، تبلت و لپ تاپ، مســکن، امالک و واحدهای تجاری از 
جمله گروه های کاالیی به شــمار می روند که در این نمایشگاه عرضه 

خواهند شد.

همچنین شــرکت های عرضه کننده وســایل نقلیه شــامل خودرو، 
موتورسیکلت و دوچرخه، خدمات بیمه، موسســات مالی و اعتباری 
و بانک ها، شرکت های لیزینگ، آژانس های مسافرتی و فعاالن عرصه 
دکوراســیون داخلی نیز در نمایشــگاه حضور خواهد داشت تا طیف 

خدمات و کاالهای خود را بیش از پیش به مردم معرفی کنند.
هلدینگ نقش جهان، موسسه آموزشی برهان، بیمه پاسارگاد، تشک 
رویال، لوازم خانگی دوو و اســنوا، لوازم خانگی مدیــا، لوازم خانگی 
برتینو، مبلمان درساچوب، ستاره طالیی ملت، لوازم خانگی سیماران، 
نمایندگی خودروهای MVM، افراچوب، تشک پروما، شیرآالت دیاکو 
و بیمه پاسارگاد از مطرح ترین برندها و شرکت هایی هستند که در این 

نمایشگاه گرد هم جمع شده اند.
عالقه مندان به بازدید از این نمایشــگاه می توانند از ساعت 17 تا 23 
روزهای 31 مرداد تا چهارم شــهریور به محل برپایی نمایشگاه های 

بین المللی استان اصفهان واقع در پل شهرستان مراجعه کنند.

 

ظرفیتهایارتقای
تمکینمالیاتی)2(

نقش سازنده رســانه ها در تحقق فرهنگ 
ســازی مالیاتی مورد تایید صاحب نظران 
این حوزه است. فرهنگ ســازی مالیاتی 
نزد مردم مســئله ای اســت که بخشی از 
آن به جامعه پذیری و تالش رســانه ای بر 
می گردد و بخش اعظم آن نیز به تعامل و 
اعتماد عمومی مربوط است که هردو باید با 

اهتمام ویژه صورت گیرد.

ذکر ایــن نکته ضروری اســت که ارتقای 
فرهنگ مالیاتی، اعتماد آفرینی در جامعه و 
حفظ آرامش اجتماعی و اقتصادی، وظیفه 
همه ارکان نظام، مردم و رسانه های جمعی 
اســت و نباید مالیات را صرفا یک موضوع 
مربوط به دولت تلقی کرد. مالیات هم حق 
دولت و هم حق مردم است. بنابراین برای 
وصول حقوق حقه دولت و مردم، باید یک 
اجماع ملی برای ایجــاد و تحول فرهنگ 

مالیاتی در جامعه شکل بگیرد.
در پایان یادآور می شود که ارتقای فرهنگ 
مالیاتی مقولــه ای اجتنــاب ناپذیر برای 
تقویت رابطه میان نظــام مالیاتی و مردم 
است. در نزد صاحب نظران حوزه اقتصادی، 
مالیات صرفا یک مقوله اقتصادی نیســت 
بلکه یک جنبه اخالقــی و اجتماعی مهم 
نیــز دارد و افکار عمومی بــه نحوه هزینه 
کرد مالیــات در جامعــه و رعایت عدالت 
مالیاتی توجه ویژه ای دارند و همین نگاه 
و باور فرهنگــی باعث می شــود بیش از 
پیش به فرهنگ ســازی مالیاتی پرداخته 
شــود و جزو اولویت قرار گیرد. همچنین 
به این نکته مهم نیز باید اذعان داشت که 
ســاختار مالیات یک کشور مانند فرهنگ 
ملی آن، پویــا و در حال تغییــر و تحول 
اســت لذا ایجاد ذهنیت مثبت مبتنی بر 
کارآمدی، اثربخشــی و پایــداری مالیات 
در اقتصاد، بــرای کارگــزاران و پرداخت 
کنندگان مالیاگذشــته افزایــش یافته و 
این امر نهادینه شــود تا آینده ای روشن و 
اقتصاد بدون اتکا بــه منابع نفتی و متکی 
 بــر درآمد پــاک و پایدار مالیاتی میســر

شود.

مرضیه محب رسول

عرضهکاالهایاقساطیدرسومیننمایشگاهلیزینگوفروشاقساطیاصفهان

معاون اقتصادی و مالی شــرکت فوالد مبارکه اصفهان گفت: طی 
یک سال بین دو مجمع شــاهد انجام بزرگ ترین افزایش سرمایه 
از محل ســود انباشــته به میزان 55 هزار میلیارد ریال بوده ایم. 
طهمورث جوانبخت، معاون اقتصادی و مالی شرکت فوالد مبارکه 
اصفهان گفت: ارزش بازاری شــرکت فوالد مبارکه اصفهان 2۸4 
هزار میلیارد ریال بود که با افزایش 275 هــزار میلیارد ریالی در 
مجمع امســال به عدد 559 هزار میلیارد ریال رسیده است. وی 
ادمه داد: طی یک ســال بین دو مجمع شــاهد انجام بزرگ ترین 
افزایش سرمایه از محل سود انباشته به میزان 55 هزار میلیارد ریال 
بوده ایم که با این تصمیم درست و با جلوگیری از خروج نقدینگی 
شاهد افزایش ثروت سهامداران هستیم. جوانبخت با اشاره به اینکه 
حدود 19 هزار میلیارد ریال هم سود نقدی بین سهامداران توزیع 
شد، گفت: در مجموع بازده سهم فوالد مبارکه از مجمع سال قبل 

تا مجمع امسال 110 درصد بوده که بسیار باالتر از بازده بازارهای 
موازی همچون بازار ارز و طال بوده است. برای نمونه بازده ساالنه 
ارز یورو 41 درصد و بازده ســکه امامی نیز 42 درصد بوده است. 
معاون اقتصادی و مالی شرکت فوالد مبارکه اصفهان ادامه داد: طی 
دوسال نیز بازده سهم فوالد مبارکه 43۸ درصد بود که در مقایسه 
بازارهای موازی بازده بسیار مناسبی بوده است. قابل توجه اینکه 
در بازه زمانی 10 ساله، بازدهی ســهم بیش از 4420 درصد بوده 
که منعکس کننده این واقعیت است که سهامداری در شرکت های 
بنیادی و پیشــرو همچون فوالد مبارکه همواره بازده مناسبی را 

نصیب سرمایه گذاران می کند.
جوانبخت در پایان گفت: مقایســه بازده سهم بزرگ ترین شرکت 
بازار سرمایه با بازده بازارهای موازی همچون طال و ارز در تواترهای 
زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت نیز نشان از برتری بازده 

سرمایه گذاری در این سهم در مقایسه با سایر بازارها دارد، اگرچه 
هنوز هم ارزش واقعی شرکت با ارزش بازار کنونی فاصله معناداری 
دارد که امیدواریم با بازارگردانی مناسب تر و حمایت سهامداران 

عزیز شاهد تحقق ارزش واقعی سهام باشیم.

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای استان اصفهان گفت: زاینده رود با هدف تامین حقابه زیست 
محیطی رودخانه و توزیع آب برای کشت تابستانه کشاورزان تا نیمه دوم شهریورماه در اصفهان جاری خواهد بود. 
حسن ساسانی با اشاره به اینکه هم اکنون ورودی به سد زاینده رود 3۶ مترمکعب و خروجی آن ۸3 مترمکعب بر 
ثانیه اعالم شده، اظهار کرد: ذخیره سد زاینده رود 70۶ میلیون مترمکعب است در حالی که سال گذشته در چنین 
روزی ذخیره سد 229 میلیون مترمکعب بود که متوسط بلند مدت نیز ۸۶0 میلیون مترمکعب اعالم شد.وی در 
خصوص تصمیم گیری برای تامین حقابه کشت پاییزه کشاورزان نیز گفت: برای سال آبی آتی که از اول مهرماه 

آغاز می شود در شورای هماهنگی حوضه آبریز زاینده رود در تهران تصمیم گیری و زمان آن اعالم خواهد شد. .

زایندهرودتانیمه
شهریورماهجاری

است

معاون حفاظت و بهره برداری 
شرکت آب منطقه ای استان: 
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مفاد آراء
5/208 آگهی موضوع ماده سه قانون وماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی    
نظر به صــدور آراء صادره هیات موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر درمنطقه ثبت جنوب اصفهان ولذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یك ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواســت خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است 
در صورت انقضاي مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر 

خواهد شد.
1- رای شــماره 1324 مورخ 98/03/28 هیات اول خانم زهرا مویدزفره به شناســنامه 
شماره 7 كدملي 1111447675 صادره فالورجان فرزند حسینعلي بر ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 93/74 مترمربع مفروزی از پالك شــماره89 فرعي از4858 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی مشاعی اولیه 

مفروز ثبتی گردیده است.
2- رای شــماره 7594 مورخ 97/12/20 هیات اول آقاي مهــدي مصطفایي دوركي به 
شناسنامه شماره 1108 كدملي 4689475822 صادره اردل فرزند محمد علي بر ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 184/70 مترمربع مفروزی از پالك شماره 2 فرعي از 3063 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی 

اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
3- رای شماره 1503 مورخ 98/04/10 هیات اول آقاي ابراهیم خدابخشي صادق آبادي به 
شناسنامه شماره 10 كدملي 6209877265 صادره لنجان فرزند پرویز بر سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 152/66 مترمربع مفروزی از پالك شماره 12 فرعي 
از 4485 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت 

رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
4- رای شماره 1506 مورخ 98/04/10 هیات اول خانم حمیرا خدابخشي صادق آبادي به 
شناسنامه شماره 14 كدملي 6209890741 صادره لنجان فرزند ولي محمد بر سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 152/66 مترمربع مفروزی از پالك شماره 12 
فرعي از 4485 اصلي واقع در اصفهان بخــش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای 

مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
5- رای شــماره 1519 مورخ 98/04/10 هیات اول آقاي اصغر وحیدي دســتجردي به 
شناسنامه شماره 26 كدملي 1288728311 صادره فرزند حیدرعلي بر ششدانگ یکباب 
ساختمان به مساحت 143/67 مترمربع مفروزی ازپالك شماره 116فرعي از 4483 اصلي 
واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی 

اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
6- رای شماره 1094 مورخ 98/03/09 هیات اول آقاي رضا ناطقیان به شناسنامه شماره 
43 كدملي 1199796174 صادره شهرضا فرزند محمد بر پنج دانگ مشاع از ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 160/25 مترمربع مفروزی از پالك شماره967 فرعي از4348 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی 

اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
7- رای شماره 1095 مورخ 98/03/09 هیات اول خانم زهره ناطقیان به شناسنامه شماره 
73 كدملي 1199791652 صادره شهرضا فرزند حسین بر یك دانگ مشاع از ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 160/25 مترمربع مفروزی از پالك شماره967 فرعي از4348 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی 

اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
8- رای شــماره 1363 مورخ 98/04/01 هیات اول خانم زهره آزادي حســین آبادي به 
شناسنامه شــماره 58 كدملي 1288837380 صادره اصفهان فرزند حسین بر ششدانگ 
یکبابخانه به مســاحت 238/90 مترمربع مفروزی از پالك شماره 2932 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی مشاعی اولیه 

مفروز ثبتی گردیده است.
9- رای شــماره 741 مورخ 98/02/21 هیات اول آقاي محمود فروزان دســتجردي به 
شناسنامه شماره 25 كدملي 1288500246 صادره اصفهان فرزند قربانعلي بر پنج دانگ 
مشاع ازششدانگ یکبابخانه به مساحت 448/06 مترمربع مفروزی از پالك شماره 1 فرعي 
از 3535 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت 

رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
10- رای شــماره 740 مورخ 98/02/21 هیات اول خانم جهان صالحیان دستجردي به 
شناســنامه شــماره 35 كدملي 1288615361 صادره اصفهان فرزند مانده علي بر یك 
دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 448/06 مترمربع مفروزی از پالك شماره 
1 فرعي از 3535 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای 

مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
11-  رای شــماره 1365 مورخ 98/04/01 هیات اول خانم شــهین احمدي تشنیزي به 
شناسنامه شماره 11 كدملي 6339667198 صادره شهركرد فرزند عزیزاهلل بر ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 161/10 مترمربع مفروزی از پالك شماره 129فرعي از4348 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی 

اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
12- رای شماره 1475 مورخ 98/04/06 هیات اول آقاي  حسین رفیع بلداجي به شناسنامه 
شــماره 7 كدملي 6299794331 صادره فرزند محمدجان بر ششدانگ یکباب مغازه به 
مســاحت 48/88 مترمربع مفروزی از پالك شــماره 131فرعي از4483 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف 

آقای علی اكبر شمسایی خریداری شده است.
13- رای شــماره 1507 مورخ 98/04/10 هیــات اول آقاي خدامــراد رفیع بلداجي به 
شناسنامه شماره 451 كدملي 6299427485 صادره فرزند محمدجان بر ششدانگ یکباب 
مغازه به مساحت 80/83 مترمربع مفروزی از پالك شماره131 فرعي از4483 اصلي واقع 
در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواســطه از 

طرف آقای علی اكبر شمسایی خریداری شده است.
14- رای شماره 1511 مورخ 98/04/10 هیات اول آقاي سعید عسگري سده به شناسنامه 
شماره 19853 كدملي 1282667874 صادره فرزند رمضانعلي بر ششدانگ یکباب مغازه 
به مساحت 31/25 مترمربع مفروزی از پالك شــماره131 فرعي از4483 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف 

آقای علی اكبر شمسایی خریداری شده است.
15- رای شــماره 1617 مــورخ 98/04/17 هیات اول آقاي ساســان هادي چرمهیني 
به شناســنامه شــماره 1272332438 كدملي 1272332438 صــادره اصفهان فرزند 
غالمحسین بر ششدانگ یکبابخانه به مساحت 198 مترمربع پالك شماره 4432 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی 

اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
16- رای شــماره 1582 مورخ 98/04/15 هیات اول آقاي محمد فروزنده به شناسنامه 
شماره 1250 كدملي 4621622579 صادره شهر كرد فرزند عبداله بر ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 311/17 مترمربع مفروزی از پالك شماره596 فرعي از4473 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی مشاعی اولیه 

مفروز ثبتی گردیده است.
17- رای شــماره 1583 مورخ 98/04/15هیات اول خانم شــهال طهماسبي بلداجي به 
شناسنامه شــماره 1 كدملي 6299837977 صادره فرزند محمدحســین بر ششدانگ 
یکبابخانه به مســاحت 100/90 مترمربع مفروزی از  پالك شماره131 فرعي از 4483 
اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملــك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع 

الواسطه از طرف آقای علی اكبر شمسایی خریداری شده است.
18-  رای شــماره 1627 مورخ 98/04/18 هیات اول خانم مرضیه فروتن دســتجردي 

به شناسنامه شماره 1156 كدملي 1288886731 صادره فرزند رمضانعلي بر ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 110/75 مترمربع مفروزی از پالك شماره 364 فرعي از4348 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی 

اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
19- رای شماره 1522 مورخ 98/04/10 هیات اول آقاي محمد باقر بابایي به شناسنامه 
شــماره 82 كدملي 1288928246 صادره فرزند محمدرضا بر ششــدانگ یکبابخانه به 
مساحت 81 مترمربع مفروزی از پالك شماره131 فرعي از4483 اصلي واقع در اصفهان 
بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواســطه از طرف آقای 

قاسمعلی جرست شمس آبادی خریداری شده است.
20- رای شــماره 201 مورخ 98/01/25 هیات اول آقاي  ســید رمضــان میراحمدي 
باباحیدري به شناســنامه شــماره 2006 كدملي 4679041382 صادره باباحیدر فرزند 
سیدمطلب بر ششدانگ یکبابخانه به مساحت 243/70 مترمربع مفروزی از پالك شماره 
4786 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه 

و مع الواسطه از طرف آقای علی رمضانپور خریداری شده است.
21- رای شــماره 1483 مورخ 98/04/10 هیات اول آقاي سیدمحمد موسوي شهركي 
به شناسنامه شــماره 93 كدملي 4622372843 صادره شهر كرد فرزند سیدحسن بر سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 75/60 مترمربع مفروزی از پالك شماره 
131فرعي از4483 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حــوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به 

موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف آقای علی مقدس خریداری شده است.
22- رای شــماره 1484 مورخ 98/04/10 هیــات اول خانم حبیبــه ابراهیمي درچه به 
شناسنامه شماره 12 كدملي 5419457067 صادره مباركه فرزند نادرقلي بر سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 75/60 مترمربع مفروزی از پالك شماره 131فرعي 
از4483 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه 

