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گالری نگرش
نمایشگاه عکس الکسی مالتسف

۲۲ شهریور الی ۳ مهر

گالری صفر/یک
نمایشگاه عکس مجید برزگر

1 الی ۲7 شهریور

پیک نیک رفتن؛
با خانواده یه غذای ساده 

درست کنید و به  پارک برید و اونجا 
یه  پیک نیک راه بندازین. توپ 
برای بازی و بالش برای 

چرت زدن یادتون نره!

 Society.Cultural  Newspaper  / No.2791/September 14. 2019 روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی / شنبه 23 شهریور  1398 /14 محرم 1441 / شماره 2791 / 8 صفحه / قیمت: 1000  تومان 

 برپایی دومین نمایشگاه اصفهان ایران نوشت
 به منظور حمایت از نیازمندان صورت گرفت؛

  وقتی انباشت مطالبات دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از سازمان تامین اجتماعی دردسرساز شده است؛ 

وضعیت فوق بحرانی

3

5

جوانان، نقشی موثر در 
توسعه پایدار شهر دارند

استاندار اصفهان مطرح کرد:

7

  هفته سوم رقابت های لیگ برتر فوتبال؛

طالیی پوشان نصف جهان به 
دنبال طلسم شکنی در اهواز

فرار دولت ها از ارائه الیحه 
بانکداری اسالمی

رییس مجمع نمایندگان استان اصفهان 
مطرح کرد:

3

6

وقتی عشق و ارادت به امام حسین ریشه در جان مردمان دیار زاینده رود دارد

سهم باالی آیین های عاشورایی در میراث ناملموس اصفهان
در حالی مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان از پیشتازی 
اصفهان در ثبت میراث ناملموس خبر می دهد که آیین های عاشورایی سهم باالیی 
از این میراث ناملموس را به خود اختصاص داده اند، موضوعی که بیانگر ارادت خاص و ناگسستنی 
مردمان دیار زاینده رود به ساالر شهیدان )ع( است.تمدن بشری مجموعه ای از دستاوردهای مادی 

صفحه   7و معنوی انسان هاست که...

نمایش عقربه ها هنوز به خواب 
فکر می کنند

کارگردان: علیرضا شمس
تماشاخانه ماه

اداره کل اموال و امالک بنیاد مستضعفان استان اصفهان و چهارمحال و بختیاری

آگهی مناقصه عمومی
اداره کل اموال و امالک بنیاد مستضعفان استان اصفهان و چهارمحال و بختیاری در نظر 
دارد خدمات تهیه الیه ثبتی امالک و بهنگام رسانی داده های توصیفی امالک اداره کل را از طریق 
مناقصه عمومی به اشخاص حقوقی معتبر و دارای صالحیت واگذار نماید. لذا از کلیه متقاضیان واجد 
صالحیت دعوت می گردد جهت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ درج آگهی لغایت تاریخ 98/07/10 

به آدرس ذیل مراجعه نمایند.
 قیمت پایه 4/600/000/000 ریال )برای 2000 پالک( می باشد.

 ارائه مبلغ تضمین بصورت ضمانت نامه بانکی دارای اعتبار سه ماهه و یا چک تضمین شده بانکی 
در وجه اداره کل اموال و امالک بنیاد مستضعفان الزامی و میزان تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ 

200/000/000 ریال می باشد.
 اخذ پاکت های پیشنهادی در محل اداره کل روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8:30 صبح لغایت 

14:30 بعد از ظهر امکان پذیر می باشد.
 آخرین مهلت ارائه پیشنهادات روز چهارشنبه مورخ 98/07/10 ساعت 14:30 بعد از ظهر می باشد.

 به پیشنهادهای مشروط، مبهم و پیشنهادهائی که با شرایط مندرج در آگهی اختالف داشته یا بعد 
از مدت مقرر واصل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 اداره کل اختیار داردنسبت به کسر و اضافه نمودن حداکثر تا 25% از میزان جنس یا کار موضوع 
قرارداد با رعایت قیمت و شرایط مناقصه اقدام نماید.

 پیش پرداخت پس از درخواست پیمانکار و عقد قرارداد به میزان 20% مبلغ قرارداد در قبال ارائه 
ضمانت نامه بانکی معتبر و مورد قبول اداره کل پرداخت و مابقی حق الزحمه طبق برنامه زمان بندی 
مصوب اداره کل و قرارداد وپس از حصول کلیه شرایط مرقومه در قرارداد به پیمانکار پرداخت خواهد 

شد.
 اعالم برنده مناقصه حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از بازگشایی پاکت ها می باشد.

 مهلت انجام کار از تاریخ انعقاد قرارداد به مدت 4 ماه شمسی تعیین می گردد.
 سایر اطالعات و موارد تکمیلی در اسناد مناقصه درج گردیده است.

آدرس: اصفهان- سی و سه پل –ابتدای خیابان چهار باغ باال -کوچه باغ نگار-پالک4-
اداره کل اموال و امالک بنیاد مســتضعفان استان های اصفهان و چهارمحال و بختیاری 

تلفن: 031-36670271-3
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 رییس جمهور آمریکا همزمان با اخراج مشاور امنیت 
ملی خود، که به ضدیت با دیپلماسی با ایران معروف 
بود، به منظور تســهیل مذاکرات با ایران، ایده کاهش 
تحریم ها علیه این کشــور را بررســی کرد. احتمال 
تنش زدایی میان ایران و آمریکا بیشتر شده است؛ اما 
نباید در این زمینه اغراق کرد. با اخراج جان بولتون از 
شورای امنیت ملی، موجی از گمانه ها درباره احتمال 
انعطاف دونالد ترامپ، رییس جمهور آمریکا، در برابر 
ایران به راه افتاده اســت. اظهارات مبهم اخیر ترامپ 
درباره احتمال کاهش تحریم های ایران نیز این گمانه ها 
را بیشــتر کرده است.اولین نشــانه انعطاف احتمالی 
ترامپ، روز سه شنبه آشکار شد؛ زمانی که او طبق روال 
معمول، با یک توئیت جان بولتون، مشاور امنیت ملی 
خود را اخراج و اختالفاتش بــا او را علنی کرد. ترامپ 
نوشت: »شب گذشــته به جان بولتون اطالع دادم که 
دیگر به خدماتش در کاخ ســفید نیازی نیست. من و 
بسیاری دیگر در دولت، قویا با بسیاری از پیشنهاداتش 
مخالفت کردیم؛ لذا از بولتون خواستم استعفا کند که 

صبح امروز )استعفایش( به من تقدیم شد.«
نشانه های یک انعطاف

خبرگزاری بلومبرگ در گزارشــی اختصاصی به نقل 
از ســه منبع آگاه، اعالم کرد ترامپ به منظور تسهیل 
دیدار با حســن روحانی در اواخر ماه جاری میالدی، 
مسئله کاهش تحریم ها علیه ایران را بررسی کرده؛ اما 
بولتون با کاهش تحریم ها مخالفت کرده است. به نوشته 
بلومبرگ، روز دوشنبه به وقت آمریکا در دفتر ترامپ در 
کاخ سفید، مسئله کاهش تحریم ها مطرح شد. استیون 
منوشین، وزیر خزانه داری، از این اقدام به عنوان راهی 
برای آغاز مذاکرات با ایــران حمایت کرد. اواخر همان 

روز، ترامپ تصمیم گرفت بولتون را اخراج کند.
 اواخر ســپتامبر، نشســت ســاالنه مجمع عمومی 
ســازمان ملل در نیویورک برگزار می شود. گزارش ها 
و گمانه های زیــادی درباره احتمال دیدار رؤســای 
جمهور ایران و آمریکا در حاشــیه این نشست منتشر 
شده اســت. منابع آمریکایی می گویند کاخ سفید در 
حال آماده ســازی مقدمات دیدار ترامپ با روحانی در 
حاشیه نشست سازمان ملل در اواخر سپتامبر است.
تاکنون به طور رسمی از سوی ایران و آمریکا جزییاتی 

درباره تالش های پشت پرده ارائه نشده؛ اما گزارش های 
رسانه ای می گویند فرانسه در حال وساطت برای ترتیب 
دیداری میان روحانی و ترامپ است. امانوئل مکرون، 
رییس جمهور فرانسه، به دو طرف منازعه- یعنی ایران 
و آمریکا- پیشــنهاداتی برای کاهــش تنش ها و آغاز 
مذاکرات داده است که بر راه اندازی خط اعتباری ۱۵ 
میلیارد دالری برای ایران و همچنین صدور معافیت 
تحریمی برای فروش نفت ایران از سوی آمریکا استوار 
اســت. روزنامه دیلی بیست در گزارشــی مدعی شد 
ترامپ فعاالنه پیشنهاد فرانسه مبنی بر راه اندازی خط 
اعتباری را بررســی می کند. منابع آگاه به این روزنامه 
گفته اند ترامپ و مایک پمپئــو، وزیر امور خارجه، هر 
دو از طرح فرانسه استقبال کرده اند. طبق روایت دیلی 
بیست، براساس این طرح، فرانسه خسارت های نفتی 
ایران را از طریق راه انــدازی خط اعتباری ۱۵ میلیارد 
دالری که اعتبــارات آن از محــل درآمدهای فروش 
نفت ایران تامین خواهد شــد، جبران خواهد کرد. در 
مقابل، ایران به توافق هسته ای پایبند  می شود و امنیت 
کشتیرانی در خلیج فارس را تهدید نخواهد کرد و در 
نهایت به انجام گفت وگوهای منطقه ای در آینده متعهد 
خواهد شد.پیشنهادات فرانسه در جریان نشست اخیر 
سران گروه هفت در گردشــگاه بیاریتس به دو طرف 

منازعه ارائه شد. مکرون به مدت چند ساعت با ترامپ 
درباره ایران گفت وگو کرد و حتی محمدجواد ظریف، 
وزیر امور خارجه ایران، را به بیاریتس دعوت کرد. در 
پایان این نشســت، ترامپ به خبرنگاران گفت: ایران 
ممکن است به یک »خط اعتباری کوتاه مدت یا وام« 
نیاز داشته باشد تا بتواند از یک دوره »بسیار سخت« 
عبور کند. اندکی بعد، جان بولتون و دیگر مقامات بر 
اســتمرار تحریم ها علیه ایران تاکید کردند. اکنون به 
نظر می رسد ترامپ حداقل برای دیدار با روحانی هم 
که شده، در حال بررسی جدی طرح فرانسه است. دیلی 
بیست می گوید مقامات خارجی پیش بینی می کنند 
که ترامپ یا با طرح فرانسه همکاری می کند یا اینکه 
برخی تحریم هــای ایران را رفع خواهــد کرد.ترامپ 
روز چهارشنبه پس از اخراج بولتون، احتمال کاهش 
تحریم های ایران را رد نکرد. او بــه خبرنگاران گفت: 
»معتقدم که آنها )ایران(، خواهان توافق هستند. اگر 
)توافق( بخواهند، این عالی هست و اگر نخواهند، این 
هم عالی هست؛اما آنها مشکالت مالی عظیمی دارند و 

تحریم ها سخت تر و سخت تر می شوند.«
 عقب نشینی کلی یا انعطاف حداقلی؟

از ترامپ پرسیده شــد که آیا او برای تسهیل دیدار با 
روحانی، تحریم ها را کاهش خواهد داد یا خیر؟ وی در 

پاســخ گفت: »خواهیم دید چه می شود. فکر می کنم 
ایران پتانسیل عظیمی دارد.« شــواهد و قرائن نشان 
می دهد کــه این بار ترامپ می خواهــد به طور جدی 
دیپلماسی با ایران را امتحان کند؛ اما هنوز معلوم نیست 
در این تالش موفق شود. ایران به صراحت اعالم کرده 
است که گفت وگو با آمریکا زیر ســایه فشار و تحریم 
معنایی ندارد. در جدیدترین گفت وگوی تلفنی رؤسای 
جمهور ایران و فرانسه، که عصر چهارشنبه اتفاق افتاد، 
روحانی به مکرون گفت: »در شرایطی که تحریم ها باقی 

باشد، مذاکره با آمریکا معنا و مفهومی ندارد.«
ایران گفته است آمریکا باید تمام تحریم ها را رفع کند تا 
گفت وگوها میان دو طرف آغاز شود؛ اما بعید است که 
کاخ سفید پیش از رسیدن به یک توافق جدید با ایران، 
تمام تحریم ها را رفع کند. حتی فرانسوی ها هم که با 
جدیت میان تهران و واشــنگتن وساطت می کنند، از 
دولت ترامپ نخواسته اند که همه تحریم ها را بردارد. 
چرا که می دانند احتمال رفع تحریم ها بسیار کم است. 
آنها از کاخ سفید خواسته اند که در ازای بازگشت ایران 
به پایبندی کامل به توافق هسته ای و تعهد آن به گفت 
وگو درباره سایر مسائل غیرهسته ای، به طور محدود 
معافیت هایی بــرای فروش نفت ایران صــادر کند.از 
همین حاال که هیچ تحریمی برداشته نشده، انتقادها از 
ترامپ در محافل جمهوری خواه و دموکرات آغاز شده 
است. پس از اعالم خروج بولتون از کاخ سفید، سناتور 
جمهوری خواه تد کروز در توئیتی نوشــت: »صادقانه 
امیدوارم خروج او از کاخ ســفید به این معنا نباشد که 
نیروهای دولت پنهان در وزارت خارجه و خزانه داری 
-که با چنگ و دندان برای حفظ توافق هسته ای اوباما 
می جنگیدند- نهایتا رییس جمهور را مجاب کرده اند 
که در برابر ایران انعطاف نشــان دهد.«  صرف نظر از 
دموکرات ها، ترامپ برای انعطــاف در برابر ایران باید 
قبل از دشمنان خود، طرفدارانش را متقاعد کند. بخش 
قابل توجهی از حامیان ترامپ، گروه های محافظه کاری 
هستند که معموال طرفدار اســراییل و مخالف ایران 
هستند. بترامپ با در نظر گرفتن شــرایط داخلی در 
آستانه انتخابات، ممکن است تصمیم گیرد یک انعطاف 
حداقلی در برابر ایران نشان دهد تا با عکس گرفتن با 

روحانی، هزینه این انعطاف را جبران کند. 