و مع الواسطه از طرف آقای علی مقدس خریداری شده است.
23- رای شــماره 1513 مورخ 98/04/10 هیات اول خانم زینت كاظمی مهرجردی به 
شناسنامه شــماره 2297 كدملي 4489392397 صادره میبد فرزند عزیزاله بر ششدانگ 
یکباب مغازه به مســاحت 40/20 مترمربع مفروزی از پالك شماره 3536 اصلي واقع در 
اصفهان بخش5  حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی مشاعی اولیه 

مفروز ثبتی گردیده است.
24-  رای شماره 1514 مورخ 98/04/10 هیات اول آقاي  اكبر عابدي درچه به شناسنامه 
شــماره 18117 كدملي 1282650661 صادره اصفهان فرزند علي بر ششدانگ یکباب 
ساختمان به مساحت 112/91 مترمربع مفروزی از پالك شماره 131فرعي از 4483 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه 

از طرف آقای محمد صادق ناظر دستجردی خریداری شده است.
25- رای شــماره 1577 مــورخ 98/04/13 هیــات اول آقاي رجبعلــي عاملي نجف 
ابادي به شناســنامه شــماره 343 كدملي 1090816847 صادره نجف آباد فرزند جعفر 
بر سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب مغازه به مســاحت 29/66 مترمربع مفروزی از 
پالك شــماره 450و449 فرعي از4348 اصلــي واقع در اصفهان بخــش 5 حوزه ثبت 
 ملك جنــوب اصفهان به موجــب بیع نامه عــادی از طرف آقای حســین آزادی رنانی 

خریداری شده است.
26- رای شــماره 1580 مورخ 98/04/15 هیات اول آقاي  مهــدي عاملي نجف ابادي 
به شناسنامه شــماره 681 كدملي 1288898223 صادره اصفهان فرزند رجبعلي بر سه 
دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب مغازه به مســاحت 29/66 مترمربع مفروزی از پالك 
شــماره 450و449 فرعي از4348 اصلي واقــع در اصفهان بخش 5 حــوزه ثبت ملك 
 جنوب اصفهان به موجب بیــع نامه عادی از طرف آقای حســین آزادی رنانی خریداری

 شده است.
27- رای شماره 1312 مورخ 98/03/26 هیات اول خانم صغري صادق لکي دستجردي 
به شناسنامه شماره 57 كدملي 1288530781 صادره اصفهان فرزند كریم بر ششدانگ 
یکباب ساختمان به مساحت 243 مترمربع پالك شماره352و351 فرعي از4999 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان 205/5 ســهم مشاع از 347/5 
سهم شــش دانگ پالك 4999/351 بخش 5 ثبت اصفهان در صفحه 319 دفتر 203 
امالك به نام خانم صغري صادق لکي دســتجردي ســابقه ثبــت دارد همچنین پالك 
4999/352 افراز و 278/8 سهم مشاع از 508/8 سهم شــش دانگ پالك مزبور كه در 
صفحات 173 الی 191 دفتر 1248 امالك و صفحــه 411 دفتر 691 امالك به نام ورثه 
عبدالحمید قادری پور سابقه ثبت و سند مالکیت داشته به میزان 129/5 مترمربع كه 100 
مترمربع آن در پالك 352 فرعی بوده به غیر واگذار گردیده و 76/34مترمربع )سهم ( از 
پالك مزبور نیز جهت تعریض گذر به شهرداری منتقل گردیده كه 74 مترمربع از پالك 
مزبور مع الواسطه و به موجب بیع نامه عادی به متقاضی واگذار و قسمتی از آن در تعریض 

گذر واقع و 51/16 مترمربع آن باقی مانده است.
28- رای شــماره 4601 مورخ 97/09/10 هیــات اول خانم اعظم بابادي عکاشــه به 
شناسنامه شماره 2279 كدملي 1289189919 صادره فرزند علي بر ششدانگ یکبابخانه  
به مســاحت 97/16 مترمربع مفروزی از پالك شماره 229 فرعي از4348 اصلي واقع در 
اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی مشاعی اولیه 

مفروز ثبتی گردیده است.
29- رای شــماره 1469 مورخ 98/04/06 هیات اول آقاي حسینقلي خسروي اصل به 
شناسنامه شماره 1977 كدملي 4621096273 صادره شهر كرد فرزند علیرضا بر ششدانگ 
یکباب ساختمان به مساحت 91/94 مترمربع مفروزی از  پالك شماره 131فرعي از4483 
اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملــك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع 

الواسطه از طرف آقای سیف اله دهخدا خریداری شده است.
30- رای شــماره 325 مورخ 98/01/29 هیات اول خانم ســمیه الفت نیا به شناسنامه 
شماره 1909 كدملي 1289081190 صادره اصفهان فرزند مرتضي بر سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 235/30 مترمربع مفروزی از پالك شماره6 فرعي 
از4346 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت 

رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
31-  رای شماره 324 مورخ 98/01/29 هیات اول خانم اشــرف خیرخواه به شناسنامه 
شماره 694 كدملي 1288949936 صادره اصفهان فرزند حســن بر سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 235/30 مترمربع مفروزی از پالك شماره6 فرعي 
از4346 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت 

رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
32- رای شــماره 696 مورخ 98/02/18 هیات اول خانم زهرا كهــزادي عطاآبادي به 
شناسنامه شماره 937 كدملي 1289378967 صادره اصفهان فرزند خداداد بر ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 140/38 مترمربع مفروزی از پالك شماره 4786 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف 

آقای عبدالرحیم هادیان خریداری شده است.
33-  رای شماره 824 مورخ 98/02/23 هیات اول آقاي رضا شریفي به شناسنامه شماره 
1750 كدملي 5499144729 صادره تیران فرزند حیدر بر ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
101/87 مترمربع مفروزی از پالك شــماره131 فرعي از 4483 اصلي واقع در اصفهان 
بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواســطه از طرف آقای 

سیف اله دهخدا خریداری شده است.
34-  رای شــماره 772 مورخ 98/02/22 هیات اول آقاي مسعود شجاعي به شناسنامه 
شماره 55 كدملي 5499542880 صادره نجف آباد فرزند محمدعلي بر ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 112/36 مترمربع مفروزی از پالك شماره 131 فرعي از4483 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف 

آقای سیف اله دهخدا خریداری شده است.
35-  رای شماره 550 مورخ 98/02/08 هیات اول خانم سکینه بیگم صهري به شناسنامه 
شــماره 54 كدملي 1140982133 صادره خمیني شــهر فرزند آقاكمال بر ششــدانگ 
یکبابخانه به مســاحت 49/50 مترمربع مفروزی از پالك شــماره 3075 اصلي واقع در 

اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی مشاعی اولیه 
مفروز ثبتی گردیده است.

36-  رای شــماره 1594 مورخ 98/04/15 هیات اول آقاي رضا كاظمي به شناســنامه 
شماره 2607 كدملي 1289193207 صادره اصفهان فرزند علي بر ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت 133/14 مترمربع مفروزی از پالك شماره 4786 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 
حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف آقای غالمعباس 

دنبه خریداری شده است.
37-  رای شماره 1584 مورخ 98/04/15 هیات اول خانم رویت آتشي غالمعلي زاده به 
شناسنامه شماره 1270574965 كدملي 1270574965 صادره اصفهان فرزند حبیب اله 
بر ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 24/87 مترمربع مفروزی از پالك شماره 156 فرعي 
از 4483 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت 

رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
38- رای شــماره 913 مورخ 98/02/29 هیــات اول آقاي عبدالکریــم آقا رحیمیان به 
شناسنامه شماره 1084 كدملي 1816665738 صادره آبادان فرزند صادق بر ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت136/68 مترمربع مفروزی از  پالك شماره330 فرعي از 4999 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی 

اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
39-  رای شــماره 1668 مورخ 98/04/24 هیات اول خانم پروانه رســتگاري شــمس 
آبادي به شناسنامه شــماره 3179 كدملي 1285017196 صادره اصفهان فرزند محمود 
بر ششدانگ یکبابخانه به مساحت 69/66 مترمربع پالك شماره 1 فرعي از 3144 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی 

اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
40-  رای شــماره 1265 مورخ 98/03/23 هیات اول آقاي بهمن شاهیني شمس آبادي 
به شناسنامه شــماره 1205 كدملي 4620509175 صادره فرزند میرزاخان بر ششدانگ 
یکباب ساختمان نیمه ساز به مساحت 140/46 مترمربع مفروزی از پالك شماره41 فرعي 
از4483 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت 

رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
41-  رای شــماره 1323 مورخ 98/03/28 هیات اول  خانم مدینــه رضائي جونقاني به 
شناسنامه شماره 142 كدملي 4679581360 صادره فرزند رحمن بر ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 39/65 مترمربع مفروزی از پالك شماره2956 اصلي واقع در اصفهان بخش 
5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی مشــاعی اولیه مفروز ثبتی 

گردیده است.
تاریخ انتشار نوبت اول : 98/05/13
تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/05/28

م الف: 553528  اعظم قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك جنوب اصفهان
مفاد آراء

5/209  آگهی مفاد آراء »قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند 
رسمی« هیات حل اختالف مستقردراداره ثبت اسناد وامالك زواره

آگهی مفاد آراء »قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی« 
که در اجرای ماده یک قانون مذکور توسط هیات حل اختالف مستقردراداره ثبت اسناد و 
امالک زواره صادر گردیده و در اجرای ماده 3 قانون مذکور در دو نوبت به فاصله ی 15 روز 
از طریق روزنامه های کثیر االنتشار و محلی آگهی می شود ودر روستاها عالوه بر انتشار 
آگهی، رأی هیئت باحضور نماینده شورای اسالمی روســتا در محل الصاق می گردد تا 
شخص یا اشخاصی که به آراء مذکور اعتراض دارند در شهرها از تاریخ انتشار اولین آگهی 
ودر روستاها از تاریخ الصاق در محل ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و 
امالک زواره تسلیم و رسید اخذ نمایند واز تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یکماه 
مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نموده و گواهي تقدیم دادخواست را 
اخذ و به اداره ثبت زواره تسلیم نمایند، در این صورت اقدامات ثبت  موکول به ارائه حکم 
قطعی دادگاه است.در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض،گواهی 
تقدیم دادخواســت 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:
1- رای شماره 139860302021000079 مورخ 98/05/07- آقای سید احمد توالئی 
زواره فرزند سید رضا به شــماره ملی 1188931695 تمامت یکدانگ مشاع از ششدانگ 
یک قطعه ملک مزروعی تحت پالک ثبتی 1691 فرعی واقع در زواره 16 اصلی دهستان 
گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان ششدانگ به مساحت 7051/84 متر مربع خریداری عادی 

مع الواسطه از شوکت خانم احتشام.
2- رای شماره 139860302021000080 مورخ 98/05/07- آقای سید احمد توالئی 
زواره فرزند ســید رضا به شــماره ملی 1188931695 تمامت  پنجاه و هشــت حبه و 
ده – یازدهم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی تحت پالک ثبتی 
7230 فرعی واقع در زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان ششدانگ 

به مساحت 322/54 متر مربع خریداری عادی مع الواسطه از میرزا حسین توالئی زواره.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/05/13                                                                                                                            

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/05/28          
م الف:  552263  ذبیح اله فدائی رئیس اداره ثبت اسناد و امالك زواره

مزایده
5/210 شــماره: 972536 اجرا - تاریخ:1398/05/15 ، اجرای احکام مدنی دادگستری 
شهرستان خمینی شهر در پرونده كالســه 972536 له آقای اله داد فرامرزی علیه آقای 
علی رحمانی به خواسته مطالبه در نظر دارد ملك وثیقه گذار آقای رمضانعلی شماعی واقع 
در صحرای گاردر خمینی شهر كه شمااًل به جوی صحرای گاردر و از شرق به باغ مهدی 
غفوری و از جنوب به جوی هرزآب گاردر و از غرب به باغ حاج حســن غفوری را از طریق 
مزایده به میزان 1/000/000/000 ریال به فروش رساند ملك مذكور بصورت یك درب 
باغ كه قسمتی از آن به دامداری اختصاص یافته به مساحت 1167 مترمربع می باشد ملك 
دارای انشعابات آب شهری ، برق و گاز می باشد كه در آن ملك حقوق ارتفاقی وجود ندارد 
كه كارشناس رسمی دادگستری ارزش هر مترمربع ملك را 2/700/000 ریال و كل آن را 
3/150/900/000 ریال ارزیابی نموده است لذا جلسه مزایده درتاریخ شنبه 1398/06/23 
 ساعت 9 صبح در محل اجرای احکام مدنی دادگســتری شهرستان خمینی شهر برگزار 
می گردد. طالبین می توانند 5 روز قبل از روز مزایده به نشانی فوق مراجعه و مورد مزایده 
 را از نزدیك بازدید نمایند خریدار كسی است كه باالترین قیمت راپیشنهاد نماید، خریدار

می بایستی ده درصد قیمت پیشنهادی را فی المجلس و مابقی را ظرف یك ماه از تاریخ 
مزایده به حساب سپرده دادگســتری واریز نماید در غیر اینصورت ده درصد اولیه پس از 
كسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد. شــایان ذكر است اجرای احکام 
مدنی تکلیفی در تحویل مال بــه خریدار ندارد. تذكر: متقاضیان شــركت در مزایده می 
 بایست 10 درصد بهای مال را طی فیش چهار نســخه ایی به حساب سپرده دادگستری 
خمینی شهر به شماره 2171290271003 نزد بانك ملی واریز و با در دست داشتن اصل 
فیش و اصل كارت ملی نیم ساعت قبل از شــروع مزایده به اجرای احکام مدنی مراجعه 
و درخواست شــركت در مزایده را تکمیل و به همراه كپی كارت ملی و اصل فیش سپرده 
تحویل اجرا نمایید. م الف: 560352  دفتراجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان 

خمینی شهر
فقدان سند مالکیت 

5/211 شماره نامه: 139885602006004358 ، تاریخ: 1398/05/10 ، آقای نعمت اله 
آقاكوچکی فرزند محمد به استناد یك برگ استشــهادیه محلی كه هویت و امضا شهود 
رسمًا گواهی شده مدعی است كه سند مالکیت ششدانگ قطعه زمین پالك شماره 441 
فرعی از 106 اصلی واقع در خمینی شهر بخش 14 ثبت اصفهان كه در دفتر 390 صفحه 
482 به شماره ثبت 86013 امالك به نام ایشان ثبت و ســند صادر و تسلیم گردیده و به 
كسی واگذار نگردیده همچنین اظهار داشته كه سند مالکیتشان در اثر جابه جایی مفقود 
شده است و معامله دیگری نیز انجام نگردیده اســت چون درخواست صدور المثنی سند 
مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یك اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب 

آگهی می شود كه هركس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذكر شده( نسبت 
به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این 
اداره مراجعه و اعتراض خود را كتبًا ضمن ارایه اصل ســند مالکیت و سند معامله تسلیم 
نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل ســند با ارایه كننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت 
مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم 
صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف: 564938 نبی اله یزدانی رئیس اداره ثبت 

اسناد و امالك خمینی شهر 
ابالغ رای 

5/212 شماره دادنامه: 2184/97 ، شماره دادنامه: 2943- 97/12/11 مرجع رسیدگی: 
شعبه 12 شورای حل اختالف خمینی شهر خواهان: داود بیاتی فرزند حسین نشانی: خمینی 
شــهر خ كهندژ خ عماد ســیادت خ پروین اعتصامی فرعی31 پ25 ؛ خوانده: حمیدرضا 
كیانی زاده نشانی: مجهول المکان ، خواسته: مطالبه وجه چك )غیابی( گردشکار: پس از 
ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به كالسه فوق و جری تشریفات قانونی و اخذ نظریه 
مشورتی اعضاءقاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور رای 
می نماید. رای قاضی شــورا: در خصوص دادخواست تقدیمی آقای داود بیاتی به طرفیت 
آقای حمیدرضا كیانی زاده به خواسته مطالبه مبلغ شانزده میلیون ریال وجه یك فقره چك 
به شماره 443973 عهده بانك صادرات شعبه خام اصفهان بانضمام خسارت دادرسی و 
خســارت تاخیر تادیه با توجه به محتویات پرونده دادخواست تقدیمی مالحظه رونوشت 
مصدق چك و با توجه به عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگی مورخه 97/12/06 و عدم 
حضور خوانده در جلسه رسیدگی شــورا و نظر به اینکه از ناحیه خوانده دلیلی كه حکایت 
از پرداخت وجه چك نماید ارائه نگردیده فلذا با توجه به نظریه مشــورتی اعضاء شورا به 
شرح صورتجلسه مورخه 97/12/06 و با احراز اشتغال ذمه خوانده و استصحاب بقای دین 
مستنداً به ماده 9 و 18 و 19 و 25 و 27 قانون شوراهای حل اختالف 94/8/10 و مواد 310 
، 311 ، 313 از قانون تجارت و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشــخیص مصلحت نظام 
به ماده 2 قانون صدور چك و مواد 198و 519 و 522 از قانون آئین دادرســی مدنی حکم 
به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ شانزده میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 97/9/25 تا زمان اجرای حکم كه توسط دایره محترم اجرای 
احکام حقوقی بر اســاس شــاخص اعالمی از ناحیه بانك مركزی محاسبه می گردد و 
پرداخت مبلغ 1/240/000 ریال بابت هزینه دادرســی در حق خواهان صادر و اعالم می 
گردد. رای صادره غیابی و ظرف مهلت 20روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شورا 
 و ســپس ظرف مدت بیســت روز پس از آن قابل تجدیدنظر در محاكم عمومی حقوقی 
خمینی شهر می باشد. م الف: 566630 ایمان بختیاری قاضی شعبه دوازدهم شورای 

حل اختالف شهرستان خمینی شهر 
مزایده

5/213 شماره: 97/322 ارجاعی، تاریخ: 1398/05/20 ، اجرای احکام مدنی شورای حل 
اختالف شهرستان خمینی شهر در پرونده كالسه 97/322 ارجاعی له آقای محمد عالیی 
علیه شركت تولیدی صنعتی جی پخت حمید) مسول شركت حمیدرضا كبیری( به خواسته 
مطالبه در نظر دارد یك دستگاه تراش 2.5 متری چینی كه كارشناس رسمی دادگستری 
300/000/000 ریال ارزیابی نموده را از طریق مزایده به فروش رساند لذا جلسه مزایده 
ساعت 11:00 صبح روز پنجشــنبه در تاریخ 1398/06/14 در محل اجرای احکام مدنی 
شوراهای حل اختالف شهرستان خمینی شهر واقع در بلوار پاسداران مجتمع شوراها طبقه 
همکف برگزار می گردد ، طالبین می توانند 5 روز قبل از روز مزایده به نشانی خمینی شهر 
ـ خیابان پاكمنـ  جنب كمپ رهاییـ  كارگاه جی پخت حمید مراجعه و مورد مزایده را از 
نزدیك بازدید نمایند. خریدار كسی است كه باالترین قیمت را پیشنهاد نماید خریدار می 
بایست 10 % قیمت پیشنهادی را فی المجلس و مابقی را ظرف یك ماه از تاریخ مزایده 
به حساب سپرده دادگستری واریز نماید در غیر اینصورت ده درصد اولیه پس از كسر هزینه 
های مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد. تذكر: متقاضیان شركت در مزایده می بایست 
10 درصد بهای مال را طی فیش چهار نســخه ایی به حساب سپرده دادگستری خمینی 
شهر به شماره 2171290271003 نزد بانك ملی واریز و با در دست داشتن اصل فیش و 
اصل كارت ملی نیم ساعت قبل از شروع مزایده به اجرای احکام مدنی مراجعه و درخواست 
شــركت در مزایده را تکمیل و به همراه كپی كارت ملی و اصل فیش سپرده تحویل اجرا 
نمایید. م الف:565480  علی بلدی مدیر اجرای احکام مدنی شــورای حل اختالف 

شهرستان خمینی شهر 
ابالغ وقت رسیدگی

5/214 شماره: 664/98 حل2 ، مرجع رســیدگی: شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف 
خمینی شهر به نشانی: خمینی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی كوی مهستانـ  مجتمع 
شــوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی: ســاعت 04:30 بعدازظهر روز دوشنبه 
مورخه 1398/07/01 ، مشخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: مهدی پایدارنیا ، نام 
پدر: ناصر ، نشانی: خمینی شهر خیابان میرداماد ك53 پ2 ، مشخصات خوانده: 1-نام و نام 
خانوادگی: مالك رضایی ، نام پدر: تیمور ، 2- نام و نام خانوادگی: رشید باالدستیان ، نام پدر: 
حسین ، خواسته و بهای آن: مطالبه ، گردش كار: خواهان.خوانده را مجهول  المکان اعالم 
و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه 
های كثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
مدنی نموده اســت. لذا در اجرای قانون مذكور خالصه دادخواست و مستندات یك نوبت 
آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 
دریافت نموده و در وقت مقرر جهت رســیدگی حاضر گردد.  م الف: 566316 رئیس 

شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر
آگهی وقت رسیدگی

5/215 شماره: 647/98 حل2 ، مرجع رســیدگی: شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف 
خمینی شهر به نشانی: خمینی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی كوی مهستانـ  مجتمع 
شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی: ساعت 04:30 بعدازظهر روز شنبه مورخه 
1398/07/06 ، مشخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: سیدصالح مستولی زاده ، نام 
پدر: اكبر ، نشــانی: اصفهان خ بزرگمهر خ مفتح نبش آزادی ساختمان یکتا ، مشخصات 
خوانده: 1-نام و نام خانوادگی: مریم آسترش ، نام پدر: ملك ، خواسته و بهای آن: مطالبه، 
گردش كار: خواهان.خوانده را مجهول  المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت 
رسیدگی به وی از طریق نشــر آگهی در یکی از روزنامه های كثیراالنتشار وفق ماده 73 
قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است. لذا در اجرای 
قانون مذكور خالصه دادخواست و مستندات یك 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: 567534 رئیس شعبه دوم حقوقی شورای حل 

اختالف خمینی شهر
ابالغ وقت رسیدگی

5/216 شماره: 687/98 حل4 ، مرجع رسیدگی: شعبه چهارم حقوقی شورای حل اختالف 
خمینی شهر به نشانی: خمینی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی كوی مهستانـ  مجتمع 
شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی: ســاعت 08:30 صبح روز شنبه مورخه 
1398/07/06 ، مشــخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: حســینعلی اعتمادی ، نام 
پدر: محمود ، نشانی: خمینی شهر منظریه كوچه صبا ، مشــخصات خوانده: 1-نام و نام 
خانوادگی: زهره احمدی ، نام پدر: علی ، 2- نام و نام خانوادگی: كاظم مدرس ، خواســته 
و بهای آن: مطالبه مبلغ 150/000/000 ریال بانضمام كلیه خسارات دادرسی و خسارت 
تاخیر تادیه بابت یك فقره چك ، دالیل خواهان: كپی مصدق چك و عدم برگشت چك ، 
گردش كار: خواهان.خوانده را مجهول  المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت 
رسیدگی به وی از طریق نشــر آگهی در یکی از روزنامه های كثیراالنتشار وفق ماده 73 
قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است. لذا در اجرای 
قانون مذكور خالصه دادخواست و مستندات یك 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: 567760 رئیس شــعبه چهارم حقوقی شورای 

حل اختالف خمینی شهر
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205 واحد صنفی متخلف  در اصفهان پلمب شدند

پیشنهاد سردبیر:

اخبار

خبر 

آمادگی جامعه پزشکی استان 
برای درمان شیخ زکزاکی

جامعه پزشــکی اســتان اصفهان برای درمان 
شــیخ زکزاکی، عالم شــیعه در نیجریه اعالم 
آمادگی کردند. جامعه پزشــکی استان اصفهان 
در پی محرومیت شــیخ زکزاکی از حق درمان، 
در اقدامــی آمادگی خود بــرای درمان و تامین 
مراحل درمان این عالم شــیعه را اعالم داشتند. 
در این بین پزشکان در رتبه های علمی مختلف 
و اســاتید دانشــگاه های علوم پزشکی اصفهان 
 و کاشــان بهره بــردن از درمان را حق مســلم 

شیخ زکزاکی دانستند.

محیط زیست

مدیرکل دفتر حفاظت و احیای تاالب های 
کشور:

وزارت نیرو به جای صدور 
مجوز کشت، حقابه گاوخونی 

را تامین کند
مدیرکل دفتــر حفاظت و احیــای تاالب های 
کشــور گفت:به وزارت نیرو توصیه می کنیم به 
جای صدور مجوز کشــت پاییزه، نیاز آبی تاالب 
گاوخونی را تامین کند. مسعود باقرزاده کریمی 
اظهار کرد: تاالب گاوخونی حوضه وسیعی دارد 
که حدود ۸۵ درصــد آن در حوضه آبریز زاینده 
رود است، بر این اساس ۱۷۶ میلیون مترمکعب 
برای گاوخونی از زاینده رود حقابه تعیین شــده 
است. وی با بیان اینکه براســاس ماده ۲ قانون 
حفاظت، احیــا و مدیریت تاالب های کشــور، 
سازمان حفاظت محیط زیست مکلف به تعیین 
نیاز آبی زیســت محیطی تاالب ها و وزارت نیرو 
مکلف به تدوین و اجرای برنامه مدون نسبت به 
تخصیص و تامین نیاز آبی تاالب هاست، ادامه داد: 
خوشبختانه تاالب گاوخونی، جزو حوضه هایی 
است که وزارت نیرو با سازمان حفاظت محیط 
زیســت از نظر تعیین نیاز آبــی توافق نظر دارد 
و در عــدد ۱۷۶ میلیون مترمکعــب اختالف 
نظری نیست؛ اما مشکل وزارت نیرو تامین این 
نیاز آبی اســت. مدیرکل دفتر حفاظت و احیای 
تاالب های کشور افزود: وزارت نیرو بنابر دالیلی 
که مطرح می کند از جمله برداشت های بی رویه 
و چاه های غیرمجاز توان تامین حقابه گاوخونی 
را ندارد که ســازمان حفاظت محیط زیست نیز 
نمی تواند این مشکالت را حل و فصل کند زیرا 
در شرح وظایف این ســازمان نیست، بنابراین 
وزارت نیرو خود به تنهایی در این مسئله عاجز 
است. شورای هماهنگی زاینده رود نیز به همین 
دلیل تشکیل شد. باقرزاده کریمی گفت: در حال 
حاضر مســئله ای که در حوضه آبریز زاینده رود 
مطرح اســت چگونگی و نحوه تامیــن نیاز آبی 
 تاالب اســت، با این حــال وزارت نیرو می گوید
» آب مورد نیاز کشاورزی را همراه با محیط زیست 
از سد رهاسازی می کند؛ اما به تاالب نمی رسد«، 
این پاسخ وزارت نیرو به سازمان حفاظت محیط 
زیست است. براین اساس ما در مطالعات تعیین 
نیاز آبی گاوخونی، حوضه آبریــز زاینده رود به 
طول ۴۰۰ کیلومتر را به هفت بازه تقسیم کردیم. 
وی ادامه داد: نیاز آبی هر بازه و مقدار ورود و خروج 
آب در این تقسیم بندی مشخص می شود تا بتوان 
اقدام کرد. حتی این بازه ها و مطالعات را در اختیار 
وزارت نیرو قرار دادیم کــه بدانند وقتی این آب 
رها سازی می شود در سه بازه نخست مسئله ای 
 نیســت؛ اما در بازه های پس از آن مشــکالتی 

وجود دارد.

رییس دادگستری استان اصفهان:
فضای مجازی به محلی برای 
وقوع جرم تبدیل شده است

رییس دادگستری استان اصفهان با بیان اینکه امروزه 
فضای مجازی به محلی برای وقوع جرم تبدیل شده 
اســت، گفت: اگر نحوه اســتفاده از فضای مجازی 
آموزش داده شود، به نتایج مطلوبی خواهیم رسید. 
محمدرضا حبیبی از توجه ویژه دستگاه قضایی به 
شناســایی و کنترل مجرمان خطرناک و سابقه دار 
در اســتان اصفهان خبر داد و گفت: همان طور که 
یکی از اولویت های دستگاه قضایی در دوره تحول 
توجه به موضوع پیشگیری است، در استان اصفهان 
کارگروه های ویــژه ای را به این حــوزه اختصاص 
دادیم و در این رابطه پیشگیری از وقوع جرم را جزو 
اولویت های اصلی خود قرار دادیــم چراکه تامین 
امنیت مردم اولین اولویت نظام جمهوری اسالمی 
ایران اســت. وی تصریح کرد: در این رابطه نیروی 
انتظامی با اقدامات اطالعاتی و پلیســی، مجرمان 
ســابقه دار و حرفه ای و کسانی که سابقه وقوع جرم 
خشن را داشتند شناسایی کرده و اطالعات آنها در 
بانک اطالعاتی ثبت شده اســت. با این اقدام موثر، 
فعالیت مجرمان دارای سابقه رصد می شود. رییس 
دادگستری استان اصفهان افزود: پلیس با هرگونه 
جرمی که در جامعه رخ دهد به شدت برخورد می کند 
و دستگاه قضایی نیز حمایت ویژه ای از ماموران ناجا 
می کند. حبیبی خاطرنشــان کــرد: امروزه فضای 
مجازی به مکانی برای بروز انواع تخلفات و جرم ها 
تبدیل شده  و ما در استان اصفهان با برنامه ریزی که 
داریم این فضا را نیز رصد می کنیم تا آمار جرم رخ 
داده در فضای مجازی کاهش پیدا کند. البته اگر از 
ظرفیت فضای مجازی به بهترین نحو ممکن استفاده 
شود، پیشرفت های مختلفی حاصل خواهد شد و ما 
معتقدیم آموزش و نحوه استفاده از فضای مجازی 

در این رابطه می تواند موثر واقع شود.

رییس پلیس امنیت عمومی استان:
 205 واحد صنفی متخلف
 در اصفهان پلمب شدند

رییس پلیس امنیت عمومی استان از پلمب ۲۰۵ 
واحد صنفی متخلف در طرح نظارت بر واحدهای 
صنفی طی یک هفته گذشــته خبر داد. »محمد 
حسن اســماعیلی« با اعالم این خبر گفت: طرح 
نظارت بر واحدهــای صنفی به مــدت یک هفته 
توســط ماموران پلیس امنیت عمومی فرماندهی 
انتظامی اســتان اصفهــان اجــرا و در این مدت 
تعداد یک هزار و ۱۲۱ واحد صنفــی مورد بازدید 
و آموزش قرار گرفتنــد. وی، از پلمب تعداد ۲۰۵ 
واحد صنفی متخلف با حکم مقام قضایی خبر داد 
و گفت: عالوه بر این به متصدیان تعداد ۶۸۱ واحد 
صنفی دیگر نیز تذکرکتبی داده شد که در صورت 
عدم رعایت قوانین و مقــررات مربوطه با برخورد 
قانونی مواجه می شوند. ســرهنگ اسماعیلی در 
پایان با اعالم تداوم و تشــدید این گونه برنامه ها و 
اقدامات کنترلی و نظارتی توســط ماموران پلیس 
امنیت عمومی اســتان اصفهان گفــت: از عموم 
شــهروندان نیز انتظار داریم در صورت مشــاهده 
هرگونه تخلــف، موضوع را به مرکــز فوریت های 
پلیســی ۱۱۰ و تلفــن گویــای ۲۱۸۲۵۸۲۵ 
 اطالع دهند تا بــا متخلفان برابر قانــون برخورد

 شود.