مجری فاکس نیوز؛ عامل 
برکناری »بولتون«

»گرایم وود« در آتالنتیک نوشــت: دونالد ترامپ، 
رییس جمهور آمریکا در صفحه توییتر خود اعالم 
کرد که جان بولتون، مشــاور امنیــت ملی خود را 
برکنار کرده است و دیگر نیازی برای ادامه فعالیت او 
در شورای امنیت ملی وجود ندارد. این تصمیم رییس 
جمهور برای بیشــتر تحلیلگران سیاسی غافلگیر 
کننده نبود. این دو مقام ارشــد کشور، اختالفات 
زیادی بر سر مســائل مختلف از جمله افغانستان، 
تسلیحات هسته ای کره شمالی و ایران داشتند.در 
ادامه این مطلب آمده است: بولتون، فردی است که 
به سوابق خود در دولت افتخار می کند. اما اعتبار او 
چندین بار در ماه های گذشته توسط رییس جمهور 
زیر سوال رفته بود. نیروهای مسلح ایران در ماه ژوئن 
یک پهباد جاسوسی آمریکا را در نزدیکی تنگه هرمز 
ســرنگون کردند. بولتون، خواستار واکنش نظامی 
نسبت به این اقدام تهران شــد. او در گذشته بارها 
از حمله به ایران و تغییر نظام جمهوری اســالمی 
حمایت کرده است.  همچنین دیدگاه های متضادی 
در مورد نحوه بر خورد با کره شــمالی دارد. بولتون 
در طول 20 سال گذشــته در دولت های مختلف 
از رؤســای جمهور آمریکا درخواست کرده بود که 
رویکرد سرســختانه ای را در قبال پیونگ یانگ در 
پیش بگیرند و به رهبران این کشور اعتماد نکنند؛اما 
ترامپ به توصیه های مشــاور خود در مورد مذاکره 
با کره شــمالی توجه نکرد. رییس جمهور تاکنون 
چندین اجالس با کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی 
برگزار کرده اســت. ترامپ همچنین اولین رییس 
جمهور آمریکاست که به عنوان میهمان کیم جونگ 
اون وارد منطقه مرزی بین کره شمالی و کره جنوبی 
شد. جان بولتون در این ســفر دیپلماتیک حضور 

نداشت.
تاکر کارلســون، مجری محبوب رییس جمهور در 
شبکه فاکس نیوز نیز نقش مهمی در تضعیف جایگاه 
بولتون در شورای امنیت ملی ایفا کرد. کارلسون در 
برنامه شــبانگاهی خود در تاریخ 2۱ ژوئن در مورد 
سوابق و دستاوردهای فاجعه آمیز بولتون صحبت 
کرد. او، جان بولتون را به یک کرم دیوان ســاالرانه 
شباهت داد که تشکیالت حزب جمهوری خواه را 
آلوده کرده است. مطابق با گزارش های منتشر شده 
توسط برخی رسانه ها، کارلسون به طور غیر رسمی 
در مورد مســائل مختلف با دونالد ترامپ مشورت 
می کند. جالب اینجاست که رییس جمهور کارلسون 
را همراه با تیــم دیپلماتیک آمریکا بــرای دیدار با 
رهبران کره شمالی به منطقه آورد، در حالی که جان 
بولتون برای انجام یک ماموریت دیگر به مغولستان 
اعزام شــده بود.ترامپ در صفحه توییتر خود اشاره 
کرد که در مورد مســائل مختلف با بولتون اختالف 
نظر داشته است. او از زحمت های بولتون در شورای 
امنیت ملی تقدیر کرد؛ اما جان بولتون دقایقی بعد 
در صفحه توییتر خود ادعا کرد که در مورد استفعا 
دادن با رییس جمهور مشورت کرده است؛ رییس 
جمهور در پاسخ می گوید که فردا در مورد این مسئله 
صحبت خواهد کرد. در نتیجه، ظاهرا هدف از توییت 
های رییس جمهور تحقیر کردن مشاور امنیت ملی 
خود بوده است. بولتون در طول چند دهه گذشته 
به طور صریح جهان بینی و تفکرات خود را بر زبان 
آورده بود. به همین خاطر تردیدی وجود ندارد که او 
و رییس جمهور نمی توانستند برای مدتی طوالنی 
در کنار یکدیگر کار کنند. بولتون معتقد اســت که 
دشمنان قســم خورده آمریکا از جمله ایران و کره 
شمالی باید مجازات شوند. او تصور می کرد که رابطه 
دوستانه با اینها خطرناک و شرم آور است. او استفاده 
از قدرت نظامی آمریکا را به عنوان یکی از ابزارهای 
ضروری برای تضمین صلح و امنیت پایدار می داند. 
البته ترامپ بارها مخالفت خود با این نوع طرزفکر 
را آشکار کرده اســت.رییس جمهور بر خالف جان 
بولتون رویکرد دیپلماسی را ترجیح می دهد. او به 
دنبال دست یابی به توافق های جدید با رهبران ایران 
و کره شمالی است. ترامپ بارها در ماه های گذشته 
اعالم کرده بود که حاضر اســت بــدون هیچ پیش 
شرطی با مقامات ایرانی بر سر برنامه هسته ای مذاکره 
کند. او تاکنون دوبار با رهبر کره شمالی دیدار کرده 
است. قرار بود آمریکا و طالبان اجالسی را در کمپ 
دیوید برگزار کنند؛ اما در لحظات پایانی، این مالقات 
لغو شد. تردیدی وجود ندارد که بولتون تمایل رییس 
جمهور برای گفت و گو با سران این کشورها را ساده 
لوحانه می داند؛اما خروج جان بولتون نشان دهنده 
تحول مهمی در کاخ سفید و حزب جمهوری خواه 
است. به نظر می رسد که حزب جمهوری خواه تحت 
هدایت ترامپ رویکرد جدیــدی را در حوزه امنیت 
ملی و سیاســت خارجی در پیــش خواهد گرفت. 
در حال حاضر جریان قدیمی نئوکان ها نفوذ خود 
را در این حزب از دســت داده اند. آنها در دوره جرج 
دبلیو بوش نقش مهمی در هدایت سیاست خارجی 

آمریکا داشتند.

روزگار »پسابولتون«

یک مقام آمریکایی در دولت اوباما:
 ترامپ می خواهد 

به توافقی بازگردد که آن را 
ترک کرده بود

یک مقام آمریکایی در دولــت اوباما، از هدف 
سیاست دونالد ترامپ درباره کاهش احتمالی 
تحریم های ایران انتقاد کرد. بن رودز، مشــاور 
امنیت ملی آمریکا در دولت بــاراک اوباما، در 
پیامی توییتری در واکنش بــه امکان کاهش 
تحریم های ایران از سوی دونالد ترامپ، نوشت: 
اوباما، تحریم ها را کاهش داد تا ســطح برنامه 
هســته ای ایران را کاهش دهــد. ترامپ حاال 
می خواهد تحریم هــا را کاهش دهــد تا یک 
نشست با رییس جمهور ایران برگزار کند و به 

یک توافقی بازگردد که آن را ترک کرده بود.

 تکذیب شایعات 
درباره رییس هالل احمر

روابط عمومی جمعیت هالل احمر، شــایعات 
مرتبط با حضور رییس جمعیت هالل احمر در 
دادسرا، تفهیم اتهام و یا صدور وثیقه را تکذیب 
کرد. روابط عمومــی جمعیت هالل احمر اعالم 
کرد: به دنبال ابهاماتــی در پرونده های دارویی 
سازمان تدارکات پزشکی، رییس جمعیت هالل 
احمر صرفا جهت ادای توضیح در محلی غیر از 
دادسرای مربوطه حاضر شــده و در گفت وگو با 
کارشناسان قضایی به ابهامات موجود پاسخ داده 
است. هیچ گونه اتهامی متوجه وی نشده و صدور 

وثیقه نیز تکذیب می شود.

 شبنم نعمت زاده، به اخالل 
در نظام اقتصادی متهم شد

در حالی قرار است شبنم نعمت زاده، روز دوشنبه 
توسط قاضی مســعودی مقام محاکمه شود که 
اتهام بزرگ وی اخالل عمــده در نظام اقتصادی 
کشور است.نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات 
شبنم نعمت زاده، دختر وزیر سابق دولت یازدهم، 
احمد رضا لشگری پور و شــرکت توسعه دارویی 
رسا در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم 
اخاللگران و مفسدان اقتصادی، به ریاست قاضی 
مسعودی مقام روز دوشنبه برگزار می شود.اتهامات 
شبنم نعمت زاده دایر بر مشارکت در اخالل عمده 
در نظام اقتصادی کشــور از طریق اخالل در امر 
توزیع مایحتاج عمومــی )دارو( به منظور ایجاد 
انحصار و اخالل در نظام تولیدی کشور از طریق 
تخلف از تعهدات مربوط در قبال تامین کنندگان 
دارو با علم به موثر بودن اقدام ها در ضربه به نظام 
جمهوری اسالمی ایران منجر به کسب منفعت، 
مشارکت در اخالل در نظام توزیع دارویی کشور، 
فعالیت غیرمجاز در شبکه دارویی استان البرز از 
طریق ایجاد موسسه پزشکی در استان مزبور بدون 
مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
و نگهداری غیرمجاز دارو )قاچــاق( بدون انجام 

تشریفات قانونی است.

انتقاد سردار جاللی از فضای 
 دوقطبی در ماجرای
 »سحر خدایاری«

سردار جاللی در یادداشتی کوتاه به ماجرای تلخ 
خودسوزی یک دختر واکنش نشان داد. رییس 
سازمان پدافند غیرعامل کشــور نوشته است: 
ماجرای خودسوزی ســحرخدایاری معروف به 
»دخترآبی« برای همه ما تلخ بود. تلخ تر از همه 
موج سواری شارالتانسیم رسانه ای ضدانقالب 
از داغ یک خانــواده عزادار که خــود را فدایی 
والیت می دانند!یکی از اصول جنگ شــناختی 
موج سواری رســانه ای بر دوقطبی های کاذب 
است. در داستان تلخ دختر آبی این موج سواری 
به حد اعالی خود رسید. متاســفانه برخی در 
داخل یک دوقطبی کاذب موافق و مخالف ورود 
زنان به ورزشــگاه ایجاد کردند و اصل مطالبات 

زنان در کشور فراموش شده است.

رحمانی فضلی
وزیر کشور:

یک کارشناس مسائل بین الملل با بیان اینکه »ترامپ 
تمایل دارد تا تقصیرها را به گردن بولتون بیندازد و در 
شرایط آرام تری مسائل را حل و فصل کند«گفت: علت 
برکناری مشــاور امنیت ملی آمریکا ناشی از ناموفق 
بودن طرح های او در ونزوئال و ســپس در خاورمیانه 
است. فریدون مجلسی، در ارزیابی خود از برکناری جان 
بولتون، مشاور امنیت ملی آمریکا توسط رییس جمهور 
این کشــور اظهار کرد: در مواردی بولتون سعی کرد 
رهبری عملیات هایی را در دست بگیرد، به خصوص 
در ونزوئال و در واقع همه اقدامات او مختص خاورمیانه 
نبود؛ اما عملیات ها ناموفق بود. از طرفی دونالد ترامپ 
هم تمایل دارد تا تمامی تقصیرها را به گردن دیگری 
بیندازد و چون بولتــون در این موارد از ســایر افراد 
تندروتر بــود، چنین اتفاقی افتــاد. وی تصریح کرد: 
دلیل دیگر برکناری بولتون هم مربوط به ایران است 
زیرا او عالقه مند به عملیات نظامی بود و بارها در این 
مسئله اصرار داشت، در حالی که ترامپ با خصوصیات 
تاجرمنشانه ای که دارد عالقه مند است تا در شرایط 

آرام تری مسائل را حل و فصل کند.

ترامپ می خواهد تقصیرها 
را به گردن دیگران بیندازد

یک کارشناس مسائل بین الملل:

کافه سیاست

عکس  روز 

بازدید رییس ستاد کل نیروهای مسلح 
از پایگاه دریایی منطقه شانگهای

سرلشــکر »محمد باقــری« رییس ســتاد کل 
نیروهای مسلح جمهوری اســالمی ایران که به 
دعوت همتای چینی خود به این کشــور ســفر 
کرده است، صبح دیروز از پایگاه دریایی منطقه 

شانگهای بازدید کرد.

اشکنه را هم از مردم گرفتیم!

پیشنهاد سردبیر:

وزیر کشور جمهوری اسالمی ایران با وزیر کشور 
قرقیزستان در بیشــکک دیدار و با وی درباره 
مسائل دوجانبه به طور گسترده گفت وگو کرد. 
عبدالرضا رحمانی فضلی، در این دیدار اظهار 
داشت: قرقیزستان و ایران اشتراکات فراوانی در 
زمینه های تاریخی، فرهنگی، مذهبی و نظایر آن 
دارند که با تکیه بر این عوامل، می توان همکاری 
بین دو کشور را توســعه داد. وزیر کشور ایران 
تصریح کرد: در دوره ریاســت حسن روحانی 
دو مالقات با رؤســای جمهوری قرقیزســتان 
برگــزار شــده و در قالب این نشســت ها ۱۵ 
تفاهم نامه به امضا رسیده است و در حال حاضر 
همکاری های بیشــکک و تهران بر اساس آن 
اسناد تنظیم می شود.وزیر کشور ایران تصریح 
کرد: در موضوع مبارزه با افراط گرایی، تروریسم 
و گروه های تکفیری، ایــران دارای تجربیات 

زیادی است. 

ایران خواهان صلح برای 
تمام کشورهای منطقه است

محمد حسینی
نماینده مجلس:

رییس کمیته سیاسی فراکسیون امید مجلس شورای 
اســالمی گفت: اروپایی ها این توان را دارند که مانع 
شــکل گیری اجماع بین المللی علیه ایران شوند؛ اما 
اینکه انتظار داشته باشیم که اروپا بتواند وعده هایی که 
آمریکا در برجام داده است را اجرایی کند بعید به نظر 
می رسد.جالل میرزایی با اشاره به اظهارات اخیر وزیر 
امور خارجه آلمان در رابطه با اینکه اگر ایران نخواهد 
اروپا به تنهایی نمی تواند برجــام را حفظ کند، گفت: 
ایران از ابتدا تمام تالش خــود را برای حفظ برجام به 
کار گرفت و طی یک سال اخیر و بعد از خروج آمریکا از 
برجام به اروپا فرصت داد تا در راستای اجرای تعهدات 
خود گام بردارد و اروپایی ها نیــز تالش خود را به کار 
گرفتند تا تعهدات برجامی خود را اجرا کنند. وی در 
ادامه اظهار کرد: اروپایی ها از لحاظ سیاسی می توانند 
حامی جمهوری اسالمی بوده و یک دلگرمی برای سایر 
کشورها برای ادامه همکاری های خود با ایران باشند؛ 
اما از همان روزی که آمریکا از برجام خارج شــد برای 
مسئوالن ما روشن بود که اروپایی ها توان اجرایی کردن 

تمام تعهدات برجام را ندارند.