»رمالــی« یکی از همــان کارهایی اســت که طی 
چند دهه اخیر با وجود همه پیشــرفت های علمی و 
دستاوردهای بشری نه تنها جایگاه خود را از دست 
نداده بلکه امروز به یک شغل خاص و البته پر درآمد 
تبدلی شده است. اگر در سال های قبل رمال ها همان 
دوره گردهای گوشه پارک و خیابان بودند امروز برخی 
از دعا نویس ها دســت کمی از افــراد خاص ندارند. 
دیدارشان با وقت قبلی و هزینه دعا و رمل و اسطرالب 
قبل از شروع به کار پرداخت می شود. می توان مدعی 
بود که فضای مجازی به گســترش و راحتی این کار 
کمک کرده و مشتریان این قبیل افراد حاال آنقدر زیاد 
شده اند که رمالی به یک شغل موروثی و خانوادگی 

تبدیل شود.
کسب و کار خانوادگی رمالی

به تازگی اعالم شــده که یک باند خانوادگی رمالی 
در شاهین شهر اصفهان دســتگیر شده اند. فرمانده 
انتظامی اســتان اصفهان اعالم کــرد اعضای باند 
خانوادگی رمالی تنها از یــک نفر بالغ بر ۴۰ میلیارد 
ریال کالهبرداری کرده اند، این خانواده در پی شکایت 
یکی از شــهروندان تهرانی مبنی بــر کالهبرداری 
دستگیر شده اند. شاکی مدعی بوده حدود یک سال 
گذشته به وســیله یکی از دوســتانش با خانواده ای 
که ادعای حل مشــکالت افراد از طریق دعانویسی، 
فال گیری، رمالی و ارتباط با اجنه داشــتند، آشــنا 
شده و در این مدت بالغ بر 3۲ میلیارد ریال وجه نقد 
و مقادیری طالجات و زیورآالت به ارزش ۸ میلیارد 
ریال را به متهمان ارائه کرده بود؛ اما پس از حل نشدن 
مشکلش تصمیم گرفته تا از آنها بابت جادوی بدون 

اثرشان شکایت کند.
جادوهای میلیاردی

چند سال پیش در اصفهان فرد رمالی از پدر و مادر 

کودکی مبتال به سرطان بیش از، 3۰۰ میلیون تومان 
پول گرفت؛ اما کودک بهبود نیافت. پسری جوان نیز 
برای جلب رضایت دختر مورد عالقه اش، به پیشنهاد 
رمال، چهار گنجشک مرده را به مبلغ چهار میلیون 
تومان از او خرید و در نزدیکی خانه دختر آویزان کرد؛ 
اما همه چیز به هم ریخت. پلیــس اصفهان این فرد 
را که در فضای مجازی رمالی می کرد دستگیر کرد. 
او به دلیل تعدد مشتری ها، چهار دستگاه پوز و یک 
دفتر حاوی اطالعات شــخصی چند هزار مشتری 
در خانه داشــت و مالباخته هایش از مرزهای کشور 
نیز فراتر رفته بودند. مدفوع و ادرار انسانی و حیوانی، 
پوست و مو و استخوان حیوانات از جمله ابزاری بود 
که پلیس از خانه این قبیل رمال ها کشــف کرده و 
سابقه سوءاستفاده جنســی و ایجاد مزاحمت برای 
زنان نیز در پرونده آنها درج شده است. تعداد این نوع 
کالهبرداری البته کم نیســت سال گذشته در ایالم 
فردی با سه میلیارد تومان کالهبرداری از طریق دعا 
نویسی دستگیر شد. در تهران نیز باند چند نفره دعا 

نویسی با دو میلیارد تومان کالهبرداری به دام پلیس 
افتادند. افرادی که به سوی جادو و دعا نویسی کشیده 
می شوند نه تنها کم نشده بلکه افزایش هم یافته اند. 
فال گیری اگر پیش تر تنها یک سرگرمی زنانه بود حاال 
به وسیله ای برای تسویه حساب و برنامه ریزی برای 
آینده تبدیل شده اســت حتی دعا نویسی یک پای 
ثابت ازدواج و طالق ها هم شده است. افرادی که برای 
رسیدن به شخص دلخواه به جادو جنبل پناه می آورند 
و یا برای رفع اختالفات خانوادگی دعا می نویسند این 
مســئله رمالی را به یکی از پر درآمدترین شغل های 

حال حاضر تبدیل کرده است.
دسترسی آسان به دعانویس ها

 فرقی ندارد در کجای کشور باشید، با یک سرچ ساده 
در اینترنت می توانید به سرعت یک دعا نویس پیدا 
کنید پیش از توســعه و گســترش فضای مجازی و 
شبکه های اجتماعی مردم ناچار بودند با گرفتن وقت 
قبلی و به سختی به یک فالگیر مراجعه کنند تا یک 
فال قهوه یا دعا بگیرند؛ اما به مدد رونق فضای مجازی 

کسب وکار فالگیرها هم تغییررویه داده و به سادگی 
در کانال هــای تلگرامی یا ســایت ها تبلیغ و جذب 
مشــتری می کنند و عدم نظارت و کنترل تبلیغات 
فضای مجازی نیز فضای کالهبرداری سودجویان را 
آسان کرده است، حتی اگر در گذشته آدرس فالگیر 
مشخص و قابل شناســایی بود، امروز دیگر نمی توان 
به سادگی از روی یک شماره تلفن یا شماره حساب 
بانکی به رمال کالهبردار رســید. دعا و فال از طریق 
تلفن و یا فضای مجازی برای شــما گرفته می شود و 
نتیجه از طریق ایمیل و پیام های مجازی به شما ارسال 
می شــود. همین تکنولوژی درآمدها و کالهبرداری 
های رماالن را میلیاردی کرده و البته تعداد شکایت ها 
از کالهبرداری در این زمینه را هم افزایش داده است.

رمالی یک جرم حســاب می شود؛ اما بســیاری از 
افرادی که مورد سوءاستفاده این افراد قرار می گیرند 
نمی توانند و یا نمی خواهند شــکایت کنند. افرادی 
که به رمال ها مراجعه می کنند جرمی مرتکب نمی 
شوند؛ اما سیستم قضایی کار رمالی را جرم می داند. 
عمل رمالی بر اســاس قانون کالهبرداری است که 
برای رمال مجازات حبس تعزیری از یک تا ۷ ســال 
در نظر می گیرد؛ البته رد مال و جزای نقدی از دیگر 
مجازات رماالن اســت. با آن که بســیاری از مردم 
به روش های مختلــف گرفتار رماالن شــده اند؛ اما 
بیشترشان نمی دانند که می توانند از این افراد شکایت 
کنند. این افراد باید بدانند که می توانند به دادسرای 
محل وقوع جرم )محلی که رمالــی صورت گرفته( 
مراجعه و شــکوائیه تنظیم کنند. در رابطه با رمالی، 
فالگیری، دعا نویسی تا زمانی که کسی اعالم جرم یا 
شکایتی نکند و دادستان یا مقامات قضایی به پلیس 
اعالم نکنند عمال برخوردی با این مسئله نمی شود. 
این مسئله طی ســال های  اخیر به رشد قارچ گونه 
 این کســب و کارهای مجرمانه کمک زیادی کرده 

است.

تجارت  پر رونق جادو جنبل
  به بهانه دستگیری یک باند خانوادگی رمالی در اصفهان؛ 

اخطار اجرایی
5/217 شماره: 185/98 حل11 ، مشــخصات محکوم علیه:نام و نام خانوادگی: محسن 
کریمیان علی آبادی ، نشانی: مجهول المکان ؛ مشخصات محکوم له: نام و نام خانوادگی: 
منصور اســحاقیان ، نام پدر: ناصر ، نشــانی:خمینی شــهر بلوار فیض االســام جنب 
مشــاوراماک جام جم، محکوم به:به موجب رای شــماره 567 تاریخ 98/03/25 حوزه 
یازدهم شورای حل اختاف شهرستان خمینی شهرکه قطعیت یافته است. محکوم علیه 
محکوم اســت به: پرداخت مبلغ صد میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ یک میلیون 
و سیصد و ده هزار ریال هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 
98/2/8 لغایت زمان پرداخت در زمان اجرا در حق خواهان و پرداخت نیم عشر دولتی در 
حق صندوق دولت در ضمن رای صادره غیابی است. ماده34 قانون اجرای احکام: همین 
که اجرائیه به محکوم علیه اباغ 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 تسلیم کند و اگر 
مالی ندارد صریحًا اعام نماید. م الف: 567532 ایمان بختیاری قاضی شعبه یازدهم 

شورای حل اختاف خمینی شهر  
ابالغ وقت رسیدگی

5/218 شــماره: 793/98 حل12 ، مرجع رسیدگی: شــعبه دوازدهم حقوقی شورای حل 
اختاف خمینی شهر به نشانی: خمینی شهرـ  بلوار پاسدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  
مجتمع شوراهای حل اختاف اصفهان، وقت رســیدگی: ساعت 08:45 صبح روز شنبه 
مورخه 1398/07/06 ، مشخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: حسینعلی اعتمادی، 
نام پدر: محمود ، نشانی: خمینی شــهر منظریه کوچه صبا ، مشخصات خوانده: 1-نام و 
نام خانوادگی: میاد لطف الهی ، نام پدر: فریبــرز ، 2- نام و نام خانوادگی: احمدبابا لطف 
الهی ، خواســته و بهای آن: مطالبه ، گــردش کار: خواهان.خوانــده را مجهول  المکان 
 اعام و تقاضای اباغ دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی در یکی از 

روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب 
در امور مدنی نموده است. لذا در اجرای قانون مذکور خاصه 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 الف: 567766  

رئیس شعبه دوازدهم حقوقی شورای حل اختاف خمینی شهر
ابالغ وقت رسیدگی

5/219 شماره: 68/98 حل12 ، مرجع رسیدگی: شعبه دوازدهم حقوقی شورای حل اختاف 
خمینی شهر به نشانی: خمینی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  مجتمع 
شوراهای حل اختاف اصفهان، وقت رسیدگی: ســاعت 09:15 صبح روز شنبه مورخه 
1398/07/13 ، مشخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: داوود پیمانی ، نام پدر: محمد 
، نشانی: خمینی شهر دوشاخ سنگبری آبشار ، مشخصات خوانده: 1-نام و نام خانوادگی: 
ابراهیم جعفرزاده ، خواسته و بهای آن: مطالبه مبلغ 72/720/000 ریال ، دالیل خواهان: 
استماع شهادت شهود ، گردش کار: خواهان.خوانده را مجهول  المکان اعام و تقاضای 
اباغ دادخواست و وقت رســیدگی به وی از طریق نشــر آگهی در یکی از روزنامه های 
کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی 
نموده است. لذا در اجرای قانون مذکور خاصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی 
می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت 
نموده و در وقت مقرر جهت رســیدگی حاضر گردد.  م الف: 567769 رئیس شعبه 

دوازدهم حقوقی شورای حل اختاف خمینی شهر
ابالغ وقت رسیدگی

5/220 شــماره: 69/98 حل12، مرجع رســیدگی: شــعبه دوازدهم حقوقی شورای حل 
اختاف خمینی شهر به نشانی: خمینی شهرـ  بلوار پاسدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  
مجتمع شوراهای حل اختاف اصفهان، وقت رســیدگی: ساعت 09:00 صبح روز شنبه 
مورخه 1398/07/13 ، مشــخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: داوود پیمانی ، نام 
پدر: محمد، نشــانی: خمینی شهر دوشاخ سنگبری آبشار ، مشــخصات خوانده: 1-نام و 

نام خانوادگی: حبیب نادی ، خواســته و بهای آن: مطالبه مبلــغ 110/000/000 ریال ، 
دالیل خواهان: استماع شهادت شــهود ، گردش کار: خواهان.خوانده را مجهول  المکان 
 اعام و تقاضای اباغ دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی در یکی از 
روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب 
در امور مدنی نموده است. لذا در اجرای قانون مذکور خاصه 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 الف: 567767 

رئیس شعبه دوازدهم حقوقی شورای حل اختاف خمینی شهر
ابالغ وقت رسیدگی

5/221 شماره: 709/98 حل11 ، مرجع رسیدگی: شعبه یازدهم حقوقی شورای حل اختاف 
خمینی شهر به نشانی: خمینی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  مجتمع 
شــوراهای حل اختاف اصفهان، وقت رسیدگی: ســاعت 08:30 صبح روز چهارشنبه 
مورخه 1398/06/27 ، مشخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: حسینعلی اعتمادی ، 
نام پدر: محمود ، نشانی: خمینی شهر منظریه کوچه صبا ، مشخصات خوانده: 1-نام و نام 
خانوادگی: نسرین بهرامی ، 2- نام و نام خانوادگی: حیدر میزبان 3- نام و نام خانوادگی: 
مجتبی حاج هاشمی ، خواسته و بهای آن: مطالبه ســه فقره چک 98/3/20-705798 
و 705795-97/12/5 و 705796-98/2/20 عهــده بانک ایــران زمین به مبلغ صد و 
هشتاد و نه میلیون ریال ، دالیل خواهان: کپی گواهی عدم پرداخت و کپی مصدق چک ، 
گردش کار: خواهان.خوانده را مجهول  المکان اعام و تقاضای اباغ 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 انقاب در امور مدنی نموده است. لذا در اجرای 
قانون مذکور خاصه 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 رســیدگی حاضر گردد. م الف: 567770  رئیس شعبه یازدهم حقوقی شورای 

حل اختاف خمینی شهر

حصر وراثت
5/222  آقای حســین ســعیدی زاده فرزند جعفر باستناد شــهادت نامه و گواهی فوت و 
رونوشت شناسنامه ورثه طی درخواستی به شماره کاســه 323/98 به این شورا چنین 
اشعار داشته است که شادروان خدیجه نوریان در اقامتگاه دائمی خود فوت نموده و ورثه 
حین الفوت آن مرحوم عبارتند از: 1- کبری سعیدی زاده فرزند جعفر نسبت با متوفی فرزند، 
ش.ش 46، 2- زهرا سعیدی زاده فرزند جعفر نسبت با متوفی فرزند، ش.ش 45، 3- مهدی 
سعیدی زاده فرزند جعفر نســبت با متوفی فرزند، ش.ش 123، 4- حسین سعیدی زاده 
فرزند جعفر نسبت با متوفی فرزند، ش.ش 11، 5- محمد سعیدی زاده فرزند جعفر نسبت 
با متوفی فرزند، ش.ش 672، 6- علی ســعیدی زاده فرزند جعفر نسبت با متوفی فرزند، 
ش.ش 177، لذا مراتب جهت نشر در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار ارسال می گردد 
تا هر کس اعتراضی دارد و 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: 569107 شعبه 

اول مجتمع شماره یک شورای حل اختاف بادرود
اصالحیه

5/223 آگهی اباغ منتشــره درروزنامه 26 / 3 / 1398 شــورای حل اختاف شعبه پنجم 
 واقع درشــهرمنظریه شــهرضا بنام عباس تراکمه کاســه 98 / 19 صحیح می باشد. 

م الف: 499627 شعبه 5 شورای حل اختاف شهر منظریه شهرضا

مدیرکل حفاظت محیط زیســت اصفهان گفت: 
برای تجهیز و به روزرســانی سامانه ایستگاه های 
پایش کیفیــت هوا در این اســتان ۱۰۰ میلیارد 
ریال اعتبار نیاز است. ایرج حشمتی در کارگروه 
ســالمت و امنیت غذایی اســتان در استانداری 
اعتبار تخصیصی مربوط به تجهیز و به روزرسانی 
ســامانه ایســتگاه های پایش کیفیت هوا در این 
اســتان را ۵۰۰ میلیون ریال اعالم کرد. مدیرکل 
حفاظت محیط زیست اصفهان اظهارداشت: امکان 
تامین این اعتبار در کشــور و اســتان در شرایط 
کنونی وجود ندارد و باید با هم افزایی، همدلی و 
همفکری در اینگونه کارگروه ها اطالعات صحیح و 
درستی به مردم ارائه دهیم. وی خاطرنشان کرد: 
سازمان حفاظت محیط زیست مرجع رسمی اعالم 
اطالعات صحیح و به روز در مورد وضعیت کیفیت 
هواست؛ اما احتمال خطا در ارائه اینگونه اطالعات 
در مورد کیفیت هــوا به مردم هم وجــود دارد. 
حشمتی تصریح کرد: در زمان حاضر ۲۰ دستگاه 
بررســی کیفیت هوا در این استان وجود دارد که 

۶ دستگاه فرســوده و از رده خارج است. مدیرکل 
حفاظت محیط زیســت اصفهان ادامه داد: یازده 
دستگاه کنترل و بررسی کیفیت هوا در شهرستان 
اصفهان وجود دارد که از این تعداد هم ۶ دستگاه 
غیر فعال است که سه مورد آنها در حال ترمیم و 
تعمیر قرار دارد. وی اضافه کرد: پنج دستگاه فعال 
بررسی کیفیت وضعیت هوا در ایستگاه های محیط 
زیست وجود دارد که بهترین و آخرین اطالعات 
الزم را در این زمینه به کارشناسان ارائه می دهند. 

مدیرکل حفاظت محیط زیست اصفهان مطرح کرد:

نیاز ۱00 میلیارد ریالی برای تجهیز ایستگاه های پایش هوا
مدیرکل امور اجتماعی اســتانداری اصفهان با بیان 
اینکه در حال حاضر ۱۰ نهاد در استان اصفهان برای 
ســمن ها مجوز صادر می کند، ادامــه داد: باید توجه 
داشت که برای تمدید این مجوز سخت گیری های الزم 
را داریم و چنانچه همه موارد رعایت نشود مجوز تمدید 
نخواهد شد. سید محسن سجاد با بیان اینکه تشکل ها 
پیشینه زیادی دارند و مردم همواره با ایجاد گروه های 
مختلف کارها را ساماندهی کرده اند، اظهار کرد: این در 
حالی است که تنها در دولت تدبیر و امید ساماندهی 
جدی ســمن ها اتفاق افتاده و دولت با جرات در این 
زمینه ورود کرده است. وی با اشاره به فعالیت حدود 
چهار هزار و ۵۰۰ سمن در استان اصفهان گفت: باید 
توجه داشت که کیفیت عملکرد سمن ها بیش از تعداد 
آنها برای ما دارای اهمیت است و ما در حال غربالگری 
و کیفیت بخشی سمن های استان هستیم. مدیرکل 
امور اجتماعی استانداری اصفهان با اشاره به همکاری 
خوب شهرداری اصفهان با سمن های اصفهان گفت: 
با تعامل خوبی که داشــتیم در چهار منطقه از شهر 
اصفهان دفاتر تسهیل گری راه اندازی شده که این امر 

قابل تقدیر است. سجاد، با بیان اینکه در حال حاضر 
۱۰ نهاد در استان اصفهان برای سمن ها مجوز صادر 
می کند، ادامه داد: باید توجه داشت که برای تمدید این 
مجوز سخت گیری های الزم را داریم و چنانچه همه 
موارد رعایت نشود مجوز تمدید نخواهد شد. وی با بیان 
اینکه راه اندازی خانه تشکل ها که خواسته بحق مردم 
اصفهان اســت، امری ضروری است، افزود: از گذشته 
مصوباتی را در این خصوص داشته ایم، این موضوع را 

بررسی و در دستور کار قرار خواهیم داد.

مدیرکل امور اجتماعی استانداری اصفهان:

۱0 نهاد همزمان در اصفهان مجوز سمن ها را صادر می کنند

با مسئوالن

پریسا سعادت

اعالم مفقودی 

 پروانــه بهــره بــرداری مرکز تــرک اعتیاد ســادات
 )شرکت سادات طب سپاهان( مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.
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توافق »سانچس« با اینتر
شبکه تلویزیونی »اسکای اسپورت ایتالیا« خبر 
داد، الکسیس سانچس و باشگاه اینتر به توافق 
شخصی رســیده اند و 
مهاجم شــیلیایی 
سرخ  شــیاطین 
پذیرفتــه درصد 
از  قابل توجهــی 
دستمزد مدنظرش 
را تخفیــف دهد تا به 
عملی شــدن این انتقال کمک کند. طبق این 
گزارش، اکنون قرار اســت فرناندو فلیچویچ، 
مدیر برنامه های سانچس 30 ساله به انگلیس 
سفر کند تا مذاکرات خود با مسئوالن باشگاه 
منچســتریونایتد به منظور عملی کردن این 
انتقال را آغاز کند. گفته می شــود الکســیس 
ســانچس عالقه زیادی برای پیوستن به اینتر 
و بازی زیرنظــر آنتونیو کونتــه، مربی که در 
ســال های گذشــته بــا وی تماس هایی هم 
داشته، دارد. در کنار اینها این مهاجم شیلیایی 
می خواهــد در لیگ قهرمانان بــازی کند و از 
آنجایی که اینتر در این رقابت ها حضور خواهد 
داشت، پیوستن به نراتزوی بهترین گزینه برای 

وی خواهد بود.

واکنش »ژاوی« بعد از کسب 
نخستین جام با السد

ژاوی، توانست نخستین جام خود را به عنوان 
مربی به دست آورد. این چهره دوست داشتنی 
اسپانیایی فصل نخست 
حضورش در السد 
به عنــوان مربی 
را تجربه می کند 
و نشــان داده که 
می تواند بــه عنوان 
مربی هــم همچون 
دوران بازیگری موفقیت به دست آورد. السد در 
سوپر جام قطر به مصاف الدحیل رفت و توانست 
با یک گل به پیروزی برســد تا جام قهرمانی را 
باالی ســر ببرد. ژاوی بعد از بازی گفت: بدون 
شک از کســب این جام و قهرمانی خوشحال 
هستم چرا که برای رسیدن به آن تالش زیادی 
کردیم. االن ما روی سکوی قهرمانی هستیم و 
این خوشحال کننده است. قهرمانی در سوپر 
جام باعث می شود تا فصل جدید لیگ را با امید 

و انگیزه باال آغاز کنیم.

آرون رمزی:
  پوشیدن پیراهن یووه

 افتخار است
آرون رمــزی کــه در پایان فصل گذشــته به 
عنوان بازیکن آزاد آرســنال را تــرک کرد و به 
یوونتوس پیوســت روز 
شــنبه در جریــان 
بازی دوستانه یووه 
مقابل تریستینا که 
با پیــروزی 0-1 
بیانکونری به پایان 
رسید به عنوان بازیکن 
ذخیره وارد میدان شد و اولین بازی خود برای 
تیم جدیدش را انجام داد. ستاره ولزی یووه در 
پایان بازی گفت:»حس خوبی دارم. من دوران 
ریکاوری خوبی را پشــت ســر گذاشتم و حاال 
امیدوارم بتوانم ســالم و آماده بمانم و تا جایی 
که می توانم به یوونتوس کمــک کنم. از اینکه 
قرار اســت جزئی از فوتبال ایتالیا باشم و لیگ 
ایتالیا را تجربه کنم فوق العاده هیجان زده ام«. 
آرون رمزی در ادامه گفت: بی صبرانه منتظرم تا 
در اولین بازی رسمی برای یوونتوس به میدان 
بروم. پوشــیدن پیراهن مشهور یوونتوس برای 

من لحظه پرافتخاری بود.

زیدان:
»بیل« در رئال مادرید می ماند

زین الدین زیدان پس از پیروزی 1-3 تیمش 
مقابل ســلتاویگو در هفته نخســت اللیگا از 
عملکرد گــرت بیل که 
در ترکیب ابتدایی 
تیم قــرار گرفته 
بود، تمجید کرد. 
زیدان گفت: »بیل 
این فصــل در رئال 
می ماند. ما باید روی 
این فصل تمرکز کنیم. مصدومیت هازارد خبر 
بدی است؛ اما حتی در صورت آمادگی هازارد 
هم تصمیم داشــتیم به بیل بازی دهیم. بیل و 
خامس و دیگر بازیکنان می خواهند از پیراهن 
رئال دفــاع کنند. از نظر دفاعــی خیلی خوب 
بودیم. بازی در خانه ســلتاویگو آسان نیست 
و برای این پیروزی زحمت زیادی کشــیدیم. 
خوشــحالم که توانســتیم فصل را با پیروزی 

آغاز کنیم.«

۱۸۵ میلیارد تومان حق باشگاه ها چه شد؟

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

نامه وزارت ورزش و جوانان 
به مجلس برای واگذاری 

سرخابی ها
وزارت ورزش و جوانان برای واگذاری سرخابی ها 
به مجلس، نامــه زد.بحث واگذاری دو باشــگاه 
پرسپولیس و استقالل، یکی از الزامات مهم وزارت 
ورزش و جوانان اســت و آن را با جدیت پیگیری 
می کند. در همین رابطه جلسات متعددی برگزار 
شده و وزارت ورزش قصد دارد هر چه زودتر تکلیف 
این دو باشگاه را مشخص کند. ظاهرا وزارت ورزش 
برای تسریع بحث واگذاری و نزدیک شدن نقطه 
نظرات مجلس با ســازمان بــورس، نامه ای را به 
ریاست مجلس ارسال کرده است. داورزنی با اعالم 
این خبر گفت: نامه ای از ســوی وزارت ورزش و 
اقتصاد دارایی به ریاست مجلس فرستادیم. باید در 
مصوبه مجلس اصالحاتی صورت بگیرد تا از طریق 
مزایده یا مذاکره کار دو باشگاه انجام شود. معاونت 
حقوقی به دنبال این است این پیشنهاد با همکاری 

اصل ۴۴ این موضوع به نتیجه برسد.

واکنش داورزنی به اظهارات علی پروین:
از قوطی مدیر درنیاورده ایم!

صبح دیروز علی پروین در یک مصاحبه نســبت 
به مدیریت باشگاه پرســپولیس به وزارت ورزش 
انتقاد کــرد. محمدرضــا داورزنی، معــاون وزیر 
ورزش در واکنش به صحبت هــای پروین گفت: 
»ما مدیرعامل انتخاب نمی کنیم بلکه هیئت مدیره 
انتخاب می کند که فکر نمی کنم از قوطی درآمده 
باشند، بلکه صاحب نظر هستند. هیئت مدیره هم 
حساســیت خودش را دارد و وزارت ورزش تالش 
کرده در این امور دخالت نکند تا به قول دوستان از 

قوطی مدیر در بیاورد.«

 فرهاد مجیدی
 به چه کسی کنایه زد؟

فرهاد مجیدی در تازه تریــن پیام خود اعالم کرد 
چند ماه قبل از حق مســلم خود برای شکایت از 
یک شــخص گذشت تا آرامش اســتقالل خراب 
نشــود. او همچنین گفــت به آقایان دوســتانه 
توصیه می کنم اجازه دهند باشــگاه نفس بکشد. 
ظاهرا کنایه مجیدی به یکی از مســئوالن سابق 
باشگاه استقالل است. او سر ماجرای افشای فایل 
صوتی اش قصد داشــت دست به شــکایت بزند 
ولی همانطور که گفت به خاطر آرامش استقالل 
تصمیم گرفــت تا این کار را انجــام ندهد. به نظر 
 می رسد این پیام فرهاد هشدار جدی به آن مقام 

مسئول باشد.

 برگزاری فوتسال کشوری
 در زواره

مسابقات فوتسال زیر 13 سال کشوری در شهر 
زواره در حال برگزاری است. محمد جواد نوریان 
رییس هیئــت فوتبــال اداره ورزش و جوانان 
بخش زواره اعالم کرد که این مســابقات از روز 
23 مرداد الی 30 مرداد تحت عنوان »آزادگان 
اســوه های مقاومت و صبوری« بــا حضور 12 
تیم به صورت دوره ای از اســتان های اصفهان، 
فارس، چهارمحال و بختیاری، مرکزی، بوشهر و 
خوزستان در سالن آزادی ورزشگاه شهید مهدی 
حقیری در حال برگزاری اســت.  نوریان  افزود: 
این پنجمین فستیوال کشــوری است که طی 
مدت 7 ماه گذشته در شــهر کویری و تاریخی 
زواره برگزار می شود. وی در پایان از همکاری 
های کلیه مســئوالن به ویژه بنیاد شهید وامور 

ایثارگران و دانشگاه پیام نور زواره تشکر کرد.

در حاشیه

تایید کالهبرداری از وزنه بردار 
معروف!

نواب نصیر شــالل، وزنه بردار ســابق کشورمان 
که در کارنامه مدال طالی المپیــک لندن را در 
کارنامه دارد، در برنامه ســالم صبح بخیر شبکه 
سوم سیما تلویحا تایید کرد از او کالهبرداری شده 
است. این وزنه بردار که به خاطر خرید یک ملک 
ضرر هنگفتی کرده است، در این باره گفت: »این 
اتفاق افتاد ولی بحث بر سر این بود که ورزشکاران 
که ســال های زیادی را در اردوها هســتند، فقط 
ورزش می کنند و مســابقه می دهند بعد از اتمام 
کارشان در دنیای ورزش خیلی تجربه کافی درباره 
دنیای بیرون ندارند و باید با احتیاط رفتار کنند که  

متاسفانه این اتفاقات برایشان می افتد«.

منهای فوتبال

 امیر قلعه نویی برای تقویت تیمش درصدد جذب امید نورافکن 
بازیکن تیم فوتبال شارلوا بلژیک است. این بازیکن فصل گذشته 
به صورت قرضی راهی استقالل تهران شد، ولی مسئوالن باشگاه 
شارلوا این بار قصد ندارند نورافکن را به صورت قرضی در اختیار 

تیم دیگری قرار دهند.

 نورافکن فقط یک فصل دیگر با شارلوا قرارداد دارد و به همین 
دلیل مســئوالن این باشــگاه بلژیکی به دنبال فروش بازیکن 
ایرانی شان هستند. نورافکن با سپاهانی ها در مورد مبلغ و مدت 
قراردادش به توافق رســیده، ولی مســئله اصلی این است که 
باشگاه سپاهان بتواند رضایت نامه این بازیکن را از تیم بلژیکی 

دریافت کند.
 مسئوالن سپاهان در حال مذاکره با باشــگاه بلژیکی در مورد 
مبلغ رضایت نامه این بازیکن هستند و باید منتظر ماند و دید که 
آیا طرفین در این خصوص به توافق می رســند یا اینکه اتفاقات 

دیگری رخ خواهد داد.

توافق »نورافکن« با باشگاه سپاهان

سمیه مصور

با وجــود اینکه فوتبــال اصفهان بــه دلیل حضور 
تیم های ســپاهان و ذوب آهن، جایــگاه ویژه ای 
در فوتبال کشــور دارد و این دو تیم در بیشــترین 
دوره هــای برگزاری لیــگ برتر مدعــی قهرمانی 
بوده اند و کار تا جایی پیش رفته اســت که طالیی 
پوشــان نصف جهان هم اکنــون به همــراه تیم 
پرســپولیس تهران رکوردار کسب عنوان قهرمانی 
در این مسابقات هستند؛ اما فوتبال اصفهان از لحاظ 
پرورش بازیکنان شاغل در لیگ حضور چشمگیری 
ندارد به طوری کــه تعداد بازیکنــان اصفهانی در 
نوزدهمین دوره رقابت هــای لیگ برتر که در چند 
روز آینده شروع می شود به تعداد انگشتان دست هم 
نمی رسد. در گزارش پیش رو نگاهی خواهیم داشت 

به این بازیکنان:
احسان حاج صفی

بدون شــک احســان حاج صفی یکــی از بهترین 
بازیکنان اصفهانی فوتبال کشــور است که سابقه 
حضــور در چنــد دوره رقابت های جــام جهانی 
و کاپیتانی تیــم ملی را نیز در کارنامــه دارد. حاج 
صفی که فصل گذشــته پس از چندسال دوری از 
فوتبال ایران و پس از کش و قوس های فراوان به تیم 
تراکتورسازی پیوست در فصل آینده این رقابت ها 
نیز برای این تیم تبریزی به میدان می رود. بازیکن 
کاشانی سرخ پوشان تبریزی از جمله ستاره های این 
تیم محسوب می شود که می تواند عصای مصطفی 
دنیزلی برای رسیدن به مقام قهرمانی در این دوره از 

رقابت های لیگ برتر باشد.
مهدی امینی

 مهدی امینی یکی دیگر از بازیکنان اصفهانی لیگ 
برتر فوتبال کشور است که در بازار نقل و انتقاالت 
فصل جدید رقابت های لیگ با قراردادی دو ســاله 
به تیم پیکان پیوســت. امینی فصل گذشته نیز به 

عنوان بازیکن قرضی باشگاه سپاهان در پیکان بازی 
می کرد. این دروازه بان 23 ساله پس از عقد قرارداد 
با پیکانی ها با انتشــار پستی از باشــگاه سپاهان و 
هوادارانــش خداحافظی کرد و نوشــت: »تشــکر 
می کنم از همه مربیانی که طی 12 ســال گذشته 
به رشد من در ســپاهان کمک کردند؛ دست تمام 
مربیانی که در این سال ها هم از لحاظ اخالقی و هم 
فنی به من کمک کردند را می بوسم. همینطور باید 
تشکر کنم از هواداران سپاهان که نه تنها در دوران 
حضورم، که سال گذشــته هم که در پیکان بودم از 
من حمایت کردند. امیــدوارم نماینده خوبی برای 

شهرم اصفهان باشم.«
رضا میرزایی

رضا میرزایی یکی از بازیکنــان اصفهانی لیگ برتر 
اســت که با تیم ســپاهان به فوتبال کشور معرفی 
شد. میرزایی فصل گذشــته با قرار دادی قرضی از 

سپاهان به فوالد رفته بود در این تیم نمایش موفقی 
در جمع قرمزهای اهوازی داشــت تا به عنوان یکی 
از امیدهای فوتبال اصفهان شــناخته شود. وینگر 
23 ساله فصل گذشــته فوالد با پایان فصل دوباره 
به سپاهان برگشت و با این تیم قراردادی سه ساله 

امضا کرده است.
ابوالفضل عالیی

ابوالفضل عالیی که هم اکنون در تیم پارس چنوبی 
توپ می زند در سال 137۴ در گلپایگان متولد شد. 
این بازیکن 2۴ ساله سابقه بازی در تیم های فوالد 
یزد، استقالل خوزستان و نســاجی مازندران را نیز 
در کارنامه دارد. عالیی که در پست مدافع وسط به 
میدان می رود در نیم فصل اول فصل گذشته راهی 
تیم پارس جنوبی شد و در دیدارهایی که به میدان 
آمد، عملکرد خوبی از خود به نمایش گذاشت. او در 
این فصل نیز به دنبال جلب نظر مهدی تارتار برای 

فیکس شدن در ترکیب تیم پارس است.