 توقع ما از اروپا باید مبتنی بر 
واقعیت های بین المللی باشد

رییس کمیته سیاسی فراکسیون امید:

نماینده مردم تفرش، آشــتیان و فراهان در 
مجلس شورای اسالمی گفت: دشمن به دنبال 
شکاف آفرینی و ایجاد صدای مخالف در درون 
کشور است، بر این اســاس باید با همدلی از 
فشارهایی که در این راستا به کشور تحمیل 
می شود، خارج شد.محمد حســینی افزود: 
در دوران دفاع مقدس مردم پشتیبان جنگ 
بودند و نقش خود را بــه خوبی ایفا کردند، اما 
امروز مردم درگیر جنگ اقتصادی هستند و 
مسئوالن و ســه قوه باید آنان را در این جنگ 
پشتیبانی کنند.وی با بیان اینکه امروز مردم 
از سیســتم اداری گالیه مند هســتند و باید 
با روحیه جهادی پذیرای مــردم بود، افزود: 
دشمن مردم را در شرایط فشار، رعب و وحشت 
قرار داده و به دنبال ایجاد شــکاف در جامعه 
است بر همین اساس باید دستگاه های اجرایی 

با مردم در چهارچوب قانون مدارا کنند.

دشمن به دنبال ایجاد صدای 
مخالف در درون کشور است

یادداشت  آیا ترامپ در حال عقب نشینی در برابر ایران است؟

انتقاد تولیت آستان قدس از پرداخت وام های میلیاردی به آقازاده ها
تولیت آستان قدس رضوی گفت: صدها جوان در این کشــور برای ۱00 هزار تومان مانده اند و بعد یک 
آقازاده ۳0 ساله صدها میلیارد تومان وام می گیرد و راست راست راه می رود.حجت االسالم والمسلمین 
احمد مروی، با تاکید بر اینکه امر به معروف و نهی از منکر تنها معطوف به حجاب نیست و آن را نباید تنها 
در بدحجابی حبسش کنیم، افزود: تذکر به خانم های بد حجاب در جای خود محفوظ، اما امر به معروف و 

نهی از منکر را نباید در چند مورد دسته چندم حبس و محدود کنیم.
مروی افزود: در امر به معروف و نهی از منکر باید با خلق نیکو، بیان و ادبیات درست افراد را هدایت کرد، نه 

مجبور؛ باید از ادبیات فاخر استفاده کنیم، چرا که تندی مردم را از دین گریزان می کند.
تولیت آستان قدس رضوی با بیان اینکه تذکر به کسی که در بازار با گران فروشی یا کم فروشی به مردم 
اجحاف می کند نیز جزو امر به معروف و نهی از منکر اســت، تصریح کرد: دریافت کرایه باالی تاکسی و 

گرانفروشی به زائران، اجحاف و مصداق منکر است که شامل امر به معروف و نهی از منکر می شود.

اشکنه را هم از مردم گرفتیم!
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: زمان جنگ از کوپن دفاع می کردم و معتقدم کوپنیسم، کمونیسم 
نیست. اگر کوپنیسم، کمونیسم هم بود باید به آن عمل شود چون آبگوشت که جای خود دارد، اشکنه را هم 
از مردم گرفتیم. احمد توکلی ادامه داد:با رای اعتمادی که مجلس به وزرای پیشنهادی »آموزش و پرورش« 
و »میراث فرهنگی و گردشگری« داد، کابینه دولت روحانی کامل شد. بسیاری معتقدند در 2۳ ماه آینده تا 
پایان دولت دوازدهم ترکیب دولت تغییر نخواهد کرد، از این جهت دو وضعیت را می توان متصور بود.یا همه 
ارکان دولت با تمام ظرفیت خود پای کار می آیند تا برعکــس دولت احمدی نژاد خاطره ای خوش از خود در 
ذهن مردم به جای بگذارند یا آنکه با خیال راحت به روزمرگی ماه ها را سپری می کنند تا دوره مسئولیت شان 
به پایان برسد. وی درباره کارآمدشدن دولت تردید داشته و افزود: »راه امیدواری وجود دارد اما دولت این راه را 
تمکین نمی کند و راه های نادرستی می رود«. توکلی گفت: اگر منوال همین باشد که وضع بدتر می شود چون 

سوء تدبیر، ضعف مدیریت و دروغگویی انجام می شودو همین هاست که به کشور ضرر می زند.

چهره ها
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فرار دولت ها از ارائه الیحه بانکداری اسالمی
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

اخبار

برداشت ۹۵۰ تن میوه زیتون 
از باغات استان اصفهان

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان 
اصفهان پیش بینی کرد، بیــش از ۹۵۰ تن میوه 
زیتون از این میزان اراضی کشــاورزی اســتان 
برداشت شــود. احمد رضا رییس زاده از افزایش 
۱۵ درصدی زیتون تولید شده در مقایسه با مدت 
مشابه سال گذشته به دنبال شرایط مساعد جوی 
در استان خبرداد و افزود: شهرستان های اصفهان، 
کاشــان، نجف آباد و خورو بیابانک عمده تولید 
کنندگان ارقام زیتون روغنی و کنسروی در این 

استان هستند.

تولید بذر شرکت تعاونی 
 شهدای گرگاب 

تاسقف ۲۰ هزار تن
رییس انجمن بذر کشــور با بیان اینکه برای 
افزایش تولید و خودکفایــی گندم و جو چند 
سالی اســت درمنطقه گرگاب در شهرستان 
شاهین شــهرو میمه بذر گندم و جو فرآوری 
می شود گفت: شرکت تعاونی شهدای گرگاب 
تا سال ۱۴۰۰ باید تولید بذر خود را به سقف 
۲۰ هزار تــن و جو را تا ۱۰ هزار تن برســاند. 
حسن کاشــانی افزود: موسسه ثبت و گواهی 
بذر جهاد کشاورزی رقم پایه یک و هسته ای 
بــذر را به شــرکت تعاونی شــهدای گرگاب 
تحویل می دهــد و بعد از یک ســال بذر پایه 
۲ تولید می شــود و این بذر بعد از فرآوری در 
سال بعد بذر پرورشــی پایه ۳ می شود و سال 
بعد آن، بذر مادری و بعد از آن هم بذر گواهی 
شــده و در آخر هم بعد از گذشت ۶ سال بذر 

برای سیلوها و آرد تولید می شود.

 برداشت خیار از 46۰ هکتار
 از اراضی چادگان

مدیر جهاد کشاورزی شهرســتان چادگان از 
برداشــت خیار در ســطح چهار هزار هکتار از 
اراضی آبی این شهرســتان خبر داد. حاجتی 
اظهار داشــت: در ســال زراعی ۴۶۰ هکتار از 
اراضی بخــش مرکزی و چناررود شهرســتان 
چادگان زیر کشــت خیار رفته که نســبت به 
سال گذشته کاهش نداشته است. مدیر جهاد 
کشاورزی چادگان گفت: انتظار می رود از این 
ســطح به طور میانگین هر هکتار ۳۰ تن انواع 
خیار برداشت شود که با توجه به مرغوب بودن 
خیار این منطقه به سراسر کشور و کشورهای 
همسایه در صورت باز بودن مرز، ارسال می شود. 
وی، به علت افرایش نیافتن سطح کشت خیار 
در شهرستان اشاره کرد و بیان داشت: باال بودن 
اجاره زمین درهرهکتاراز ده تا پانزده میلیون 
ریال باعث افرایــش نیافتن کشــت خیار در 

شهرستان شد.

بازار

قهوه فوری و هات چاکلت

دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق:
4۰ درصد برق عراق توسط 

ایران تامین می شود
دبیرکل اتاق مشــترک بازرگانی ایــران و عراق در 
مصاحبه با رادیو با بیان اینکه هم اکنون ۴۰ درصد 
برق مورد نیاز عراق از ســوی ایران در حال تامین 
اســت، اظهار کرد: ایران روزانــه ۳۷ تا ۳۸ میلیون 
متر مکعب گاز به عراق صادر می کند. ســید حمید 
حسینی افزود: دست کم ۲۵۰ مگاوات از واحدهای 
نیروگاهی عراق با این گاز تامین سوخت می شوند. 
وی گفت: جدا از این روزانه ۱۲۰۰ تا ۱۵۰۰ مگاوات 
برق از ایران به عراق صادر می شود. حسینی ضمن 
اشاره به تولید برق در عراق به وسیله شرکت مپنا با 
توجه به ســرمایه گذاری های صورت گرفته، افزود: 
عراق به ۲۵ هزار مــگاوات برق نیاز دارد که در حال 
حاضر ۱۵ تــا ۱۶ هزار مگاوات بیشــتر برق ندارد. 
حسینی بیان داشت: مردم عراق در شرایط حاضر 
با کمبود شدید برق و خاموشــی های مکرر مواجه 
هستند. عراقی ها در مجموع روزانه هفت تا هشت 
ساعت از برق سراسری شهری نمی توانند استفاده 

کنند. 

معاون وزیر راه مطرح کرد:
خط آهن سریع السیر تهران-قم-

اصفهان احداث می شود
معاون وزیر راه و شهرســازی در خصوص تداوم یا 
توقف احداث خط آهن قطار ســریع السیر تهران-
قم-اصفهان و سرعتی که برای ســیر این قطار در 
نظر گرفته شــده، تصریح کرد: طراحــی اولیه این 
قطار، ۳۰۰ کیلومتر بر ســاعت بود که بعدا در یک 
مقطع زمانی تصمیم گرفته شد این سرعت به ۲۵۰ 
کیلومتر بر ساعت کاهش داده شود. سعید رسولی 
ادامه داد: وزیر راه و شهرسازی بار دیگر دستور داد تا 
سرعت ۳۰۰ کیلومتر بر ساعت مد نظر باشد تا مزیتی 
که برای قطار ســریع الســیر وجود دارد که همان 
ســرعت باال و کم بودن زمان سیر آن است، رعایت 
شود. بنابراین در حال حاضر دستور کار برای اجرای 
روند احداث زیرساخت های ریلی قطار سریع السیر 
تهران-قم-اصفهان، ۳۰۰ کیلومتر بر ساعت است. 
وی در خصوص منتفی شــدن اصل احداث یا عدم 
احداث این پروژه گفــت: معاون اول رییس جمهور 
در جلسه ای که با مسئوالن این پروژه در وزارت راه 
و سازمان برنامه و بودجه داشت، دستور اکید داد تا 
این پروژه تکمیل و نحوه تامیــن منابع مالی مورد 

نیاز آن بررسی شود. 

کافی میکس 2 در 1 بدون شکر 
مولتی کافه مقدار 350 گرم

 44,000
تومان

کافی میکس 3 در 1 مولتی 
کافه مقدار 450 گرم

 32,500
تومان

هات چاکلت مولتی 
کافه مقدار 625 گرم

 54,500
تومان

مسکن لوکس، حاال جزو جدایی ناپذیر بازار مسکن 
در ایران است. از لواسان تا اسالمشــهر و البته در 
تهران تا بندرعباس، همه جــا واحدهای لوکس و 
گران قیمت به چشم می خورند. در گذشته زمین 
مهم ترین مؤلفه در تعیین نرخ مســکن محسوب 
می شــد؛ اما در شــرایط کنونی این زمین اهمیت 
خود در این فرآیند را از دست داده؛ چرا که شکل و 
شیوه تعیین نرخ مسکن در کشور تغییراتی جدی 
را تجربه کرده اســت. تغییر مکانیزم قیمت گذاری 
مسکن ریشه در تغییر شیوه ساخت در ایران دارد، 
گام برداری به سمت احداث واحدهای لوکس سبب 
شده است این بازار شاهد چرخشــی مهم در این 
حوزه باشد. بررسی ها نشان می دهد سهم واحدهای 
لوکس خالی مانده از کل واحدهای مسکونی خالی 
مانده در بازار بسیار باالست به طوری که می توان 
واحدهای مسکونی بحرانی و خالی مانده در ایران را 
لوکس دانست چرا که نرخ آن باالتر از قدرت خرید 
می ایستد. تورم مسکن چنان سرعت گرفته است 
که حتی مسکن مصرفی نیز از دسترس بسیاری از 
خانوارهای متقاضی خارج شــده؛ اما لوکس ها ساز 

دیگری را در این بازار می زنند.
چرا  بازار مسکن منجمد شد؟

هادی حق شناس، کارشناس اقتصادی و استاندار 
گلستان معتقد است طبقه ای جدید در ایران شکل 
گرفته است که متقاضی مسکن لوکس، خودروی 
لوکس و نمادهای اشرافیت و ثروت در ایران است؛ 
اما همین طبقه در دوره هایــی که اقتصاد با بحران 
روبه رو می شــود تقاضایش را خــارج می کند، این 
چنین است که رکود بازار مســکن لوکس از بازار 
مسکن مصرفی باالتر است و این واحدهای مسکونی 
بدون تقاضا مانده و به انجماد بازار مســکن منجر 
شده است. این نکته از سوی فعاالن بازار مسکن نیز 
مورد تایید قرار می گیرد، فعاالن این بازار معتقدند 
مسکن لوکس در جای جای کشور بی مشتری است 
اما در نقاطی که تجمع مســکن لوکس وجود دارد 
و شهرک ســازی خاص شده اســت، مانند باستی 
هیلز در لواسان این رکود به چشم نمی خورد چون 
 طبقه متقاضی این نوع زندگی به اندازه کافی پول

 دارد.