  کاریکاتور روز

بارسلونای بدون مسی و بارسلونای با مسی
بارسلونا در هفته نخست اللیگا در غیاب مسی، نمایش خوبی نداشت و متحمل شکست 0-1 
مقابل بیلبائو شد تا بار دیگر ثابت شود در نبود این ســتاره بزرگ، بارسلونا چقدر با مشکل 

مواجه می شود.

تدارک ویژه دو هافبک دفاعی استقالل برای لیگ
علی کریمی و فرشید باقری، دو هافبک دفاعی تیم فوتبال اســتقالل هستند که برای دومین سال کنار 
یکدیگر قرار می گیرند. این دو بازیکن سال گذشــته عملکرد خوبی در کنار یکدیگر داشتند و مهره های 
موثری در ترکیب تیم اســتقالل بودند؛ اما در شروع تمرینات آماده سازی اســتقالل برای فصل جدید 
نتوانستند در تمرینات استراماچونی حاضر شوند. باقری به دلیل مصدومیت و کریمی به دلیل عدم تمدید 
قرارداد پیش فصل را از دست دادند و نزدیک به یک ماه تنها با آبی ها تمرین کردند؛ اما با وجود مهره های 
دیگر در این پست، بازیکنان اصلی اســتراماچونی خواهند بود. این دو بازیکن در آخرین دیدار دوستانه 
استقالل نیز عملکرد بسیار خوبی داشتند و هر کدام موفق به گلزنی برای آبی ها شدند تا نشان دهند در 

فصل جدید با سرمربی ایتالیایی باید منتظر عملکردی متفاوت از هر دو نفر باشیم.

 آماده تغییر رنگ باش!
بعد از موج بزرگ شایعات در مورد اینکه جالل حسینی برای فصل آینده نیمکت نشین است و کالدرون تصمیم 
قطعی اش را گرفته که در قلب خط دفاعی از زوج کنعانی زادگان و شجاع خلیل زاده استفاده کند، حاال شایعات 
جدید از راه رســیده در مورد اینکه مربی آرژانتینی از عملکرد کنعانی زادگان قطع امید کرده و همچنان قصد 
دارد جالل حسینی 37 ساله را در آرنج اصلی به میدان بفرستد. البته باید لیگ شروع شود تا بفهمیم کدام یک 
از این مطالب ضدونقیض به واقعیت نزدیک تر است. در عین حال اگر داستان دوم درست باشد و کنعانی زادگان 
جایگاهش را در تفکرات کالدرون از دست داده باشد، اوضاع کمی برای او دراماتیک خواهد شد. این بازیکن اولش 
قرمز بود، بعد فکر کرد اگر آبی بشود بیشتر حال می دهد؛ اما حساب و کتابش درست از آب درنیامد و دوباره قرمز 

شد. االن هم به او توصیه می کنیم محض احتیاط آماده تغییر رنگ بعدی باشد، باالخره ضرر که ندارد!

مدیرعامل باشــگاه ذوب آهن درباره اینکه گفته بود باشگاه ذوب آهن از سازمان لیگ طلبکار است 
و سازمان لیگ اعالم کرد که بدهکار هم هستید، گفت: نگفتم از ســازمان لیگ طلب داریم. گفتم 
عزیزان مان پول به باشگاه ها بدهند تا باشگاه ها استادیوم های خود را تجهیز کنند. گفتند ذوب آهن 

طلب ندارد ولی االن می گویم که طلب داریم.
 سعید آذری افزود: فدراسیون فوتبال و ســازمان لیگ طی چهار، پنج سال اخیر از طرف باشگاه ها 
حدود 1۸۵ میلیارد تومان قراردادهای تبلیغاتی بســته اند. تحقیق کنید از این 1۸۵ میلیارد تومان 
چقدر وصول شده و چقدر از آن، چک های مشکوک الوصول است و به حساب سازمان لیگ نیامده 
است. مدیرعامل ذوب آهن درباره اینکه آیا به حسابرسی های سازمان لیگ شک دارد؟ تاکید کرد: 
من به حسابرسی سازمان لیگ شــک ندارم. یقین دارم چک ها پاس نشــده است. چطور است که 
درآمدهای سازمان لیگ را به حساب باشــگاه ها منظور نمی کنند و در این مدت تمام باشگاه ها به 
سازمان لیگ بدهکارند؟ مگر می شود؟ آذری که با برنامه »ورزشگاه« گفت وگو می کرد، ادامه داد: 
خودم در هیئت رییسه ســازمان لیگ بوده ام. بارها به ســازمان لیگ گفته ام اشتباه تان این است 
که درآمدهایی که در راه دارید و درآمدهایی که قابل احیاســت را به حساب بســتانکار باشگاه ها 
نمی گذارید و باشگاه ها همیشه به شما بدهکارند؛ شــما هرچه به باشگاه ها می دهید علی الحساب 
است و آن را به حســاب بدهکار منظور می کنید. اگر باشــگاه ها این چک ها را پاس کنند می بینید 
که باید چقدر به هر باشگاه بدهند. مدیرعامل باشــگاه ذوب آهن در پایان درباره شرایط ورزشگاه 
فوالدشــهر برای هفته اول لیگ برتر هم گفت: با تمام وجود تالش می کنیم و این ورزشگاه در روز 

بازی با سایپا مشکلی نخواهد داشت.

مدیر عامل باشگاه ذوب آهن خطاب به مسئوالن فدراسیون فوتبال مطرح کرد:

۱۸۵ میلیارد تومان حق باشگاه ها چه شد؟

علی عبدا... زاده، بازیکن تیم فوتبال پارس جنوبی در مورد 
آخرین وضعیت تیمش در آســتانه شروع لیگ برتر نوزدهم 
اظهار داشــت: اردوها و تمرینات باکیفیتی را پشــت سر 

گذاشتیم. در چند شــهر اردو زدیم و تالش کردیم تمرینات 
آماده ســازی را به خوبی انجام دهیم. چند روزی است که 
بازی های تدارکاتی را در دستور کار داریم و کارهای تاکتیکی 

را مرور می کنیم.
 وی ادامه داد: آماده شروع لیگ برتر هستیم و همه تالش خود 
را می کنیم تا بهترین عملکرد را داشته باشیم. تیم ما خوب 
عمل کرده و با وجود مشــکالت زیاد خود را آماده مسابقات 
کرده است. باید از کمالوند و کادرفنی به خاطر انگیزه ای که 

به بازیکنان می دهند تشکر کنم. بازیکن تیم فوتبال پارس 
جنوبی در مورد بازی هفته اول با تیم پرسپولیس تصریح کرد: 
بازی با تیم پرســپولیس اصال راحت نیست چون آنها مدافع 
عنوان قهرمانی هســتند و می خواهند در همان هفته اول 

توانایی های خود را به رخ بکشند.
 ما هم از بازی اول برای برنده شــدن به میــدان می رویم 
 و می خواهیــم امتیاز بگیریم. بدون شــک بــازی زیبایی

 خواهد شد.

بازیکن تیم فوتبال پارس جنوبی:

 می خواهیم از پرسپولیس
 امتیاز بگیریم

 همه سهم فوتبالی نصف جهان
 گزارش» زاینده رود« از اصفهانی های لیگ نوزدهم؛
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برکناری مهدی مقدری از عضویت شورای اسالمی شهر
پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

اخبار

حرکت خودجوش مردمی 
برای غدیر

دبیر اجرایــی بنیاد بین المللی غدیر اســتان 
گفت: بنیاد غدیر از سال ۱۳۷۶ فعالیت خود را 
آغاز کرده وآیت ا... طباطبایی نژاد نماینده مقام 
معظم رهبری، در اصفهان ریاســت بنیاد را به 
عهده گرفته است. حجت االسالم و المسلمین 
دست افکن با اشــاره به فعالیت های این بنیاد 
در دهه والیت افزود: در ســطح شــهر ۷۰۰ 
مســجد فعال داریم که بنیاد غدیر با حضور و 
مشارکت مردم خود جوش اصفهان، برنامه های 
مختلفی را در اعیاد و مراســم های مذهبی از 
جمله ایستگاهای صلواتی، برگزاری مسابقات و 
برنامه های فرهنگی بر پا می کند و انتظار می رود 
مردم همانگونه که ماه محــرم و صفررا گرامی 
می دارند، مراسم عید غدیر را هرچه باشکوه تر 

برگزار کنند.
 حجت االسالم و المسلمین دست افکن درباره 
برنامه های فرهنگی عید غدیر گفت: برگزاری 
جشن عمامه گذاری طالب در شب عید غدیر 
توســط آیت ا... مظاهری و آیت ا... طباطبایی 
نژاد با مدیریت حوزه علمیــه انجام می گیرد، 
برپایی جشن ویژه سادات که روز عید غدیر در 
دفتر آیت ا... طباطبایی انجام خواهد گرفت و 
برگزاری کارگاه های غدیر شناســی به منظور 
شناخت و تبلیغ هرچه بیشتر این عید از برنامه 

های دیگر خواهد بود.

با حکم دادگاه تجدید نظر صورت گرفت؛
برکناری مهدی مقدری از 
عضویت شورای اسالمی شهر

حکم انفصــال مهدی مقــدری از عضویت در 
شــورای اســالمی شــهر اصفهان در دادگاه 

تجدیدنظر تایید شد.
شــعبه یک دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان، 
حکم قطعی مهدی مقدری، نماینده شــورای 
شــهر اصفهان درباره اتهام تبلیغ علیه نظام و 
تشویش اذهان عمومی که در دادگاه های بدوی 
به دو سال حبس محکوم شده بود را صادر کرد. 
بر این اساس، حکم یک ســال حبس تعزیری 
مقدری به اتهام تشویش اذهان عمومی به مدت 
۵ سال تعلیق شد؛ اما مجازات های تکمیلی آن 
شــامل ۲ ســال انفصال از عضویت در شورای 
اسالمی شهر اصفهان، ۲ سال ممنوعیت حضور 
در احزاب و ۲ سال ممنوعیت فعالیت در فضای 
مجازی به تایید دادگاه تجدیدنظر رســید؛ از 
این رو، مهدی مقدری از شورای شهر اصفهان 
برکنار شد. همچنین الزامی شد شورای اسالمی 
شهر اصفهان و فرمانداری شهرستان اصفهان 
در اولین فرصت بر اساس قانون نسبت به ورود 
عضو علی البدل شورای شــهر، رضا امینی به 
عنوان این عضو منفصل شده برای دو سال باقی 
مانده از عمر شــورای پنجم اقدام کنند. به این 
ترتیب پس از انصراف عباس مقتدایی به عنوان 
نخســتین عضو علی البدل، با حضور امینی به 
عنوان رییس اصولگرای شورای شهر اصفهان 
در دوره گذشته، ترکیب تمام اصالح طلب ۱۳ 

نفره شورای شهر دوره پنجم تغییر می کند.

پیشرفت 73درصدی پروژه 
مرکز همایش های بین اللملی 

امام خامنه ای
معــاون عمــران شــهری شــهردار اصفهان 
اظهارکرد: شــهرداری اصفهان در چند ســال 
گذشته به تناسب درآمدهای خود، بودجه ای را 
برای پروژه مرکز همایش های بین المللی امام 
خامنه ای در نظر می گرفت، از این رو اقدامات 
به تدریج اجرا و سرعت پیشرفت آن زیاد نبود؛ 
اما در این دوره بودجه خوبــی برای این پروژه 
در نظر گرفته شده اســت. ایرج مظفر با بیان 
اینکه در سال جاری ۱۳۰ میلیارد تومان اعتبار 
برای پروژه مرکز همایش های بین المللی امام 
خامنه ای در نظر گرفته شده است، تصریح کرد: 
در حال حاضر ۲۳۰ میلیارد تومان قرارداد برای 
پروژه های مرکز همایش ها منعقد شده و شاهد 
پیشرفت ۷۳.۵ درصدی آن هســتیم. معاون 
عمران شهری شــهردار اصفهان تاکید کرد: به 
شرط برطرف شدن مشــکالت ناشی از نوسان 
قیمت ها تا پایان ســال ۹۹ سالن های اصلی و 
جنبی، دسترسی های ارتباطی، محوطه سازی و 
ویالها همچنین دفاتر پروژه مرکز همایش های 
بین المللی امام خامنه ای به بهره برداری خواهد 

رسید.
 وی ادامــه داد: پــروژه مرکــز همایش های 
بین المللــی امــام خامنــه ای از باالتریــن 
اســتانداردهای بیــن المللی بــرای برگزاری 
همایش ها برخوردار اســت. مظفر گفت: سالن 
اصلی مرکز همایش هــای بین المللی در طبقه 
همکف به صــورت پارلمانــی و دو طبقه برای 
جایگاه تماشاگران و خبرنگاران با ظرفیت در 

مجموع ۲۴۰۰ نفر پیش بینی شده است.

امام جمعه اصفهان:
تحصیل در حوزه به نیت دستیابی 

به مسائل مادی ارزشی ندارد
مدیر حوزه علمیه اصفهان در آیین افتتاحیه سال 
تحصیلی جدید حوزه علمیه اصفهان، نیت خالص 
به منظور خدمت به اســالم را نخستین مسئله 
برای طالب به ویژه طــالب جدیدالورود عنوان 
کرد و اظهار داشــت: تحصیل در حوزه علمیه به 
 نیت دستیابی به مســائل مادی و دنیوی ارزشی

 ندارد.
 آیت ا... ســید یوســف طباطبایی نژاد افزود: در 
طلبگی اگر نیت جز خداوند متعال در نظر داشته 
باشــید به نتیجه نخواهید رســید و کارتان بی 
حاصل خواهد شــد، جنگی که طــالب در آن 
حضور دارند مشکل تر و البته ارزشمندتر از جنگ 
نظامی است چراکه کاری مهم تر از طلبگی وجود 
 ندارد و فعالیت در حوزه علمیه بســیار ارزشمند

 است.
 امام جمعه اصفهان در ادامــه فعالیت طالب در 
حوزه علمیه را نظیر فعالیت انبیا در زمینه هدایت 
جامعه و تعلیم احکام الهی برشمرد و تصریح کرد: 
بیدارسازی مردم و هدایت جامعه به سمت معارف 
دینی بستر سازی و زمینه سازی ظهور است و به 
همین دلیل طلبگی اهمیت و ارزش بسیار زیادی 
دارد. وی، تالش علمی و برخورداری از اخالق و 
تقوا را موجب بزرگی و آقایی و عزت و محبوبیت 
طالب دانست و گفت: در حوزه علمیه به طالب 
 شــهریه ای پرداخت می شــود کــه از وجوهات

  شــرعی اســت و تنهــا در حــد یــک کمک 
هزینه تحصیلی بوده و بــا آن امکان امرار معاش 

وجود ندارد.