راهکار تعیین قیمت
 حسام عقبایی، نایب رییس اتحادیه مشاوران امالک 
در پاسخ به این ســوال که آیا بازار مسکن مصرفی 
راکد است یا بازار مسکن لوکس گفت: طبیعتا بازار 
مسکن لوکس با بحرانی جدی روبه روست و حجم 
خرید وفروش کاهش یافته است. وی در پاسخ به این 
سوال که آیا رکود در برخی مناطق گران تر پایتخت 
مشهود است یا خیر؟ گفت: نکته مهم اینجاست که 
شیوه تعیین نرخ ملک تغییر کرده است، پیش تر به 
واسطه محل قرارگیری یک واحد مسکونی در یک 
منطقه، نرخ تعیین می شد؛ اما امروزه این نوع سازه 
و امکانات ساختمان است که نرخ را تعیین می کند، 
وقتی ساختمانی باشگاه ورزشی و استخر و سونا و 
آسانسور اسباب کشــی و... دارد، نرخ باالتری برای 
آن تعیین می شود و ســاختمان های معمولی نیز 
نرخ پایین تر دارند. وی ادامه داد: این ساختمان ها 
در حالی احداث شــده اســت که فعال پولی برای 

خریدشــان وجود ندارد از این رو با انبوه واحدهای 
مسکونی خالی مانده روبه رو هســتیم. وی گفت: 
همین حاال در گران ترین منطقه تهران واحدهای 
مســکونی هســت که نرخ هایی دو برابر نرخ عرف 
منطقه دارد چرا که امکانات این واحدهای مسکونی 

بسیار باالست.
 نایب رییس اتحادیه مشــاوران امــالک تهران در 
توضیح دالیل بروز این اتفاق گفــت: »از دهه ۸۰ 
الگوی ساخت مسکن تغییر کرده، یعنی واحدهای 
لوکس بیش از کشــش بازار ســاخته شدند ولی 
واحدهای عمومی و مردمی چندان رشــد نکردند. 
به همین دلیل اکنون اغلب واحدهای خالی تهران 
را واحدهای لوکســی در بر می گیرند که نسبت به 
درآمد عمومی جامعه نرخ بیشــتری دارند و تعداد 
کســانی که می توانند صاحب آن شــوند کمتر از 
واحدهایی است که ساخته شده است.«وی در رابطه 
با نرخ واحدهای مسکونی در محالت مختلف گفت: 

»در شمال تهران، از شمال شــرق تا شمال غرب 
تقریبا قیمت ها یکسان هســتند؛ اما این سازه های 
خاص هستند که قیمت های باال دارند. یعنی مثال 
واحدهایی با متر ۹۰ میلیون تومان چندان براساس 
نرخ زمین تعیین نرخ نشدند، بلکه سازه آنها به عالوه 
امکانات رفاهی که آنها را الکچری کرده سبب شده 
تا نرخ برخی واحدها ســر به فلک بکشند. این مهم 
سبب شده حتی در لواســانات نیز که یک منطقه 
اطراف تهران است نیز نرخ واحدهای خاص به اندازه 
مناطق شمالی تهران باشد.« وی در پاسخ به سوالی 
مبنی بر تحوالت نرخ مســکن در تهــران و میزان 
ریزش قیمت ها نیز پاسخ داد: »نرخ واحدهای بزرگ 
بین ۳۰ تا ۳۵ درصد، واحدهــای کوچک ۵ تا ۳۰ 
درصد و اجاره بها ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش داشتند. 
با توجه به اینکه فصل نقل و انتقاالت در حال اتمام 
اســت انتظار داریم روند کاهشــی ادامه یابد و در 

مهرماه میزان کاهش قیمت ها  را شاهد باشیم.«

رکود شدید در بازار خانه های لوکس
  وقتی شیوه تعیین قیمت مسکن تغییر کرده است؛

کتابخانه مرکزی، میزبان دومین نمایشگاه اصفهان ایران نوشت است. مسئول برگزاری دومین نمایشگاه اصفهان 
ایران نوشت گفت: بیش از ۱۰۰ تولیدکننده فعال نوشت افزار کشور محصوالت خود را در این نمایشگاه در معرض 
دید و فروش گذاشتند. سبحان دهقانی با اشاره به وضعیت سخت اقتصادی برخی از خانواده ها برای تامین مایحتاج 
مورد نیاز فرزندان شان در آغاز سال تحصیلی افزود: بر این اســاس به منظور حمایت از نیازمندان غرفه ای با نام 
مشق احسان برای جمع آوری نوشت افزار دانش آموزان اختصاص داده شده اســت. وی گفت: این نمایشگاه تا 
چهارم مهر از ساعت ۱۰ تا ۲۱ در کتابخانه مرکزی شهرداری اصفهان واقع در خیابان باغ گلدسته آماده پذیرایی 

از شهروندان است.

برپایی دومین 
 نمایشگاه اصفهان

 ایران نوشت

به منظور حمایت از نیازمندان 
صورت گرفت؛

خبر
 

 روابط عمومي شرکت برق منطقه اي اصفهان

آگهي مناقصات عمومي 980/1008 و 980/1010
 )شماره2098001188000033 و 2098001188000034 در سامانه ستاد(

شرکت مناقصه گذار: شرکت برق منطقه اي اصفهان

م الف:591080

نوبت دوم

رییس مجمع نمایندگان اســتان اصفهان در رابطه با روند اجرایی قوانین اقتصاد در کشور و ضعف 
قوانین در حوزه اقتصادی، اظهار کرد: در کنار اجرا نشدن قوانین در کشور، ضعف قوانین اقتصادی هم 
در کشور وجود دارد. سید ناصر موسوی الرگانی با بیان اینکه قانون تجارت که در دستور کار مجلس 
قرار دارد و درحال تصویب است، دارای ایرادات و ابهاماتی اســت، عنوان کرد: قانون تجارت بیش از 
۵۰ سال پیش تصویب شده و نیم قرن از عمر آن می گذرد؛ اما متاسفانه اصالح آن بارها به بهانه های 
مختلف از دستور کار خارج شده است. وی با بیان اینکه در سه دوره مجلسی که من حضور داشتم این 
قانون از دستور کار خارج شده است، عنوان کرد: یکی دیگر از قوانین اقتصادی که باید اصالح بشود، 
قانون مالیات بر ارزش افزوده است که قرار بود به صورت آزمایشی در مدت پنج سال اجرا بشود و در 
حال حاضر هشت سال از عمر آن می گذرد. موســوی الرگانی افزود: امروز هم که این قانون در حال 
اصالح است فشــارهای زیادی به آن وارد کردند و حتی دولت حاضر به تقدیم این قانون به مجلس 
نشد. رییس مجمع نمایندگان اســتان اصفهان، قانون بانکداری را یکی از قوانینی مطرح کرد که بر 
زمین مانده و گفت: این قوانین اقتصادی روز است و مراجع عالیقدر بارها به مباحث اقتصادی کشور و 
بانکداری ایراد وارد کردند و قرار بود در دولت دهم روند اصالح بشود که بنده شخصا از آقای حسینی، 
وزیراقتصاد وقت ارائه نشدن الیحه اصالح قانون بانکداری اسالمی را سوال کردم که وزیر وقت قول 
داد، ظرف سه ماه این الیحه که در دستور کار کمیسیون اقتصاد دولت بود مصوب شود؛ اما هنوز این 
الیحه به مجلس نیامده است. وی با بیان اینکه همین سوال را از طیب نیا، وزیر اقتصاد دولت بعدی هم 
داشتیم، خاطرنشان کرد: در حال حاضر هم که قانون بانکداری اسالمی در کمیسیون اقتصادی مجلس 
مطرح بوده و درحال تصویب است، پیگیری آن توسط نمایندگان انجام شده و طرح را خود نمایندگان 
ارائه کردند. موسوی الرگانی افزود: این طرح اگر توسط نمایندگان مصوب هم بشود، دولت با بهانه 
اینکه این قانون مورد تایید و نظر ما نیســت، اجرا نمی کند. نماینده فالورجان این قوانین را از جمله 
مسائلی دانست که به آن بی توجهی شده است و گفت: قسمتی از مشکالت به اجرایی نشدن قوانین 
توسط مجریان و قسمتی از مشکالت به نبود قوانین صحیح و اصالح نشدن قوانین موجود برمی گردد.

رییس مجمع نمایندگان استان اصفهان مطرح کرد:

فرار دولت ها از ارائه الیحه بانکداری اسالمی

شرط ورودمبلغ تضمین شرکت در مناقصه )ریال(موضوعشرح

مناقصه 
980/1008

انجام عملیات حفاری، ساختمانی و بکفیل خط 
کابلی 20 کیلوولت از پست 63/20 کیلوولت شفق 
تا بزرگراه شهید احمد کاظمی)اتوبان ذوب آهن(

625.000.000
دارا بودن گواهي نامه صالحیت پیمانکاري 

معتبر، با حداقل رتبه 5 ابنیه و 5 نیرو 
از سازمان برنامه و بودجه کشور

مناقصه 
980/1010

تکمیل عملیات ساختمانی پست 
63/20 کیلوولت GIS مبارزان

2.499.000.000
دارا بودن گواهي نامه صالحیت پیمانکاري 
معتبر، با حداقل رتبه 5 ابنیه و 5 تاسیسات 

یا 5 نیرو از سازمان برنامه و بودجه کشور

نوع تضمین شرکت در مناقصه: ضمانتنامه معتبر یا فیش واریز وجه نقد به شماره شبا IR ۳۳۰۱۰۰۰۰۴۱۰۱۱۰۱۴۳۰۲۳۰۲۹۸ نزد بانک مرکزي مطابق 
جدول فوق به نام شرکت برق منطقه اي اصفهان

نحوه دریافت و تحویل اســناد: کلیه مراحل برگزاري مناقصه از دریافت و تحویل اســناد تا مبادله قرارداد، با مراجعه به »ســامانه تــدارکات الکترونیکي 
 دولت)ســتاد(« بــه آدرس www.setadiran.ir امکان پذیر خواهــد بود. تماس بــا کارفرما، در صورت لزوم در ســاعات اداري روزهاي کاري با شــماره 

)۰۳۱-۳۶۲۷۰۸۲۰
مهلت دریافت اسناد: از ساعت 10:00 صبح روز شنبه مورخ 98/06/16 لغایت ساعت 16:00 روز پنجشنبه مورخ 98/06/28

جلسه توجیهي و بازدید: حضور نمایندگان مجاز شرکت ها )همراه با معرفي نامه( در جلسه توجیهي و بازدید برای مناقصات جدول فوق به شرح ذیل تشکیل 
می گردد،  الزامي بوده و عدم حضور بمنزله انصراف از مناقصه خواهد بود.

 مناقصه 980/1008: جلســه توجیهي و بازدید روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ ســاعت ۰۹:۰۰ صبح به آدرس: اصفهان، خیابان چهارباغ باال، شرکت برق 
منطقه ای اصفهان، معاونت طرح و توسعه تشکیل می گردد.

 مناقصه 980/1010: جلســه توجیهي و بازدید روز دوشــنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ســاعت ۰۹:۰۰ صبح به آدرس: اصفهان، خیابان چهارباغ باال، شرکت برق
 منطقه ای اصفهان، معاونت طرح و توسعه تشکیل می گردد.

مهلت و محل تحویل پاکات:  نسخه الکترونیکي کلیه مدارک و مستندات؛ بایستي حداکثـــر تا ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز شنبه مورخ ۹۸/۰۷/۱۳ در سامانه 
تدارکات الکترونیکي دولت)ستاد( بارگذاري و نســخه فیزیکي آن نیز در موعد مذکور به آدرس: اصفهان، خیابان چهارباغ باال، دبیرخانه شرکت برق منطقه اي 

اصفهان تحویل گردد.
زمان و محل بازگشایي پاکات مناقصه: ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز سه شنبه مورخ  ۱۳۹۸/۰۷/۱۶- سالن کمیسیون معامالت ساختمان معاونت مالي و پشتیباني 

شرکت برق منطقه اي اصفهان
شرایط مناقصه و فراخوان:  

۱-سایر شرایط و اطالعات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج مي باشد.
۲-به پیشنهادهایي که فاقد تضمین یا امضاء، مشروط و مخدوش بوده و یا پس از انقضاء مدت مقرر در آگهي واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.

ضمنًا مي توانید این آگهي را در سایت هاي اینترنتي مشاهده کنید

www.setadiran.ir         http://iets.mporg.ir                  www.tavanir.org.ir                 www.erec.co.ir               
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»حسن شفیعی« شهردار تیران شد
بر اساس مصوبه شورای اسالمی  تیران
شهر تیران، حســن شــفیعی به عنوان شهردار 
انتخاب و با حکم استاندار اصفهان به این سمت 
منصوب شد.مجید حججی، فرماندار تیران وکرون 
در آیین تکریم و معارفه شهردار تیران با اشاره به 
ضعف های قانون شوراهای اسالمی اظهارداشت: 
تشکیل نهادشــوراها در گره گشایی از مشکالت 
بسیار کارآمد بوده؛ اما نقاط ضعفی در قوانین این 
نهاد وجــود دارد که باید اصالح شــود.فرماندار 
تیران وکرون گفت: انتخاب شهردار یک شهر برای 
شــهر دیگر بدون هماهنگی با اعضای شــورای 
اسالمی آن شهر و پیش از اتمام دوره فعالیت، یکی 
از چالش های مهم و ضعف های قانونی شوراهای 
اسالمی در انتخاب شهرداران است که این موضوع 
مانع از عملکرد مناســب در مدیریت شــهری 
می شــود.وی ادامه داد: باید تعهد از شهرداران 
پیش از انتخاب آنها اخذ شــود که تا پایان دوره 
چهارساله، مســئولیت خود را رها نکنند و مثل 
بازیکن های تیم های ورزشــی تا پایان قرارداد و 
دوره کاری انجــام وظیفه انجــام دهند وگرنه 
شهردار و یا اعضای شــورای شهر دیگر خسارت 

این انتخاب را پرداخت کنند.
فرماندار تیران وکرون با اشــاره به انتخاب پیمان 
شکرزاده، شهردار سابق این شهر به عنوان شهردار 
گلپایگان، گفت: پیش از اتمام دوره مســئولیت 
شهردار ســابق تیران، اعضای شــورای اسالمی 
شهر گلپایگان او را به عنوان شهردار خود انتخاب 
و مدیریت شــهری تیران را با چالــش روبه رو 
کردند.وی اضافه کرد: چنین اتفاقاتی در برخی از 
شهرهای دیگر کشور نیز رخ می دهد و این مشکل 
ناشی از ضعف قانونی اســت و اعضای شوراهای 
اسالمی باید به نگارش یک مرام نامه و اخذ تعهد از 
شهردار منتخب خود این ضعف قانونی را جبران 
و فرصت را برای از دســت دادن شهردار خود در 
میان دوره مسئولیت از بین ببرند.حججی، توجه 
به درآمد پایدار در شهرداری ها را مهم بیان کرد 
وگفت: شــهرداران باید برای ایجاد درآمد پایدار 
برای خــود برنامه ریزی و تالش جدی داشــته 
باشند که توســعه گردشــگری در اولویت های 
مدیریت شــهری تیران و سایر شــهرهای این 

شهرستان است.

اخبار

ریزش آوار در کاشان 2 مصدوم برجای گذاشت

پیشنهاد سردبیر:

خبر

 ریزش آوار در کاشان 
2 مصدوم برجای گذاشت

رییس مرکز فوریت های پزشکی  کاشان
دانشگاه علوم پزشکی کاشان از مصدوم شدن دو 
نفر بر اثر ریزش قسمتی از سقف منزل خبر داد.
حسین ریاحی با اعالم این مطلب، اظهار کرد: این 
حادثه حدود ساعت سه بامداد روز پنجشنبه در 
خیابان درب اصفهان این شــهر رخ داد و پس از 
اعالم به مرکز ارتباطات اورژانس، کارشناسان این 
مرکز بالفاصله به محل حادثه اعزام شــدند.وی 
افزود: کارشناســان این مرکز، با حضور به موقع 
نسبت به بی حرکت ســازی مصدومان، اقدامات 
درمانی اولیه را آغاز کردند.ریاحی گفت: مصدومان 
حادثه یک مادر 30 ســاله و یک کودک پسر دو 
ساله از اتباع افغانســتان بودند که به بیمارستان 
شهید بهشتی کاشان منتقل شدند؛ اما حال مادر 
این خانواده به علت شدت ضربه نسبتا نامساعد 

گزارش شده است.