عضو شورای شهر:
 ایمن سازی مسیرهای دوچرخه 

از نان شب واجب تر است
عضو شورای اسالمی شــهر اصفهان در نودمین 
جلسه علنی شورای اسالمی شهر اصفهان ضمن 
تبریک والدت امــام هادی )ع(، دهــه والیت و 
گرامیداشت بازگشت آزادگان سرافراز به میهن 
اســالمی با اشــاره به اهمیت توجه به دوچرخه 
ســواری در شــهر اصفهان اظهار کرد: اصفهان 
روزی به شهر دوچرخه ها شهره بوده است و ریشه 
دیرینه و تاریخی دارد، امروز باید دســت خود را 
به سوی پیشــینه نه چندان دور خود دراز کنیم 
تا شاید با توسل به این ریســمان، باردیگر بتوان 
رنگ آرامش و احیای دوچرخه سواری را در این 

شهر احیا کنیم.
 اصغر برشــان با بیان اینکه امروز سهم دوچرخه 
در ترددهای شهر اصفهان یک رقمی است، اضافه 
کرد: باید توجه داشت که اســتفاده از دوچرخه 
برای حمل و نقــل، کاهش ترافیــک و افزایش 
سالمت شهروندان وســیله ای حیاتی است که 

نباید از آن غافل باشیم.
این عضو شورای اسالمی شهر اصفهان راه اندازی 
مســیرهای دوچرخه درباغ های بانوان را امری 
ضروری دانست و افزود: باید برای توسعه باغ های 
بانوان و بهره برداری بهتر از این باغ ها اقدامات الزم 
در دستور کار قرار گیرد. وی با تاکید بر اینکه شهر 
در انتظار تصمیمات شورای شهر است، ادامه داد: 
مردم منتظر هستند سفرهای خود را با دوچرخه 
انجام دهند و ما باید با تصمیمات خود اراده آنها 
را تضمین کنیم و با توسعه و ایمن سازی مسیرها 

این خواسته را محقق سازیم.
 برشــان، با بیــان اینکــه شــهرداران مناطق
 بایســتی توسعه و ایمن ســازی مسیر دوچرخه 
 ســواران را از نــان شــب واجب تــر بداننــد، 
گفــت: تخصیــص نیافتــن بودجه از ســوی 
دســتگاه های مســئول متولی در اصفهان برای 
راه اندازی پیست دوچرخه سواری استاندارد این 
شهر را از داشــتن این فضا محروم ساخته است. 
چنانچه این پیســت دوچرخه سواری راه اندازی 
شود می تواند برای بانوان نیز فضای خوبی برای 

دوچرخه سواری باشد.

ســی و دومین دوره جشــنواره بین المللی فیلم 
کودک و نوجوان امشب همزمان با شب عید بزرگ 
غدیر با برگزاری مراســم افتتاحیه رسما کار خود 
را در اصفهان آغاز می کند. در این جشــنواره که با 
هدف معرفی آثار برتر سینمای کودک و نوجوان در 
عرصه ملی و بین المللی برگزار می شــود، ۱۹۰ اثر 
ســینمایی فاخر بر پرده نقره ای سینماهای نصف 
جهان اکران می شود. جشــنواره بین المللی فیلم 
کودک و نوجوان به همت بنیاد سینمایی فارابی در 
سال ۱۳۶۱ شکل گرفت که در ۳۱ دوره برگزاری، 
۲۰ دوره در شــهر اصفهان، ۶ دوره در شهر تهران، 
۵ دوره در شهر همدان و یک دوره در شهر کرمان 
برگزار شده اســت. در اردیبهشــت سال ۱۳۹۷ بر 
اساس تفاهم نامه منعقدشــده بین رییس سازمان 
سینمایی و شــهردار اصفهان، میزبانی اصفهان در 
جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان 
دائمی شــد تا دیار گنبدهای فیروزه ای عهده دار 

همیشگی جشنواره فیلم کودک شود.
اکران ۱۴۳ فیلم در مناطق ســیل زده و 

محروم کشور
اکران فیلم ها در مناطق سیل زده و محروم کشور 
یکی از ویژگی های این دوره جشنواره فیلم کودک 
و نوجوان است که قرار است بر این اساس ۱۴۳ فیلم 
خاطره انگیز در مناطق ســیل زده و محروم کشور 
به اکران دربیایــد تا هموطنــان در نقاط مختلف 
کشورمان در کنار مردم اصفهان بتوانند به تماشای 
فیلم های کــودکان و نوجوانان بنشــینند. اکران 
گزیده فیلم های ســی و دومین جشــنواره فیلم 
کودک و نوجوان در ۳۴ سالن از ۳۳ شهر کشور یکی 
دیگر از رویدادهای مهم این دوره از جشنواره است.

حضور آثاری از 5 قاره جهان
جشنواره فیلم کودک که با شعار »رویای کودکان 
سیل زده را بسازیم« از امشب تا چهار شهریورماه 
برگزار می شود. به گفته دبیر سی و دومین دوره از 
جشنواره بین المللی فیلم کودک و نوجوان، تنوع 
فیلم ها چشمگیر است و آثار هنرمندان پنج قاره به 
نمایش در خواهد آمد که می توان به اکران 8۰ فیلم 
خارجی از کشورهای روسیه، ایتالیا، کره جنوبی، 

هند، مالزی، ارمنستان و پاکستان اشاره کرد.
 پوســتر این دوره از جشنواره توســط حمیدرضا 
بیدقی طراحی شــده که به گفته علیرضا تابش در 
آن سعی شده اســت از نمادهای جهانی و ایرانی- 

اســالمی و موتیف ها و رنگ های اصفهان و ایران 
استفاده شود.

توجه به آموزه های اخالقی، محور اصلی 
محتوای فیلم های جشنواره

 به گفته دبیر ســی و دومین دوره از جشنواره بین 
المللی فیلم کودک و نوجوان، در این دوره آثار مورد 
توجه مبتنی بر آموزه هــای اعتقادی، اخالق نیکو، 
سبک زندگی، احترام به نهاد خانواده و همنوعان، 
نشاط و شادی، امید و اعتماد به نفس، تالش برای 
پیشــرفت، مســئولیت پذیری اجتماعی، دوستی 
با طبیعــت و آمادگــی مخاطب بــرای مواجهه با 

چالش های دنیای آینده است.
اکــران ۱90 اثر فاخر ســینمای ایرانی و 

خارجی
در این دوره از این رویداد بزرگ فرهنگی کشــور 
بیش از ۱۹۰ اثر فاخر ســینمایی ایرانی و خارجی 
در سینماهای ساحل، بهمن، چهار باغ و مجموعه 
ســیتی ســنتر برای عالقه مندان به هنر ســینما 
نمایش داده می شــود که به گفتــه علیرضا تابش 
هر شب ســاعت ۳۰: ۲۲ در پردیس هنر اصفهان 

پنج فیلم خاطره انگیز و موزیکال به صورت رایگان 
به اکران در می آید و ۳۶ اثر نیز در بخش مســابقه 
بین الملل از 8۶ عنوان فیلم، روی پرده نقره ای قرار 

می گیرد.
اجرای برنامه های جنبی متعدد در حاشیه 

برگزاری جشنواره
اکران فیلم های خاطره انگیز سال های گذشته برای 
کودکان و نوجوانــان و خانواده های آنان به صورت 
رایگان در پردیس روباز هنر اصفهان، نظر ســنجی 
آثار جشنواره پس از اکران هر فیلم و پخش آثار وب 
سینمایی، برگزاری ۱۵ کارگاه تخصصی فیلم سازی 
ویژه کودکان و نوجوانان با حضور مدرسان ایرانی و 
خارجی از جمله برنامه های جنبی متعددی است 
که از ســوی برگزار کنندگان این جشنواره تدارک 

دیده شده است.
تزیین شــهر اصفهان با المان های ویژه 

جشنواره کودک و نوجوان
آذین بندی مناطق ۱۵ گانه شهر با حدود یک هزار و 
۵۰۰ پرچم شاد مختص به جشنواره، نصب ۱۲ تابلو 
عرشه پل در رینگ سوم با موضوع میزبانی اصفهان 

از جشــنواره کودک و نوجــوان و همچنین نصب 
پنج المان حجمی با کاراکترهای عروسکی دارای 
ترکیب نور و صوت در محور برگزاری جشنواره، از 
جمله فعالیت هایی اســت که از سوی سازمان زیبا 
سازی شهرداری اصفهان به مناسبت برگزاری سی 
و دومین دوره از جشنواره بین المللی فیلم وکودک 
ترتیب داده شده تا فضای شهر برای برگزاری این 

جشنواره آماده شود.
فرصتی که جشــنواره کودک در اختیار 

اصفهان می گذارد
جشــنواره فیلم کودک بــه عنوان جشــنواره ای 
تخصصی میزبان فیلم های بســیاری از هنرمندان 
سراسر دنیاســت، همچنین چهره های مختلفی از 
ایران و جهان در زمان برگزاری جشنواره به اصفهان 
ســفر می کنند. برخی از این چهره ها تاثیرگذاری 
زیادی در جامعه محلی خود دارند و این هنرمندان 
یک رســانه مستقل هســتند که اگر تجربه خوبی 
از ســفر به اصفهان نصیب شان شــود، می توانند 
 راویان و مبلغــان خوبی برای گردشــگری ایران

 باشند. 

پرواز پروانه ها بر بام اصفهان
  سی و دومین دوره جشنواره بین المللی فیلم کودک و نوجوان امشب آغاز می شود؛ 

برگزاری اردوهای نهضت سواد رسانه در مناطق محروم اصفهان
رییس سازمان بسیج رسانه استان اصفهان با اشــاره به برگزاری اردوهای نهضت سواد رسانه در مناطق 
محروم اظهار داشت: پوشش خبری فعالیت های جهادی در مناطق محروم که گروه های جهادی با ترکیب 
دانشــجویی حضور پیدا می کنند را در دســتور کار قرار داده ایم و گروه های خبری به این مناطق اعزام 
می شوند. رضا صفری افزود: با توجه به گسترش استفاده از گوشی های هوشمند و فضای مجازی تصمیم 
گرفته شد کالس های سواد رسانه ای برای مردم مناطق محروم برگزار شود. وی با تاکید بر لزوم ارتقای 
فرهنگ و سواد رسانه ای در مناطق محروم، خاطرنشــان کرد: تعدادی از مدرسان سوادرسانه به صورت 

داوطلبانه در این مناطق حضور پیدا می کنند. 

دکتر »زوزانا کریهوا« رییــس دپارتمان زبان 
فارسی دانشگاه چارلز جمهوری چک از مرکز 
تخصصــی بانوان آفتــاب ســازمان فرهنگی 
اجتماعی ورزشی شــهرداری اصفهان بازدید 

کرد.
رییــس دپارتمــان زبان فارســی 
جمهوری چک در این بازدید گفت: 
اعتقاد دارم که اگر محدودیت هایی 
هم وجود دارد می تــوان با تالش از 

آنها گذر کرد و به موفقیت رسید.
زوزانا کریهوا افزود: برای من سوال 
اســت که چرا برخی زنــان با وجود 
داشتن توانمندی و هوش باال، اعتماد 
به نفس پایینی دارند. در ســفر های 
خود بــه این نتیجه رســیدم که در 
جوامع ســنتی به پســران بیشتر از 

دختران اهمیت می دهند و دختران را از انجام 
برخی کارهــا بازمی دارند، در حالــی که این 

موضوع ربطی هم به مذهب ندارد.
وی به تحصیل در رشــته مطالعات خاورمیانه 
بخش ایران شناسی دانشــگاه چارلز جمهوری 
چک اشاره کرد و ادامه داد: دانشگاه چارلز تنها 
دانشگاه جمهوری چک اســت که رشته زبان 
فارســی دارد و دانشــجویان خود را به بیشتر 

کشورهای جهان می فرستد.
رییس دپارتمان زبان فارسی جمهوری چک با 
بیان اینکه درباره وضعیت زنان در ایران مقاالت 
زیادی خوانده بودم، بیان کرد: ســال گذشته 

به اصفهان آمدم و درباره مرکــز بانوان آفتاب 
شنیدم و امســال پس از بازدید از این مرکز پی 
بردم که چه فعالیت های مفیدی در حوزه زنان 

انجام می دهند.
وی که قصد داشــته درباره زنان ایــران مقاله 

بنویســد ترجیح داده به جای اینکه به ســراغ 
مباحث حقوق بشری برود فعالیت زنان ایرانی 
در چارچوب های اجتماعی، سیاسی و مذهبی 

کشورمان را تشریح کند.
کریهوا تصریح کرد: بانوان ایران در تالش برای 
رشد هستند و تالش می کنم تصویری واقعی از 
میزان تحصیالت و فعالیت های اجتماعی بانوی 
ایرانی در قالب ارائه مقاله و سخنرانی در خارج از 
کشور ارائه کنم. یکی از اهداف من این است که 
دانشجویان ایران شناسی را تشویق  کنم در کنار 
خواندن کتاب و مقاله درباره ایران شخصا به این 

کشور سفر کنند.

رییس دپارتمان زبان فارسی دانشگاه جمهوری چک:

بانوان ایرانی در تالش برای رشد هستند
جلســه پدافند غیر عامل خط یــک متروی 
اصفهان بــا حضــور دســتگاه های امدادی، 
انتظامی، آتش نشــانی و ســایر دستگاه های 
اســتان اصفهان برگزار شد. حســین امیری، 
معاون خدمات شــهری شهرداری اصفهان در 

این جلسه با اشاره به اهمیت موضوعات ایمنی 
در پروژه ها اظهار داشت: وظیفه ما محیا کردن 
ایمنی و امنیت برای همه شــهروندان است و 
این دو موضوع وظیفه همه ما به شمار می رود. 
وی با اشــاره به اهمیت توجه بــه موضوعات 
ایمنی تصریــح کرد: طی ســال های اخیر به 
این دانش و علم توجه جــدی صورت گرفته 
که شهرها خودشــان را برای حوادث مختلف 
آماده کنند. معاون خدمات شهری شهرداری 
اصفهان تصریح کرد: مترو از نقاط استراتژیک 
شهرها به شمار می رود و این سیستم حمل و 
نقل ریلی که جدید است، باید الزامات ایمنی 

و پدافند غیرعامل را فراهم کند. وی ادامه داد: 
خوشــبختانه در خط دو مطالعات کاملی در 
حوزه پدافند غیرعامل صــورت گرفته و تمام 
اقدامات مناســب در این زمینــه همزمان با 
ساخت، صورت می گیرد. امیری تصریح کرد: 
پیگیری های جــدی در این حوزه 
برای خط یک متــروی اصفهان نیز 
صورت گرفته و مدیریت شــهری 
باید آمادگی خود را برای اینکه در 
حوزه ایمنی اتفاقات جدی صورت 
دهد، هم در حوزه قطارشــهری و 
هم در حوزه شــرکت بهره برداری 
مترو، اعــالم مــی دارد. وی افزود: 
مسائل ارتباطی در مترو نیز موضوع 
مهمی بــود که باید انجام می شــد 
و خوشــحالیم که در حال رفع این 
موضوعات نیز هستیم. از سوی دیگر سازمان 
قطارشــهری اصفهان نیز تالش بســیاری در 
این حوزه صورت داده و اقدامات این سازمان 
در ایــن خصوص قابل تقدیر اســت. مهندس 
محمدرضــا بنکــدار، مدیرعامــل ســازمان 
قطارشهری اصفهان نیز در این جلسه با اشاره 
به تکمیل خط یک متروی اصفهان گفت: خط 
یک قطارشــهری اصفهان در حــال حاضر با 
استقبال مردم، روزانه مشغول خدمت رسانی 
به مردم اصفهان است و خوشحالیم که در این 
خصوص اقدامات سازمان قطارشهری اصفهان، 

به نتیجه رسیده است.

در جلسه پدافند غیر عامل خط یک قطار شهری مطرح شد:

توجه به موضوعات ایمنی در متروی اصفهان

صادق شهبازی- شهردار حنا

آگهی مزایده

این شهرداری به استناد مصوبه شماره ۱00/۱289/ الف مورخه 
98/05/09 قصد فروش یک دســتگاه کامیون کمپرسی بنز 
1924lk مدل ۱۳92 را بر اســاس قیمت پایه کارشناسی و از 

طریق درج آگهی روزنامه دارد، متقاضیان می توانند از تاریخ 

انتشار آگهی به مدت 7 روز کاری جهت دریافت فرمهای شرکت 
در مزایده به شــهرداری حنا مراجعه و یا برای کسب اطالعات 
بیشتر با شماره تلفنهای ۱2-5۳6020۱0 در ساعات اداری تماس 

حاصل نمایند.