آغاز اجرای طرح آرشیو 
الکترونیک شهرداری مبارکه

معاون توسعه مدیریت و منابع  مبارکه
شهرداری مبارکه گفت: برای نخستین بار طرح 
آرشیو الکترونیک بایگانی پرونده های موجود در 
این شهرداری در بخش های مختلف با بهره گیری 
از دانش روز آغاز شد.ســعید باقری با اعالم این 
خبر، اظهار کرد: بر اســاس این طــرح که در 
راستای دولت و شهروند الکترونیک و همچنین 
طرح جامع ساماندهی و یکپارچه سازی بایگانی 
انجام می شــود، حدود ۷0 هزار سند و پرونده 
موجود در شهرداری، اســکن و بایگانی خواهد 
شد.وی، آرشیو الکترونیکی را یک راهکار جامع و 
هوشــمندانه برای تغییر بایگانی های سنتی به 
الکترونیک دانســت و تاکید کــرد: این اقدام 
دسترســی ســریع، مدیریت بهینــه، کنترل 
دسترسی و امنیت اطالعات و همچنین کاهش 
هزینه های سازمان در نگهداری اسناد را به همراه 
خواهد داشت.معاون توســعه مدیریت و منابع 
شهرداری مبارکه با اشاره به اهمیت و جدیت در 
اجرای برنامه عملیاتی ســال ۱3۹۸، ادامه داد: 
مکانیزه کردن پرونده ها برای اســتفاده هرچه 
بیشتر از فناوری اطالعات و تکنولوژی های روز و 
افزایش دقت و سرعت پاسخگویی به شهروندان، 
یکی از برنامه های مهم در دستور کار حوزه اداری 
است.باقری گفت: با اجرای این طرح حدود ۷0 
هزار ســند و پرونده موجود اســکن و بایگانی 

می شود.

مسجد جامع شهرستان گلپایگان  گلپایگان

از زمان سلجوقیان تاکنون پابرجاست؛ مسجدی که 
معماری آن در ایران بی نظیر اســت، گنبد هشت 
ضلعی این مســجد برق تحســین را در چشم هر 
رهگذری می نشــاند؛ امــا این روزها این مســجد 

هزارساله نیازمند توجه بیشتر است.
بناهای تاریخی یادآور زندگی گذشتگانی هستند که 
با گره زدن نام خود به این آثار تمدن دیار خویش را 
به رخ سایرین می کشانند. ممکن است در هر خانه، 
کتاب، قالیچه، شمعدان، دســت نوشته و... وجود 
داشته باشد که با حساسیت خاصی از آن نگهداری 
می کنیم، چراکه نشــان دهنده میراث خانوادگی و 
ارزش های یک خاندان است؛ اما چطور می شود که 
گاها به آثار تاریخی شــهر خود بی توجه می شویم، 
آثاری که بی شک نشان از هویت و قدمت تاریخی 
شهرمان دارد.مســجد جامع های تاریخی عالوه بر 
معماری های منحصر به فردی که دارند، نشــان از 
تدین گذشتگان آن خطه است. شهرستان گلپایگان 
نیز از وجود مسجد جامعی از زمان سلجوقیان بهره 
می برد که معماری آن در ایران بی نظیر است، گنبد 
۸ ضلعی آن برِق تحســین را در چشم هر رهگذری 
می نشاند. می گویند حجره های اطراف، شبستان 
شرقی و... توسط یکی از همسران فتحعلی شاه قاجار 

ساخته شده است.
بخش زیادی از سنگ نگاره های شهرستان گلپایگان 
که نشان از تمدن چند هزار ساله این منطقه دارد، با 
بی تدبیری مسئوالن در زیر آب های سد تازه احداث 
کوچری دفن و به »موزه ای دست نیافتنی در آب« 
تبدیل شــد؛ بخش دیگری از سنگ نگاره های این 
شهرستان نیز به دلیل جابه جایی مرزهای سیاسی 
در شهرســتان خمین قرار گرفته اســت و تاکنون 
نشنیده ایم اقدام موثر و قابل توجهی برای این مسئله 
انجام شده باشد؛ اما این بار در دل گلپایگان، آنجایی 
که دیگر نه سدی احداث شده و نه مورد دست درازی 
مرزهای سیاسی قرار گرفته، مسجد تاریخی جامع 
شهر با دید تجاری، تیشه ای بر دل ریشه اش نشسته 
که اگر هرچــه زودتر اقدام موثری انجام نشــود در 
آینده باید آه و افسوس تخریب این بنا را هم در کنج 

دل خویش بنشانیم.
در سال ۹4 مغازه هایی که در ضلع شرقی و بیرونی 
مســجد جامع گلپایگان قــرار داشــت تخریب و 
توسط پیمانکار شــهرداری شروع به ساخت مجدد 

آن شــد. در همان ســال مهدی نوبخت، مسئول 
نمایندگی میراث فرهنگی شهرســتان گفته بود؛ 
»ساخت این واحدهای تجاری با بافت مسجد جامع 
همخوانی دارد و چون زیبایی بصری نداشتند مورد 
بازســازی قرار گرفتند«. همچنین علی فیروزی، 
رییس وقت شورای شــهر گلپایگان نیز گفته بود: 
»ساخت و ســاز واحدهای تجاری آسیبی به بدنه 
مســجد جامع گلپایگان وارد نمی کند.« اما اکنون 
مســئول فعلی میراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشــگری گلپایگان اظهار کرد: مســجد جامع 
گلپایگان یکــی از بناهای خیلی مهم و شــاخص 
دوران سلجوقیان است که در تاریخ ۹ مرداد ۱3۱2 
 با شــماره ثبت ۱۹۱ در فهرســت آثار ملی به ثبت 

رسیده است.
مصطفی قانونی ادامه داد: مســجد جامع گلپایگان 
دارای بخش های مختلفی از جمله شبستان هایی در 
ضلع های جنوبی، شمالی و شرقی است. همچنین 
گنبدخانه قسمت اصلی این مسجد را تشکیل داده 
که معماری فــوق العاده ای در آن دیده می شــود. 
متاســفانه در دهه شــصت، مغازه هایی به صورت 
غیر قانونی در قسمت بیرونی و چسبیده به دیواره 
مسجد جامع ساخته شــده که با اجاره آن بتوانند 
هزینه های مسجد را تامین کنند.وی افزود: در تمام 
نقشه های شهری مکان فعلی مغازه ها به عنوان معبر 
است و مغازه ای وجود ندارد. در گذشته طی تفاهم 
نامه ای بین شهرداری و سازمان میراث فرهنگی قرار 

بر جمع آوری این مغازه ها بــوده، اما با پیگیری ها 
و فشارهایی از داخل شهرســتان متاسفانه تفاهم 
نامه ای امضا می شود که مجددا این مغازه ها ساخته 
شود، در حالی که میراث با تفاهم نامه جدید مخالف 
است و مکاتباتی هم مبنی براینکه هر گونه ساخت و 
ساز و عملیات عمرانی باید به تایید اداره کل میراث 
برسد، وجود داشته که متاسفانه این کار انجام نشد.
مسئول میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
گلپایگان خاطر نشان کرد: هرگونه ساخت و ساز در 
حریم آثار تاریخی ممنوع است. از جمله اثر شاخصی 
مثل مسجد جامع گلپایگان که نمونه معماری آن را 
در ایران نداریم؛ اما متاسفانه در شهرستان قدر آن 
را خیلی ندانسته ایم و آسیب هایی به آن وارد شده 
است.وی اضافه کرد: پیمانکار برای احداث مغازه های 
مذکور مشغول به کار می شــود و مجدد از میراث 
فرهنگی اخطار می گیرد و دستور توقف نیز از کشور 
برای این پروژه صادر می شود. از طریق دادستان کار 
متوقف شد که از آن زمان نیز چند سالی می گذرد. 

قانونی تصریح کرد: نظــر صریح میراث فرهنگی بر 
تخریب کامل مغازه هایی اســت که مجدد ساخته 
شده و نباید ساخت و ســازی تحت این عنوان در 
حریم مسجد جامع داشته باشیم، چرا که این مسجد 
جامع برند تاریخی شهرســتان است، اما متاسفانه 
اکنون اختالفی وجود دارد و پیمانکار خسارت خود 

را طلب کرده است.
وی ادامه داد: سال گذشته جلسه ای در فرمانداری 

با حضور مدیرکل میراث فرهنگی استان، فرماندار، 
شورای شهر، دادستان، امام جماعت مسجدجامع، 
هیئت امنــا برگزار و مصوب شــد که شــهرداری 
گلپایگان مغازه هــا را طی یک هفتــه جمع آوری 
کند؛ اما متاســفانه این مصوبه توســط شهرداری 
اجرایی نشد.مسئول میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشــگری گلپایگان یادآور شــد: متاسفانه در 
شهرستان همیشه فرصت ســوزی داریم، چرا که 
اگر این مغازه ها تخریب شــده بود، می توانســتیم 
امسال بودجه های خوبی برای مرمت مسجد جامع 

دریافت کنیم.
قانونی، در خصوص فشــار برای اجرایی شدن این 
مصوبه توســط شــهرداری گلپایــگان گفت: فکر 
نمی کنم هیچ اهرم فشاری قوی تر از وجدان خودمان 
باشد، چرا که به ضلع شرقی این مسجد که مغازه ها 
قرار گرفته اند آسیب جدی وارد شده است. در ضلع 
شرقی مســجد جامع که مغازه ها ساخته شده آب 
ناودان ها در پشت پِی قرار می گیرد و سبب آسیب به 
این بخش از مسجد جامع شده و شاهد نم و رطوبت 
شدید هستیم که عاملی برای نشست و ترک شده 
است؛ ضمن اینکه مسجد جامع گلپایگان هم  روی 

تپه های شنی قرار گرفته است.
وی گفت: امیدواریم شــورای اســالمی شهرستان 
تدبیری اتخاذ کند تا مصوبه ای که در جلسه مذکور 
در تاریــخ ۱۸ دی ۹۷ مبنی بر اینکه -شــهرداری 
گلپایگان ظرف یک هفته نســبت بــه جمع آوری 
مغازه های ساخته شده در حریم مسجد جامع اقدام 
کند-، توسط نماینده شهرداری و نایب رییس وقت 

شورای شهر گلپایگان امضا شده را اجرایی کنند.
مســئول میراث فرهنگی گلپایگان خاطر نشــان 
کرد: در آن جلسه مقرر شــد برای ساماندهی بافت 
حریم مسجد جامع ۱۷0 میلیون تومان را در اختیار 
شــهرداری گلپایگان قرار دهیم. تصور نمی کنم در 
حوزه میراث فرهنگی در شهرســتان کاری مهم تر 
از این داشته باشیم.همچنین حسین زاهدی، نایب 
رییس وقت و رییس فعلی شــورای شهر گلپایگان 
در این خصوص گفت: در آن جلســه مقرر شد که 
شــهرداری گلپایگان مادام العمر پولی را به هیئت 
امنای مسجد جامع بدهد، در سال اول 30 میلیون 
تومان و در سال های بعد این مبلغ درصدی افزایش 
پیدا کند؛ اما این مورد توســط شهرداری پذیرفته 

نشد.

تیشه بی تفاوتی بر ریشه مسجد جامع هزارساله گلپایگان

مفاد آراء
162 /6 آگهي مفاد آراء قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند 

رسمي مستقر در ثبت دهاقان
مفاد آراء هيات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک دهاقان که در اجراي ماده 
1 قانون و ماده 8 آيين نامه صادر گرديده اســت و در اجراي ماده 3 قانون در دو نوبت به 
فاصله 15 روز از طريق روزنامه کثيراالنتشار و محلي آگهي مي شود تا شخص يا اشخاصي 
که به آراء مذکور اعتراض داشته باشند در شهر از تاريخ انتشار آگهي و در روستاها از تاريخ 
الصاق آگهي در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسليم و رسيد 
اخذ نمايد و معترض بايد ظرف يکماه از تاريخ تسليم اعتراض به اداره ثبت محل مبادرت 
به تقديم دادخواست به دادگاه عمومي محل نمايد و گواهي تقديم دادخواست را به ثبت 
محل ارائه نمايند. بديهي است در اينصورت اقدامات ثبت منوط به ارائه حکم قطعي دادگاه 
خواهد بود در صورتي که اعتراض در مهلت قانوني واصل نشود يا معترض گواهي تقديم 
دادخواســت به دادگاه محل ارائه ننمايد اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکيت خواهد 

نمود. صدور سند مالکيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
1- راي شــماره 139860302019000256-1398/05/15-  آقــای صالح عابديان 
دهاقانی فرزند جواد ششدانگ يک باب خانه به مساحت 332/76 متر مربع مجزی شده از 

پالک 65 فرعی باقيمانده از 125 اصلی واقع در اراضی ارباب دهاقان
تاريخ انتشار نوبت اول: 1398/06/23
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398/07/07

م الف:590472 زهرا يعقوبي رئيس اداره ثبت اسناد و امالک دهاقان
مزایده اموال غیرمنقول

6/153 اجرای احکام حقوقی شعبه سوم اصفهان در نظر دارد جلسه مزايده ای در خصوص 
پرونده اجرايی کالســه 961148 ج/3 له روح ا... قاسمی و عليه وراث مرحوم رضا کلنات 
به اسامی: 1- بيگم خرســندی 2- فاطمه همايونی 3- مژگان و شهرام و منيژه و رسول 
و الهه و محمد و مريم همگی کلنات ماربينی مبنی بر مطالبه مبلغ 129/926/000 ريال 
بابت محکوم به و هزينه های اجرايی و حق االجرای دولتی به مبلغ 6/246/330 در تاريخ 
98/7/16 ساعت 9/30 صبح در محل اجرای احکام دادگستری اصفهان طبقه زيرزمين 
اتاق 18 جهت فروش 0/606 سهم مشاع از 63 سهم )شش دانگ( ملکی به پالک ثبتی 
شــماره 151267 واقع در گورتان 15 اصلی بخش 14 اصفهان با مشخصات مندرج در 
نظريه کارشناسی که ذيال درج شده است ملکی آقای غالمرضا کلنات و اکنون در تصرف 
مالکانه/ استيجاری طبقه اول توسط پسرش رسول کلنات و طبقه دوم توسط دخترش الهه 
کلنات و طبقه سوم خالی اســت و طبقه چهارم احد از يکی از فرزندان ديگر به نام شهرام 
کلنات سامی می باشد توسط کارشناس رسمی دادگســتری به شرح ذيل ارزيابی شده و 
نظريه وی مصون از تعرض طرفين واقع گرديده برگزار نمايــد. طالبين خريد می توانند 
ظرف 5 روز قبل از جلسه مزايده به نشانی فوق مراجعه و از ملک بازديد و در روز مزايده با 
همراه داشتن 10 درصد بها به صورت نقد يا چک تضمين شده بانک ملی در وجه اجرای 
احکام حقوقی در جلسه مزايده شرکت نمايند. پيشنهاد دهنده باالترين قيمت برنده مزايده 
خواهد بود. هزينه های اجرايی برعهده محکوم عليه می باشد و مابقی ثمن را ظرف حداکثر 
يک ماه پرداخت واال ده درصد واريزی به نفع دولت ضبط خواهد شد. اوصاف ملک مورد 
مزايده: ملک مورد کارشناسی عبارت است از ملک واحد آپارتمان مسکونی به شماره ثبتی 
15/267 واقع در گورتان بخش 14 اصفهان به نشانی خيابان آتشگاه کوچه 54 بن بست 
دوم شهيد منصور مستاجران سه راه اول دســت چپ بعد از قطعه زمين بصورت آپارتمان 
4 طبقه روی پيلوت مشاهده گرديد که گزارش ارزيابی آن بشرح زير است. 1- طبق ثبت 
صفحه 23 دفتر 569 بخش 14 ثبت غرب تماميت 10 سهم مشاع از 63 سهم شش دانگ 

پالک 15/267 واقع در گورتان 15 اصلی بخش 14 اصفهان بنام غالمرضا کلنات ماربينی 
فرزند محمد ثبت و دارای سند جلدی می باشد که طبق نامه 139605802025000343-
96/2/30 بنفع روح اله قاسمی بازداشت گرديده است. 2- پالک فوق بصورت مجموعه 
آپارتمانی 4 طبقه روی پيلوت که عرصــه آن حدود 270 متر مربع مســاحت دارد و هر 
طبقه آن حدود 180 متر مربع آپارتمان مسکونی احداث شــده بنابراين کل اعيانی مفيد 
 موجود 720 متر مربــع و ارزش هر متر مربع آن 12/000/000 ميليون ريال می باشــد.