م الف:570421
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  امام صادق علیه السالم:
   مومنان ، اهل انس و الفت اند و در خانه شان 
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یادداشت

در تاریخ اسالم دو حادثه بسیار مهم و بزرگ اتفاق افتاده که از 
یکی رسالت و از دیگری امامت به وجود آمده است. نخستین 
حادثه، نزول وحی بود که رسالت پیامبر گرامی اسالم )ص( را 
در برداشت و دومین حادثه نیز در هجدهم ذی الحجه سال دهم 
هجرت در مسیر بازگشت پیامبر گرامی اسالم از مراسم حجه 

الوداع اتفاق افتاد.
در این روز بزرگ، رسول گرامی اسالم )ص( به امر الهی در مسیر 
بازگشت از مراسم حج، در محلی به نام غدیر خم حضرت علی 
علیه السالم، را به عنوان وصی و جانشین بعد از خود به همگان 
معرفی کردند. در حقیقت انتصاب حضرت علی )ع( به امامت 
در واقعه غدیر خم، ادامه رسالت مهم پیامبر گرامی اسالم بود. 
بنابراین روز غدیر و انتصاب امیرالمومنین )ع( به امامت به اندازه 
روز بعثت و رسالت نبی گرامی اسالم )ص( دارای اهمیت است. 
نقل شده است که امام حسن علیه السالم روز عید غدیر در کوفه 

مهمانی بزرگی برپا می داشتند.
 امام علی علیه الســالم با فرزندان و گروهی از پیروانش بعد از 
نماز برای شــرکت در مجلس به منزل امام حسن علیه السالم 
می رفتند و پس از اتمام مهمانی امام حسن علیه السالم هدایایی 
به مردم اعطا می فرمود. این حرکت امام حسن) ع( موجب شد 
مردم به روز عید غدیر عادت کنند. پس شایســته است که به 
پاس قدردانی از این نعمت عظیم الهی و عرض ادب به ساحت 
مقدس امیرالمومنین علی علیه السالم، عید سعید غدیر را در 
خانواده و اجتماع باشکوه فراوان برگزار کنیم و از برکات معنوی 
این روز عزیز بهره مند شــویم. آنچه در این مختصر تقدیم می  
شود آدابی است که بزرگان دین به منظور گرامیداشت این روز 

عزیز تعلیم فرموده اند:
اعمال و آداب روز عید غدیر

تحکیم بیعت با والیت: پیامبر اکرم صلی ا... علیه و آله بعداز نصب 
حضرت علی علیه السالم به امامت مسلمانان به جماعت آنها امر 
کرد که با او بیعت کنند وهر سال روز آن حماسه جاوید و تجدید 

آن بیعت سفارش شده است.
 تبریک گفتن: حضرت امــام رضا علیه الســالم، می فرماید: 
»روز عید غدیر خم روز تهنیت گویی اســت. بعضی از شما به 
بعضی دیگر تهنیت بگوید و هــرگاه مومنی با برادرش برخورد 
کرد بگویــد: الحمدا... الــذی جعلنا من المتمســکین بوالیه 

امیرالمومنین و االئمه  سالم ا... علیهم«
 اظهار سرور و شــادمانی: در وصف شیعه و شیعیان گفته شده 
است که به شادی ما ائمه شادهستند و به حزن ما محزون؛ مسلم 
است که عید غدیر شادی بخش ترین عید ائمه است و شادمانی 
شیعه در این روز فرض اســت. از امام صادق علیه السالم نقل 
شده است که فرمودند: »حقا که روز غدیر روز عید فرح و سرور 
است«. همچنین از امیر المومنین علی علیه السالم نیز نقل شده 
که ایشــان فرمودند: »در روز عید غدیر اظهار فرح و شادمانی 

کنید و برادران مسلمان خود را نیز شاد گردانید«
 مصافحه کردن: مصافحه یا دست دادن از آداب اسالمی است 
و در روز عید غدیر به آن تاکید بیشــتری شده است. امام علی 
علیه الســالم می فرمایند: »روز عید غدیر هنگامی که یکدیگر 
را مالقات می کنید با هــم مصافحه کنید« ذکر مخصوصی نیز 
در این روز هنگام مصافحه سفارش شــده که عبارت است از؛ 
»الحمدا... الذی جعلنا من المتمسکین بوالیت امیرالمومنین 
و االئمه علیهم الســالم؛ ســپاس خدای را که مــا را از جمله 
درآویختگان به والیت امیرالمومنین علی و ائمه علیهم السالم 

قرار داد«
 آراستن و پوشیدن لباس نو: از دیرباز عیدها و جشن ها با نظافت، 
غبارزدایی، پیراستن و آراستن همراه بوده است و شیعیان باید 
این روش ها را برای عید غدیر نیز رعایت کنند. چرا که حضرت 
امام رضا علیه الســالم، می فرمایند: »روز غدیر، روز آراستن و 
زینت اســت. پس هر کس برای روز غدیر، زینت کند، خداوند 
هر خطای کوچک و بزرگ او را می آمرزد و فرشتگانی را به سوی 
او می فرســتد، آنان نیکی های او را می نگارند و مراتبش را تا 
عید غدیر سال آینده باال می برند. اگر او جان دهد، شهید مرده 
است و اگر زیست کند، خوشبخت زیســته است.«« حضرت 
امام صادق علیه الســالم نیز می فرمایند: »یکی از وظایف روز 
غدیر این است که مومن تمیزترین و گران قدرترین جامه های 
خویش را بپوشد.« پس چه زیبا خواهد بود که سردر منازل و 
اماکن عمومی تجارتی و اداری را چراغانی کرد تا شــامل این 

پاداش بزرگ شود.
 استفاده از بوی خوش

اسالم درباره به کارگیری بوی خوش و زدن عطر، بسیار سفارش 
کرده است. به خصوص در ایام عید سعید غدیر سفارش ویژه ای 
نسبت به این سنت خوب شده است. امام صادق علیه السالم، در 
پی وظایف مومن در روز غدیر فرمودند: »و مومن به اندازه توان 

و دست باز بودنش بوی خوش استعمال کند.«
 احسان و انفاق

احسان و انفاق از دستورات ویژه اسالمی است. اما در ایام بزرگی 
مثل عید غدیر بر آن تاکید بیشــتری شده است. در سیره امام 
حسن علیه السالم اســت که ایشــان روز عید غدیر مهمانی 
می داد و شخص امام علی علیه السالم نیز در آن مراسم شرکت 

می کردند.

چگونه در عید غدیر جشنی الهی بگیریم؟

علی ایمانی

عکس روز

دوخط کتاب

شود دیگر نمی تواند 
به ما آسیبی برساند.

»مرد بی زبان«
دیه گو مارانی

تنهــا  فراموشــی 
دفاع انسان هاست

تنهــا  فراموشــی، 
شــیوه دفاعی اســت 
که برای ما انسان ها 
باقی مانده است. هر 
آنچــه کــه به دســت 
فراموشــی ســپرده 

 اطالعات بسیار پراکنده ای از قیمت خانه در عهد قاجار وجود دارد؛ اما بر اساس 
مستندات موجود در کتاب اقتصاد کوچه، نوشــته مجید پورشافعی خانه ای 
بسیار بزرگ و اشرافی با ۲۷ هزار متر مربع مســاحت و عمارت بسیار خوب و 
اندرونی های مفصل و آب ملکی و باغ و درختان گوناگون در عهد مظفرالدین 
شاه به قیمت ۳۲ هزار تومان فروخته شده است. مظفرالدین شاه در سال ۱۲۷۵ 
خورشیدی به سلطنت رسید و در سال ۱۲۸۵ پس از امضای فرمان مشروطیت 
از دنیا رفت. وی پنجمین پادشاه ایران از دودمان قاجار بود که پس از کشته شدن 

پدرش ناصرالدین شاه، از تبریز به تهران آمد.

قیمت یک خانه اعیانی، ۱۲۰ سال پیش در تهران

درختان روشی طبیعی برای پاک سازی هوای محیط هستند؛ اما از بین رفتن بی 
رویه آنها به چالشی مبدل شده که کاشت درختان مصنوعی می تواند تا حدی به 
حل این مشکل کمک کند. یک شرکت نوپا در مکزیک به نام بیومی تک از تولید 
درخت های مصنوعی خبر داده که می توانند به اندازه ۳۶۸ درخت زنده عادی، 
آلودگی هوای محیط اطراف را جذب کرده و به پاک سازی محیط زیست کمک 
کنند. این درخت های مصنوعی فضای زیادی هم اشغال نمی کنند و استفاده از 
آنها در محیط های شهری و نقاط شلوغ و پر رفت و آمد هم ممکن است. هزینه 

تولید هر یک از این درخت ها ۵۰ هزار دالر اعالم شده است.

 درختان مصنوعی، جهت پاک سازی محیط زیست

با عجیب ترین روستاهای ایران آشنا شوید )4(
»میمند«، روستایی صخره ای با شهرت جهانی: روستای میمند در ۳۸ کیلومتری شهرستان شهربابک در استان کرمان واقع 
شده اســت. میمند روستایی صخره ای و کنده شــده با دست اســت که تاریخی ۱۲ هزار ســاله دارد. این منطقه قطعا یکی از اولین 
سکونت گاه های بشری در ایران به شمار می رود و یادگار زمان هایی است که انسان ها کوه را مقدس می دانستند. مجموعه میمند پر از 
سازه های تاریخی در دل کوه است و در تیرماه سال ۱۳۹۴ در فهرست میراث جهانی یونسکو نیز به ثبت رسیده تا به عنوان یک روستای 

ایرانی، شهرت جهانی نیز داشته باشد.
»آب اسک«، روستایی با سنت های منحصربه فرد: آب اسک روستایی زیبا از توابع شهرستان آمل در استان مازندران است 
که فاصله آن با آمل حدود ۸۰ کیلومتر است. در این روستا هم می توان غار دید هم می توان به سراغ آبگرم رفت و هم آثار تاریخی زیادی 
را تماشا کرد؛ اما دلیل اینکه این روستا را در فهرست عجیب ترین روســتاهای ایران قرار داده ایم به خاطر آیین ها و سنت های جالب 
اهالی آن است. به عنوان مثال یکی از این آیین ها »زن شاهی« نام دارد. در یک روز از ســال، یکی از زنان روستا به عنوان شاه انتخاب 
می شود و دختران روستا را هم به عنوان نگهبان در نقاط مختلف روستا می گمارد. نگهبانان مرتب نزد شاه می آیند و چگونگی وضعیت 
روستا را به او گزارش می دهند. در این روز هیچ مردی نباید در روستا حضور داشته باشد. همچنین ممکن است به دستور شاه، دختران 
به رقص و پایکوبی و انواع بازی های محلی روی آورند. در آیین دیگری به نام »برف چال« مردان روستا آخرین برف زمستان را در کوه ها 

چال می کنند تا در تابستان دام هایشان از آن بخورند.
»ابیانه«: ابیانه روستایی از توابع شهرستان نطنز در استان اصفهان است. این روستا در دامنه کوه کرکس واقع شده و فاصله آن با 
نطنز در حدود ۴۰ کیلومتر است. ابیانه یکی از روستاهای با معماری پلکانی در ایران اســت. منظور از روستاهای پلکانی روستاهایی 
هستند که در آنها پشت بام خانه ای همچون حیاط برای خانه باالیی است. این روستای تاریخی زیبا در فهرست آثار ملی ایران نیز به 

ثبت رسیده است.

وبگردی

آشپزی با سرعت یکی از عالقه مندی های سرآشپزان در جهان است و تا به حال 
غذاهای متفاوتی با سرعت باال طبخ شده اســت مانند یک سرآشپز هندی که 
پخت پیتزایی را در ۲۷ ثانیه انجام داد. یکی از آشپزهای رستوران های زنجیره ای 
دومینو، توانست برای سومین سال متوالی عنوان سریع ترین پیتزاپز اروپا را به خود 
اختصاص دهد. »زگرس جف« در کمتر از سی ثانیه، می تواند یک پیتزای کامل 
با پپرونی، پنیر و سس درست کند.  در یک رقابت، داورهای سختگیر به زگرس 
جایزه نفر اول، عنوان سریع ترین پیتزاپز اروپا و یک خمیر پیتزای طال هدیه دادند.

پخت پیتزا در ۲7 ثانیه

جامعه کبیره، تعریف امامت است
دبیر اندیشکده فقه و حقوق اســالمی مرکز الگوی اسالمی 
ایرانی پیشرفت گفت: شاهکار امام هادی )ع( که اگر فقط برای 
انجام این یک کار به دنیا می آمدنــد کافی بود، کتابت دعای 
جامعه کبیره است. این زیارت جامعه کبیره توسط امام هادی 
)ع( نگاشته شده است. بعضی از افراد دگراندیش و بی انصاف 
متاسفانه این دعا را تحت عنوان یک اساسنامه و مرامنامه  غالی 
شیعه عنوان می کنند و زیارت معتبر و پر مغز و پر محتوا را به 
یک اساسنامه و مرامنامه تقلیل داده اند. بنده معتقد هستم آن 
کســی که این حرف را می زند اصال نفهمیده است که زیارت 
جامعه کبیره چه می خواهد بگوید و صرفا به بخشی از زیارت 
جامعه کبیره توجه کرده و گفته که این قسمت فقط به خدا 
مربوط است ، این نوع حرف ها نشان می دهد که اینها ائمه را 

درست نشناخته اند.
علیرضا حســینی در ادامه عنوان کرد: زیارت جامعه کبیره 
تعریف امامت است. اگر کســی بخواهد معرفی حقیقی ائمه 
علیهم السالم را از لحاظ علمی، اعتقادی و علم کالم به دست 
بیاورد دعای جامعه کبیره را باید خوب مطالعه کند. پیش از آن 
که به عنوان یک دعا یا ثواب آن را بخواند آن را خوب بفهمد تا 

دچار این گونه انحرافات نشود.

 یاد امام عصر ارواحنا فداه
 در عید غدیر خم

محمد رضا رحیمیان در مقدمه کتاب »یــاد امام عصر )عج(در 
عید غدیر خم«، عید غدیر را عید معرفــی برگزیدگان خداوند 
معرفی کرده و چنین می نویســد: پیامبر رحمــت برای مردم 
آخرالزمان که در سردرگمی و تحیر فرو رفته و ارزش های انسانی 
را وا گذاشــته و در گرداب بالیا و ســختی ها غوطه ورشده اند، 
دســتوراتی ارائه می دهد که: »ای گروه مردم؛ آخرین امامان از 
ما، مهدی قائم اســت و هدایت کننده شماست. او صاحب تمام 
علوم بوده و حجت باقی خداوند اســت و بعد او حجتی نیست و 
حق و حقیقتی نیست مگر با او و نور و هدایتی جز او نمی باشد.«

وی می نویسد: شیطان ها و شــیطان صفتان، مانع رسیدن این 
طنین دلنوازند تا جامعه بشریت را همچنان در ظلمت و گمراهی 
فرو برده و خود، جان و مــال و ناموس مردم را بــه یغما ببرند.

محمد رضا رحیمیان هدف از این نوشــتار را ذکر عید غدیر در 
دوران غیبت یادکرده و می نویسد: با برپایی یاد آخرین هدایتگر 
و رهنمای بشــریت، امام عصر )عج(، شایسته است مختصری از 
وظایف خود را در این روز جاودانه نسبت به موالی مان ادا کنیم 
واعمال این روز مبــارک را به نیت تعجیل در فرج آن یار ســفر 

کرده انجام دهیم.

دیدگاهکتاب

بزرگداشت سالروز 
حماسه شکست 

حصر پاوه
آیین بزرگداشت سالروز 
حصر  شکست  حماسه 
پاوه با حضور ســردار 
غالمرضــا ســلیمانی 
رییس ســازمان بسیج 
مستضعفین، فرماندهان، 
امیران و اقشار مردم در 

شهر پاوه برگزار شد.

اینستاگردی

امیرمحمد سرباز شد؟!

 آقای بازیگر در دوران خوش تیپی و کاهش وزن

امیرمحمــد متقیان ایــن عکس را در 
اینستاگرامش منتشــر کرد و نوشت: 
نشســته ام به در نگاه می کنم، دریچه 
آه می کشــد تو از کدام راه می رســی، 
خیال دیدنت چه دلپذیر بود جوانی ام 
در این امید پیر شــد نیامدی و دیر شد 

#هوشنگ_ابتهاج
پ.ن: چون داشتم به در نگاه می کردم 
این شعر رو نوشتم، چیز خاصی نیست.

کاوه سماک باشی با انتشار این عکس 
نوشت: اگر قرار بود یک کتاب اخالقی 
بنویســم؛ صد صفحه ای می بود و نود 
و نه صفحه آن ســفید بود و فقط در 
صفحه آخر می نوشــتم: من فقط یک 
»باید« می شناســم و آنه هم دوست 

داشتن است/ آلبر کامو
دوســتون دارم و هفته خوبی براتون 

آرزو می کنم.

پندار اکبــری با انتشــار این عکس 
نوشــت: ســال دیگه این موقع کجا 
هســتم؟ مطمئنا اینجایــی که االن 
ایستادم، نیســتم! این فقط به شما، 
هدف گذاری و عملکردتون بســتگی 
داره که از جایی که االن ایســتادی، 
یک ســانتی متر به هدفت نزدیک تر 

شدی یا بهش رسیده باشی!
این سوال رو از خودتون پرسیدید؟

#پندار_اکبری

پندار اکبری سال دیگر این موقع کجاست؟
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