 8/640/000/000 = 120/000/000 ×720 و ارزش هر متر مربع زمين آن 10/000/000 
ريال می باشد. 270/000/000 = 10/000/000 ×270)دو ميليارد و هفتصد ميليون ريال 
ميباشد. 11/340/000/000= 8/640/000/000 + 2/700/000/000 )يازده ميليارد و 
ســيصد و چهل ميليون ريال( که نمای خارجی آپارتمانها رو بطرف حياط ظريف کاری 
شده و نمای خارجی ديوارهای داخل حياط و کوچه بصورت آجر و سيمان و ظريف کاری 
نشده اســت. 3- با توجه به اينکه محل از خارج ملک بازديد و برآورد و قيمت شد و محل 
توسط متصرفين يا مالک باز نشــد لذا اوصاف آپارتمان اعم از هال، پذيرايی، اتاق خواب، 
آشــپزخانه، کف حياط و ديوارهای جانبی گرمايش و ســرمايش و اشــتراکات خدماتی 
آن قابل بررســی نبود. 4- با توجه به اينکه کل ملک 1727 متر مربع مســاحت دارد و 
 غالمرضا کلنات 10 سهم آن را مالک می باشد لذا هر سهم آن 40/27 متر مربع می باشد. 
274/10= 10 × 27/40 که با در نظر گرفتن مساحت فعلی مورد تقاضا که 270 متر  قيد 
شده مطابقت دارد. قيمت کل ملک مورد مزايده 13/500/000/000 ريال برآورد که سهم 
محکوم عليه آقای غالمرضا کلنات )مالک 10 سهم از 63 سهم( مبلغ 2/142/857/142 
بوده که مورد مزايده فروش 0/606 سهم از 63 سهم متشاع از ملک مذکور بابت محکوم 
به، به مبلــغ 129/926/000 ريال و 0/029 ســهم بابت حق االجــرای دولتی به مبلغ 
6/246/330 ريال می باشــد.  م الف: 558111 اجرای احکام حقوقی شــعبه سوم 

اصفهان  
حصر وراثت

6/163  خانم نرگس حسينی دارای شناسنامه شماره 4910 به شرح دادخواست به کالسه  
294/98 از اين شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده که شادروان 
محترم حسينی آخوره عليائی به شناسنامه 28 در تاريخ 1398/3/15 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به سه فرزند ذکور به نام های 
1- سيد مجيد حسينی، ش.ش 309 متولد 1358/3/15، 2- وحيد حسينی، ش.ش 821 
متولد 1355/10/4، 3- سيد جواد حسينی، ش.ش 1187 متولد 1367/2/9 و يک فرزند 
اناث به نام 1- نرگس حسينی، ش.ش 4910 متولد 1361/6/27 و همسر دائمی نامبرده 
به نام کمال حســينی، ش.ش 63 متولد 1324/8/24 و پدر متوفی به نام ســيد مجتبی 
حسينی، ش.ش 2771 متولد 1309/2/19 و مادر متوفی به نام قدم خير بهيری، ش.ش 
31 متولد 1322/1/3 و غير از نامبردگان فوق وارث ديگری ندارد. اينک با انجام تشريفات 
مقدماتی درخواســت مزبور را در يک مرتبه آگهی می نمايد تا هر کسی اعتراضی دارد يا 
وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهی ظرف يک ماه به شورا تقديم 
دارد و اال گواهی صادر خواهد شــد. م الف: 593804 شعبه اول حقوقی شورای حل 

اختالف شهرستان فريدونشهر
اخطار اجرایی

6/164 شماره: 498/97 به موجب رای شماره 618 تاريخ 97/12/21 حوزه نطنز شورای 
حل اختالف شهرستان نطنز که قطعيت يافته است محکوم عليه ناصر پورولی اندرابی به 
نشانی مجهول المکان محکوم اســت به 1- الزام به تنظيم سند و انتقال سند خودرو پژو 
206 به شماره انتظامی 517 ج 82 ايران 11، 2- پرداخت مبلغ 103/750 ريال بابت هزينه 
دادرســی، رعايت تبصره 2 ماده 306 ق.آ.د.م الزامی می باشد. پرداخت هزينه اجرايی در 

حق صندوق دولت. مشخصات محکوم له: مريم مرادی فرزند رمضانعلی به نشانی نطنز 
خ 17 شهريور روبروی مسجد الزهرا نبش کوچه کاظمی پ 9 طبقه دوم. ماده 34 قانون 
اجرای احکام: همين که اجرائيه به محکوم عليه ابالغ شد، محکوم عليه مکلف است ظرف 
ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبی برای پرداخت محکوم به بدهد يا مالی معرفی 
کند که اجرای حکم و استيفاء محکوم به از آن ميسر باشد و در صورتی که خود را قادر به 
اجرای مفاد اجرائيه نداند، بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايی خود را به قسمت اجرا 
تسليم کند و اگر مالی ندارد، صريحًا اعالم نمايد. م الف:594305 شعبه دوم شورای 

حل اختالف شهرستان نطنز
اخطار اجرایی

6/166 شماره: 3040/97 حل 2 ، مشــخصات محکوم علیه:نام و نام خانوادگی: محمد 
مخلصی ، نشانی: مجهول المکان ؛ مشخصات محکوم له:نام و نام خانوادگی: بهروز گلکار، 
با وکات سیدمحسن بنی هاشمی ، نشانی: خمینی شهر خ شــریعتی شمالی ابتدای بلوار 
امیرکبیر روبروی ترمینال اتوبوسرانی نبش خیابان سفیرامید، محکوم به:به موجب رای 
شماره 91 تاریخ 98/01/26 حوزه دوم شــورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر که 
قطعیت یافته است. محکوم علیه محکوم است به: پرداخت مبلغ 25/000/000 ریال به 
عنوان اصل خواسته و مبلغ 1/362/500 ریال به عنوان هزینه دادرسی و خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ سر رسید چک لغایت زمان پرداخت و پرداخت حق الوکاله وکیل  طبق تعرفه 
در حق محکوم له به انضمام پرداخت  نیم عشــر دولت  ضمنــًا در اجرای حکم تبصره2 
ماده306 رعایت گردد. ماده34 قانون اجرای احکام: همیــن که اجرائیه به محکوم علیه 
ابالغ شد محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از 
آن میسر باشد و در صورتی که خود قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحًا اعالم نماید. 
م الف: 591637 ایمان بختیاری قاضی شعبه دوم شورای حل اختالف خمینی شهر 

اخطار اجرایی
6/167 شماره: 2999/96 حل 4 ، مشــخصات محکوم علیه:نام و نام خانوادگی: مجید 
نظری، نشانی: مجهول المکان ؛ مشخصات محکوم له:نام و نام خانوادگی: حسنعلی وطن 
خواه ، نام پدر: علی ، با وکالت سیدمحسن بنی هاشمی ، نشانی: خمینی شهر خ شریعتی 
شمالی نرسیده به سه راه معلم ک136 پ2 ط3 ، محکوم به:به موجب رای شماره 1280 
تاریخ 97/06/10 حوزه چهارم شــورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر که قطعیت 
یافته است. محکوم علیه محکوم است به: پرداخت مبلغ 20/000/000 ریال بابت اصل 
خواسته و پرداخت مبلغ 1/280/000 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله طبق 
تعرفه و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 96/12/2 لغایت اجرای 
حکم در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر دولتی رای صادره غیابی است. ماده34 قانون 
اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف 
ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی 
کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشــد و در صورتی که خود قادر به 
اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا 
تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحًا اعالم نماید. م الف: 591639 عمار امیری آرانی 

قاضی شعبه چهارم شورای حل اختالف خمینی شهر 
اخطار اجرایی

 6/168 شــماره: 2553/97 حل 12 ، مشــخصات محکوم علیه:نام و نــام خانوادگی:
1-محمدرضا عیدی وندی 2- علی محمد هاشمیان 3-لیال عیدی وندی ، نام پدر: 1-علی 
2-مرتضی 3-علی ، نشــانی: 1 و3-مجهول المکان 2-خمینی شهر خ شریعتی جنوبی 

فروشگاه یاس ؛ مشــخصات محکوم له:نام و نام خانوادگی: مسعود آقامحمدی ، نام پدر: 
مرتضی ، نشانی: خمینی شهر خ امام شمالی ک ش فوالدی پ103 ، محکوم به:به موجب 
رای شماره 391 تاریخ 98/02/30 حوزه دوازدهم شورای حل اختالف شهرستان خمینی 
شهر که قطعیت یافته است. محکوم علیه محکوم است به: تضامی پرداخت مبلغ بیست 
و یک میلیون و دویست هزار ریال بابت اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر 
رسید چک لغایت اجرای حکم و پرداخت یک میلیون و سیصد و پنج هزار ریال بابت هزینه 
دادرسی در حق خواهان و نیم عشر دولتی به صندوق دولت رای صادره غیابی است. ماده34 
قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است 
ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی 
معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود قادر 
به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت 
اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحًا اعالم نماید. م الف: 592186 ایمان بختیاری 

قاضی شعبه دوازدهم شورای حل اختالف خمینی شهر 
اخطار اجرایی

6/169 شماره: 1681/97 حل 4 ، مشخصات محکوم علیه:نام و نام خانوادگی:1-شرکت 
تک گستر دقیق 2-کلثوم کر بیرانوند ، نشانی:هردو مجهول المکان ؛ مشخصات محکوم 
له:نام و نام خانوادگی: اصغر فتحیان ، نام پدر: ابراهیم ، با وکالت سیدمحسن بنی هاشمی ، 
نشانی: خمینی شهر خ شریعتی شمالی نرسیده به سه راه معلم ک136 پ2 ط3 ، محکوم 
به:به موجب رای شماره 11 تاریخ 98/01/17 حوزه چهارم شورای حل اختالف شهرستان 
خمینی شهر که قطعیت یافته است. محکوم علیها محکوم اند به: تضامنی پرداخت مبلغ 
30/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 45/500/000 ریال بابت خسارات 
دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید 
چک لغایت اجرای حکم در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر دولتی رای صادره غیابی 
است. ماده34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه 
مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به 
بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و 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 اعالم نماید. م الف: 591638 عمار 

امیری آرانی قاضی شعبه چهارم شورای حل اختالف خمینی شهر 
ابالغ وقت رسیدگی

6/170شماره: 101/98 حل10 ، مرجع رسیدگی: شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف 
خمینی شهر به نشانی: خمینی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  مجتمع 
شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی:ســاعت 04:00 بعدازظهر روز سه شنبه 
مورخه 1398/07/30 ، مشــخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی:  فاطمه رضایی ، با 
وکالت فرشته جعفری ، نشانی: خمینی شهر محله اسفریز کوچه شهید حبیب اله احمدی؛ 
مشــخصات خوانده: 1-نام و نام خانوادگی:  امید شکوهی، نام پدر: قادر ، خواسته و بهای 
آن: مطالبه مبلغ 27/000/000 ریال بابت یک فقره عهده بانک کشاورزی شعبه خمینی 
شهر مورخ 95/4/5 ، دالیل خواهان: تصویر چک برگه برگشتی عدم موجودی ، گردش 
کار: خواهان.خوانده را مجهول  المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی 
به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است. لذا در اجرای قانون مذکور 
خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این 
شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر 

گردد. م الف: 592176  رئیس شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر
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انهدام باند سارقان منزل با ۲۵ میلیارد ریال اموال مسروقه

پیشنهاد سردبیر:

ناجا

اخبار

 تکذیب محکومیت یک زن
 به جرم خوانندگی در ابیانه

دادستان عمومی و انقالب کاشان از صحت نداشتن 
مطالب انتشار یافته مبنی بر محکومیت فردی به 
جرم خوانندگی در فضای مجازی خبر داد. محمد 
تکبیرگو در این زمینه اظهار داشــت: در فضای 
مجازی مطالبی منتسب به بنده نشر شد که هم 
موجب شــگفتی و هم تاثر اســت.وی از همگان 
خواست تا تقوای الهی پیشه کرده و نسبت به نقل 
قول ها دقت داشته باشند. به تازگی برخی کانال ها 
و سایت ها از صدور حکم ۱۰ سال حبس برای یک 
زن به جرم خوانندگی در روستای تاریخی ابیانه 
خبر داده بودند. اواخر اردیبهشت امسال، انتشار 
فیلم ها و تصویرهایی از آوازخوانی یک زن بدون 
حجاب از اهالی اســتان فارس در میان جمعی از 
گردشگران در روستای تاریخی ابیانه، واکنش هایی 
را از سوی برخی کاربران در فضای مجازی به دنبال 
داشت. فریدون الهیاری، مدیرکل میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری اســتان اصفهان نیز 
پیش تر عنوان کرده بود: بر اســاس بررسی های 
صورت گرفتــه، این اقدام در روســتای تاریخی 
و گردشگری ابیانه مربوط به ســفری گروهی و 
دوســتانه بوده و ارتباطی با تورهای گردشگری 

مجوزدار زیر نظارت، نداشته است.

 نوسان ۲۰ درجه ای دما 
در اصفهان

کارشناس مســئول پیش بینی هوای استان 
اصفهان با بیان اینکــه جوی پایدار در روزهای 
آینده بر استان حاکم است، اظهار کرد: وضعیت 
جوی بیشتر مناطق استان به صورت آسمانی 
صاف، گاهی وزش باد نسبتا شدید پیش بینی 
می شــود. حجت ا...علــی عســگریان با بیان 
اینکه هفتــه جاری دمای هوای اســتان روند 
افزایشــی خواهد داشــت، افزود: دمای هوای 
استان دو درجه ســانتی گراد گرم تر می شود. 
کارشناس مســئول پیش بینی هوای استان، 
ادامــه داد: بویین میاندشــت با دمــای چهار 
درجه سانتی گراد باالی صفر و مبارکه با دمای 
۳۵ درجه ســانتی گراد باالی صفر به ترتیب 

سردترین و گرم ترین مناطق استان هستند.

زمان اعالم نتیجه نهایی 
آزمون سراسری مشخص شد

مشاور عالی رییس سازمان سنجش آموزش کشور 
گفت: نتایج نهایی داوطلبان کنکور سراسری ۹۸ 
در روز دوشنبه ۲۵ شهریورماه روی سایت سازمان 
سنجش آموزش کشور قرار می گیرد و داوطلبان 
می توانند پس از اعالم نتایج با مراجعه به ســایت 
www.sanjesh. سازمان به نشانی اینترنتی
org از نتیجه نهایی خود مطلع شــوند. توکلی 
افــزود: در صورتی که داوطلبان پذیرفته شــده 
باشند می توانند برای اطالع از نحوه ثبت نام خود 
در دانشگاه یا موسسه آموزش عالی محل قبولی 
اطالعیه سازمان ســنجش که همزمان با نتیجه 
نهایی منتشر می شود را مطالعه کنند یا به سایت 

دانشگاه یا موسسه محل قبولی مراجعه کند.

انهدام باند سارقان منزل با ۲۵ 
میلیارد ریال اموال مسروقه

فرمانده انتظامی استان اصفهان اظهار داشت: پس 
از وقوع چندین مورد سرقت منزل در شهرستان 
شــاهین شــهر، کارآگاهان پلیــس آگاهی این 

فرماندهی به صورت ویژه وارد عمل شدند.
ســردار مهدی معصوم بیگی افزود: کارآگاهان 
متخصص پلیــس آگاهی پــس از انجــام یک 
ســری اقدامات تخصصی و خاص موفق شــدند 
۳ ســارق را که غیر بومی بودند شناسایی و پس 
از هماهنگی های الزم دســتگیر کنند. این مقام 
ارشــد انتظامی بیان داشــت: در بازجویی های 
تخصصی به عمل آمده مشخص شد این سارقان 
۲۵ میلیارد ریال اموال از ۴۱ منزل در شــاهین 

شهر سرقت کرده اند. 

کالهبرداری تلگرامی با فروش 
کاالهای آرایشی و بهداشتی

رییس پلیس فتای استان اصفهان گفت: با ارائه 
مرجوعه قضایی توسط یکی از شهروندان مبنی بر 
فعالیت فردی ناشناس در شبکه اجتماعی تلگرام 
در خصوص تبلیغ و فروش غیر مجاز لوازم آرایشی 
و بهداشتی، رســیدگی به موضوع در دستور کار 

پلیس فتا قرار گرفت.
 سرهنگ ســید مصطفی مرتضوی بیان داشت: 
با بررســی های انجام شده توســط کارشناسان 
مشخص شــد محصوالت خریداری شده توسط 
شــاکی عالوه بر اینکه تقلبــی و فاقد مجوزهای 
بهداشــتی بوده، عوارض زیادی بــرای مصرف 
کنندگان به همراه دارد.وی افزود: با انجام اقدامات 
تخصصی توسط کارشناسان پلیس فتا متهم در 
منزل خود که محل فروش و توزیع انواع کاالهای 
آرایشی و بهداشتی تقلبی کرده بود شناسایی و 

دستگیر شد. 

کشف محموله میلیونی پوشاک 
قاچاق درشاهین شهر

فرمانده انتظامی شهرســتان شاهین شهر اظهار 
داشــت: عوامل گشــت انتظامی پاسگاه مورچه 
خورت حین کنتــرل خودروهای عبوری به یک 
دســتگاه اتوبوس مسافربری مشــکوک و آن را 
متوقف کردند.سرهنگ حســین بساطی افزود: 
در بازرســی از آن تعداد ۱۴ بسته چسب کاری 
شده انواع پوشــاک قاچاق را از داخل قسمت بار 
اتوبوس کشــف کردند. این مقام انتظامی بیان 
داشت: ارزش ریالی اموال قاچاق کشف شده ۸۰۰ 
میلیون ریال توسط کارشناسان اعالم شده است. 
فرمانده انتظامی شهرســتان شاهین شهر خاطر 
نشان کرد: متهم دستگیر شده نیز پس از تشکیل 
پرونده برای اقدامات قانونی بــه مراجع قضایی 

تحویل داده شد.

بدهی سازمان های بیمه گر به دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان موضوعی اســت که در چند ســال اخیر 
رسانه ای شده و با وجود پیگیری و تاکید مسئوالن 
بر رفــع این مســئله، همچنان این مشــکل ادامه 
دارد. رییس وقت دانشــگاه علوم پزشکی اصفهان 
در ســال ۹۵ بدهی ســازمان های بیمه گر به این 
دانشــگاه را بیش از چهار هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال 
اعالم و تاکید کرد که این امر باعث بروز مشــکالت 
و محدودیت هایــی در بخش هــای مختلف درمان 
و بهداشــت اصفهان و پرداخت کارانه پزشــکان و 

پرستاران شده است.
پس از آن بود که دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اول 
بهمن سال ۹۵ اعالم کرد که به دلیل بدهی سازمان 
تامین اجتماعی به این دانشگاه، قرارداد خود با بیمه 
تامین اجتماعی را به طــور موقت تعلیق می کند و 
تعرفه های درمانی در برخی بیمارستان های دولتی 
اصفهان از دوم بهمن برای بیماران غیر اورژانســی 
و کلینیک ویژه، به صورت آزاد )بــا تعرفه دولتی( 

محسوب می شود.
به دنبــال این تصمیم، جلســه ای در اســتانداری 
اصفهان با حضور اســتاندار وقت اصفهان و رییس 
دانشگاه علوم پزشکی و مدیران برخی از سازمان های 
بیمه گر اصفهان تشــکیل و این اختــالف نظرها 

بررسی و درباره آن هماهنگی و تصمیم گیری شد.
در نشســت مذکور توافق شد که ســازمان تامین 
اجتماعی بدهی خود به دانشــگاه علوم پزشــکی 
اصفهان را طی چند مرحله در بهمن همان ســال 
پرداخت کند و پس از آنکــه درصدی از این بدهی 
در مرحله نخســت واریز شــد، موضــوع پذیرفته 
 نشــدن بیمه تامین اجتماعی در بیمارستان های

  تابعــه دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان نیز 
اجرایی نشد.

با وجودی که مسئله بدهی بیمه ها به دانشگاه علوم 
پزشکی اصفهان در سال ۹۵ بدین شکل حل و فصل 
شد؛ اما مسئوالن این دانشگاه همچنان درسه سال 
اخیر به موضوع بدهی بیمه ها به این مجموعه اشاره 
می کردند.رییس دانشــگاه علوم پزشکی اصفهان 
شهریور امســال، مجموع مطالبات این دانشگاه از 
بیمه ها را پنج هــزار و ۶۳۰ میلیــارد ریال اعالم و 
تصریح کرد: بیش از چهار هزار و ۲۱۰ میلیارد ریال 
آن فقط از سازمان تامین اجتماعی و قسمت عمده 

این مطالبات نیز مربوط به معوقات سال ۹۷ است.
طاهره چنگیز تاکید کرد: انباشت مطالبات دانشگاه 

علوم پزشکی اصفهان از سازمان تامین اجتماعی در 
وضعیت فوق بحرانی قرار گرفته است و این وضعیت 
در سایر استان ها نیز جریان دارد.وی اظهار داشت: 
دانشــگاه در تالش اســت که گرفتاری های ناشی 
از عدم ایفای تعهدات ســازمان تامیــن اجتماعی 
به مردم و قشــر کارگری تســری پیدا نکند و بیمه 
شــدگان تامین اجتماعی اســتان اصفهان دچار 
زحمت نشــوند؛ اما با وجود ایــن تالش ها، گمان 
می رود که بیش از این تــاب مقاومت در مقابل این 
دشواری را نخواهیم داشت.چنگیز اضافه کرد: بعید 
است که از هفته پایانی شــهریور و اول مهر بتوانیم 
کماکان از محل های دیگــر، نقدینگی الزم را برای 
گرداندن امور بیمارستان های دانشــگاهی و ارائه 
خدمت به بیمه شدگان سازمان، تامین کنیم.رییس 
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان درباره آثار و تبعات بی 
نظمی و تاخیر در پرداخت مطالبات این دانشگاه از 
سازمان های بیمه گر بر سالمت مردم و ارائه خدمات 
نظام سالمت به ذهنیت های نادرستی که در این باره 

وجود دارد نیز اشاره کرد.
۲5 درصد از مطالبــات، مربوط به دارو و 

تجهیزات است

رییس دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان با اشاره به 
نحوه هزینه کرد درآمدهای ناخالص بیمارستان ها 
برای روشــن کردن اذهــان مردم گفــت: به طور 
میانگیــن، حــدود ۲۵ درصــد از ایــن درآمدها 
و مطالبات، مربوط بــه هزینه داروهــا، تجهیزات 
درمانی و تشــخیصی، وسایل پزشــکی و جراحی 
اســت که در واقع پولی اســت که دانشگاه پیش از 
این، هزینــه و پرداخت کرده اســت.چنگیز افزود: 
هرچند برخی شرکت های توزیع کننده و فروشنده 
که به سازمان تامین اجتماعی نیز وابسته هستند، 
هنگام فروش این اقالم با وجودی که می دانند بیمه 
تامین اجتماعی هزینه اســناد را با تاخیر یک ساله 
به دانشگاه پرداخت می کند، از ما مطالبه نقد دارند.

۷5 درصد مطالبات مربوط به بخش های 
مختلف درمان است

رییس دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان خاطرنشان 
کرد: مابقی این درآمدها و مطالبات یعنی ۷۵ درصد 
آن مربوط بــه بخش های دیگر ماننــد هزینه های 
خدمــات هتلینــگ بیمارســتان ها، بخشــی از 
حقوق کارکنان، هزینه شــرکت های پیمانکاری، 
پرداخت هــای غیر مســتمر کارکنــان و کمک به 

هزینه های ضــروری و حاکمیتی ماننــد اورژانس 
۱۱۵ است.

چنگیز اضافه کــرد: درآمد جزء فنــی و هتلینگ 
بیمارســتان ها برای پرداخــت هزینه های جاری 
شــامل نگهداری و ارائــه خدمات در ایــن اماکن 
)مانند نظافت، غذای بیمارستان، آب، برق و گاز( و 
هزینه های درمانی مصرف می شود که روی فاکتور و 
اسناد بیمه به طور جداگانه ذکر نخواهد شد؛ اما در 
بیمارستان ها پرداخت می شود و بخشی از آن باید از 
این محل تامین شود. وی ادامه داد: همچنین هزینه 
شرکت هایی که به صورت پیمانکاری خدماتی را به 
دانشگاه و بیمارستان ها ارائه می کنند مانند حمل 
و نقل، نظافت، نگهبانی و پخت و توزیع غذا از محل 

این درآمدها تامین می شود.
چنگیز با تاکید بر اینکه فقط بخشی از جزء حرفه ای 
درآمدها برای جبران دستمزد و اضافه کار پزشکان 
و پرسنل بیمارستان، مصرف می شود، اظهار داشت: 
بخش دیگر برای پرداخت حقوق کارکنان شرکتی 
و تبصره، تامیــن هزینه زیرســاخت های ضروری 
و مشترک بیمارســتان ها مثل اینترنت و خدمات 

ارتباطی، مصرف می شود.

وضعیت فوق بحرانی
  وقتی انباشت مطالبات دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از سازمان تامین اجتماعی دردسرساز شده است؛  

ابالغ رای 
6/171 شماره دادنامه: 2729/97 ، شــماره دادنامه: 557 -98/3/25 ، تاریخ رسیدگی: 
98/03/21 ، مرجع رسیدگی: شعبه دوازدهم شورای حل اختالف خمینی شهر خواهان: 
مسعود آقامحمدی فرزند مرتضی نشانی: خمینی شهر خ امام شمالی کوی فوالدی پ103؛ 
خواندگان: 1-حسن محمدی عیدی وندی فرزند فیض اله نشانی: زرین شهر خ سجاد ک 
عارف پ22 2-حبیب محمدی فرزند عبدالحسین نشانی: اصفهان خ رزمندگان کوچه آزاده 
پ3 واحد2 ، خواسته: مطالبه وجه چک )غیابی( ،گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه 
و ثبت آن به کالسه فوق و جری تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاءقاضی شورا 
ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در 
خصوص دادخواست تقدیمی آقای مسعود آقامحمدی به طرفیت آقایان 1-حسن محمدی 
2-حبیب محمدی به خواسته مطالبه مبلغ یکصد و چهل و هشت میلیون ریال وجه 4 فقره 
چک به شماره 871453- 97/9/5 و 871454-97/7/5 هر کدام مبلغ سی و پنج میلیون 
ریال و 871461-97/8/11 مبلغ ســی و هشــت میلیون ریال و 97/10/20-873499 
مبلغ چهل میلیون ریال عهده بانک ملی شعبه خام زرین شهر بانضمام خسارت دادرسی 
و خسارت تاخیر تادیه با توجه به محتویات پرونده دادخواست تقدیمی مالحظه رونوشت 
مصدق چک و با توجه به عدم حضور خواندگان در جلسه رسیدگی مورخه 98/3/21 و عدم 
حضور خواندگان در جلسه رسیدگی شورا و نظر به اینکه از ناحیه خوانده دلیلی که حکایت 
از پرداخت وجه چک نماید ارائه نگردیده فلذا با توجه به نظریه مشورتی اعضاء شورا به شرح 
صورتجلسه مورخه 98/3/21 و با احراز اشــتغال ذمه خواندگان و استصحاب بقای دین 
مستنداً به ماده 9 و 18 و 19 و 25 و 27 قانون شوراهای حل اختالف 94/8/10 و مواد 310 
، 311 ، 313 از قانون تجارت و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به 
ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198و 519 و 522 از قانون آئین دادرســی مدنی حکم به 
محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ یکصد و چهل و هشت میلیون ریال بابت 
اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک تا زمان اجرای حکم که 
توسط دایره محترم اجرای احکام حقوقی بر اساس شاخص اعالمی از ناحیه بانک مرکزی 
محاسبه می گردد و پرداخت مبلغ 2/980/000 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان 
صادر و اعالم می گردد. رای صادره غیابی و ظرف مهلت 20روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
در همین شورا و سپس ظرف مدت بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی 
حقوقی خمینی شهر می باشد. م الف: 592188  ایمان بختیاری قاضی شعبه دوازدهم 

شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر 
ابالغ وقت رسیدگی

6/172 شماره: 1026/98 حل2 ، مرجع رسیدگی: شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف 
خمینی شهر به نشانی: خمینی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  مجتمع 
شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی:ســاعت 04:45 بعدازظهر روز یکشنبه 

مورخه 1398/07/28 ، مشــخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی:  محسن بلدی ، نام 
پدر: حسین ؛ مشــخصات خوانده: 1-نام و نام خانوادگی:  عباس رضایی ، نام پدر: قدرت 
، خواســته و بهای آن: مطالبه یک فقره چک به مبلغ 47/000/000  ریال ، گردش کار: 
خواهان.خوانده را مجهول  المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی به 
وی از طریق نشــر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است. لذا در اجرای قانون مذکور 
خالصه دادخواســت و مســتندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه 
به این شورا نســخه ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت 
 رسیدگی حاضر گردد. م الف: 593202 رئیس شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف 

خمینی شهر
ابالغ وقت رسیدگی

6/173 شــماره: 1028/98 حل2 ، مرجع رســیدگی: شــعبه دوم حقوقی شورای حل 
اختالف خمینی شــهر به نشــانی: خمینی شــهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبــروی کوی 
مهســتانـ  مجتمع شــوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی:ســاعت 05:00 
بعدازظهر روز یکشــنبه مورخــه 1398/07/28 ، مشــخصات خواهان: 1-نــام و نام 
خانوادگی:  محســن بلدی ، نام پدر: حسین ، نشانی: خمینی شــهر بلوار منتظری کوچه 
دیباجی شــماره5 ؛ مشــخصات خوانده: 1-نام و نام خانوادگی:  مجتبی قاســمی ، نام 
پدر: حســن ، خواســته و بهای آن: مطالبه یک فقره چک به مبلــغ 7/500/000  هفت 
میلیون و پانصد هــزار ریال ، گــردش کار: خواهان.خوانده را مجهــول  المکان اعالم 
و تقاضای ابالغ دادخواســت و وقت رســیدگی به وی از طریق نشــر آگهی در یکی از 
روزنامه های کثیراالنتشــار وفق مــاده 73 قانون آئین دادرســی دادگاه های عمومی و 
انقالب در امور مدنی نموده اســت. لــذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواســت و 
مســتندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شــورا نســخه 
 ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد. 

م الف: 593203 رئیس شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر
ابالغ وقت رسیدگی

6/174 شماره: 734/98 و 1323/97حل8 ، مرجع رسیدگی: شعبه هشتم حقوقی شورای 
حل اختالف خمینی شهر به نشانی: خمینی شهرـ  بلوار پاسدارانـ  روبروی کوی مهستان 
ـ مجتمع شــوراهای حل اختالف اصفهان ، وقت رسیدگی: ساعت 04:15 بعدازظهر روز 
دوشــنبه مورخه 1398/07/24 ، مشــخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: قدمعلی 
امیریوســفی ، نام پدر: محمدحسین ، نشــانی: خمینی شهر خ ســلمان فارسی خ خیام 
بن بســت11 ؛ مشــخصات خوانده:1-نام و نام خانوادگی: علی کاهه ، نام پدر: حسین ، 
خواســته و بهای آن: مطالبه مبلغ 100/000/000 ریال وجه چک ، دالیل خواهان: کپی 
مصدق و ضمائم آن ، گردش کار: خواهان.خوانده را مجهــول المکان اعالم و تقاضای 

ابالغ دادخواست و وقت رســیدگی به وی از طریق نشــر آگهی در یکی از روزنامه های 
کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی 
نموده است. لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی 
می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت 
نموده و در وقت مقرر جهت رســیدگی حاضر گردد. م الف: 593386  رئیس شعبه 

هشتم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر
فقدان سند مالکیت 

6/175 شــماره نامه: 139885602006005576 ، تاریــخ: 1398/06/17 ، ورثه آقای 
قنبرعلی طاهری فرزند عباس به استناد یک برگ استشــهادیه محلی که هویت و امضا 
شهود رسماً گواهی شده مدعی است سه ربع سهم مشاع از نه سهم ششدانگ شماره فرعی 
204 از 84 اصلی واقع در خمینی شهر بخش 14 ثبت اصفهان که در دفتر 31 صفحه 22 
مسبوق به ثبت و سند می باشــد که در اثر جابه جایی مفقود شده است و چون درخواست 
صدور المثنی سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه 
قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هرکس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی 
ذکر شده( 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 کتبًا ضمن ارایه اصل ســند مالکیت و سند 
معامله تســلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند با ارایه کننده مسترد گردد. اگر 
ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه نشود المثنی سند 
مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف: 593289 نبی اله یزدانی 

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر 
ابالغ وقت رسیدگی

6/176 شماره: 955/98 حل8 ، مرجع رسیدگی: شعبه هشتم حقوقی شورای حل اختالف 
خمینی شهر به نشانی: خمینی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  مجتمع 
شوراهای حل اختالف اصفهان ، ، وقت رسیدگی:ساعت 04:00 بعدازظهر روز سه شنبه 
مورخه 1398/07/30 ، مشخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی:  صندوق قرض الحسنه 
حضرت مهدی ؛ مشخصات خوانده: 1-نام و نام خانوادگی:  ابراهیم دشتبانی ، خواسته و 
بهای آن: مطالبه مبلغ 15/000/000 ریال به موجب یک فقره چک و خسارات دادرسی 
، دالیل خواهان: چک و گواهــی آن ، گردش کار: خواهان.خوانــده را مجهول  المکان 
 اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی در یکی از 
روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب 
در امور مدنی نموده است. لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک 
نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شــورا نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 593409 

رئیس شعبه هشتم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر

حصر وراثت
6/165  آقای مرتضی اصالنی دارای شناســنامه شــماره 127 به شــرح دادخواست به 
کالسه  292/98 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان اشرف صفری به شناسنامه 212 در تاریخ 1398/4/22 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
 زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به چهار فرزند ذکور به نام های
 1-  فرهاد اصالنــی، ش.ش 45 متولــد 1364/2/10، 2- میالد اصالنــی به کدملی 
1080194584 متولد 1370/8/19، 3- مهرداد اصالنی به کدملی 1120010438 متولد 
1368/4/19 ، 4- عرفان اصالنی به کدذملی 1080436715 متولد 1376/6/3 و همسر 
دائمی نامبرده به نام مرتضی اصالنی، ش.ش 127متولــد 1343/8/5 و پدر نامبرده به 
 نام ســلمان صفری، ش.ش 24 متولد 1320/2/2 و غیر از نامبردگان فوق وراث دیگری
 ندارد. اینک بــا انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یــک مرتبه آگهی 
می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر 
 نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیــم دارد و اال گواهی صادر خواهد شــد. 
 م الــف: 594551 شــعبه اول حقوقــی شــورای حــل اختــالف شهرســتان

 فریدونشهر

آگهی تغییرات شرکت کاوش انرژی پاسارگاد سهامی خاص به 
شماره ثبت 46709 و شناسه ملی 10260647780 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بــه طور فوق العــاده مورخ 
1398/05/15 تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد: پــدرام یمینی به شــماره ملی 
1271232758 به ســمت بــازرس اصلــی و زینب طاهری به شــماره ملی 
1130340287 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب 
شدند. اداره کل ثبت اســناد و امالک اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری اصفهان )594421(

آگهی تغییرات شرکت کاوش انرژی پاســارگاد سهامی خاص به 
شماره ثبت 46709 و شناسه ملی 10260647780

 به استناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/05/15 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از محل مطالبات حال شده سهامداران و صدور سهام 
جدید از مبلغ 1596000000 ریال به مبلغ 2396000000 ریال افزایش یافت و ماده 
5 اساسنامه بدین شرح اصالح شد: سرمایه شرکت مبلغ 2396000000 ریال نقدی 
است منقسم به 2396000 ســهم 1000 ریالی با نام عادی که تماما پرداخت شده 
است. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری اصفهان )594420(

رییس کل دادگستری استان:
۲۰ شعبه تجدید نظر در دادگستری اصفهان راه اندازی می شود

رییس کل دادگستری استان اصفهان در مراسم تکریم و معارفه رییس دادگستری اردستان در سالن کانون 
شهید مفتح اظهار داشت: موضوع تفکیک قوا مانع هم پوشانی کارها بین مسئوالن دستگاه قضایی و اجرایی 
نخواهد شد و همه با همیاری و همکاری در جهت رفع مشــکل جامعه گام برمی دارند. محمدرضا حبیبی 
تاکید کرد: ما هرچه داریم از امام حسین )ع( و فرهنگ تاسوعا و عاشوراست، هرچند دشمن به دنبال تحریف 
و منحرف کردن فرهنگ این مراسم هاســت، حرکات موهنی مثل قمه زنی و زنجیر تیغی توسط داعش و 
صهیونیست ها تبلیغ و ترویج می شود و بعضی افراد کج سلیقه و کج فهم نیز دچار آن شدند ولی اکثریت مردم 
آگاه هستند. وی گفت: از ۵۵ شعبه تجدید نظر استان ۳۱ شعبه مشغول به کار است که تالش داریم با ۲۰۰ 
نفرجابه جایی صورت گرفته ۲۰ قاضی تجدید نظر واجد شرایط را انتخاب و ۲۰ شعبه جدید راه اندازی کنیم.

مدیرکل فنی و حرفه ای استان اصفهان:
رویکرد سازمان فنی و حرفه ای جلب مشارکت بخش خصوصی است

مدیرکل فنی و حرفه ای استان اصفهان گفت: این سازمان با توجه به تاثیر تحریم ها روی منابع دولتی و کاهش 
اعتبارات، از رویکردهای نوین برای جلب مشــارکت بخش خصوصی بهره گرفته است. آرش اخوان افزود: در 
این پیوند، سازمان فنی و حرفه ای، رویکرد مشــارکت جدی با بخش خصوصی در قالب آموزشگاه های آزاد 
و صنوف و صنایع را در پیش گرفته اســت. وی، با تاکید بر آموزش های دوگانه مهارتی خاطرنشــان کرد: بر 
اساس نخستین تفاهم نامه مشترکی که با برخی از اتحادیه های صنفی استان منعقد شده، باید تا ۵۰ درصد از 
آموزش های مهارتی در کارگاه ها و ۵۰ درصد در واحدهای صنعتی و صنفی ارائه شود. اخوان یادآور شد: بر این 
اساس کارآموز در مرحله نخست روی طرح های تخیلی، بدون استفاده از ابزارهای نوین کار می کند سپس با 

ادامه آموزش در واحد صنفی و صنعتی به مهارت الزم دست می یابد.
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 نقشه های »بکام«
 برای جذب مسی

چند ماه دیگر کار باشگاه اینترمیامی در لیگ 
MLS شــروع خواهد شــد و تیم دیوید بکام 
لیگ آمریکا را جذاب تر 
کــرد.  خواهــد 
شــایعه  طبیعتا 
مــون تیمی  پیرا
که بکام مالکیت 
برعهــده  را  آن 
دارد زیاد می شــود 
و جدیدترین آنهــا درباره خرید 
بــزرگ اینترمیامی اســت. نشــریه »موندو 
دپورتیوو« مدعی شد، دیوید بکام با قراردادی 
بزرگ که جزییات آن در دسترس نیست سعی 
دارد مســی را برای حضور در آمریکا وسوسه 
کند. مســی می تواند در صورتی که بخواهد 
بارســلونا را به مقصد تیمی غیراروپایی ترک 
کند و به این ترتیب اگر تمایل داشــته باشد 
راهــی اینترمیامی خواهد شــد. در روزهای 
گذشــته خبر از تمایــل بکام به اســتخدام 
 زین الدین زیدان به عنوان سرمربی تیمش هم

 منتشر شده بود.

»رونالدینیو« به میادین 
فوتبال باز می گردد

رونالدینیو، اعجوبه برزیلی دنیای فوتبال برای 
اولین بار پس از اعالم رســمی بازنشســتگی 
پا به توپ خواهد شــد. 
او در ســال ۲۰۱۸ 
رســما از فوتبال 
خداحافظی کرد؛ 
اما باشگاه سانتافه 
کلمبیا خبر داد قرار 
اســت رونالدینیو در 
یک دیدار دوستانه لباس این تیم را بر تن کند. 
ستاره ۳۹ ساله به زودی به کلمبیا سفر می کند 
تا در یک دیدار دوستانه در تاریخ ۱۷ اکتبر به 
میدان برود. البته هنوز سانتافه نام رقیب خود 
در این دیدار دوســتانه را اعالم نکرده و معلوم 
نیســت حضور دوباره رونالدینیو در مستطیل 
ســبز در مقابل چه تیمی رقــم خواهد خورد. 
گران ترین بلیــت این دیدار حــدود ۳۰ پوند 
قیمت گذاری شده است. البته هنوز مشخص 
نیست رونالدینیو می تواند برای بازی به کلمبیا 

سفر کند یا خیر .

 متهم شدن یورگن کلوپ 
و لیورپول به دروغگویی!

باشــگاه لیورپول از ســوی یکی از بازیکنان 
ســابقش به دروغگویی متهم شد. رایان کنت، 
بازیکن سابق لیورپول که در آخرین روز فرصت 
نتقــاالت لیگ  نقل و ا
اســکاتلند موفــق 
شد از لیورپول به 
رنجرز منتقل شود 
باشگاه لیورپول را 
متهم کــرد که در 
طول تابســتان به او 
دروغ می گفته و باعث آزار و اذیت شــدیدش 
شده است. کنت، فصل گذشته را هم به عنوان 
بازیکن قرضی در رنجرز بازی کرده بود و قصد 
داشت در طول تابســتان به صورت دائمی به 
این تیم اسکاتلندی منتقل شود. یورگن کلوپ 
پیش از آن به صراحت گفته بود که کنت جایی 
در آنفیلد ندارد؛ اما او می گوید کلوپ و باشگاه 
لیورپول در مســیر این انتقال ســنگ اندازی 
 کــرده و آن را تــا آخریــن لحظه بــه تاخیر

 انداخته اند.

  بازگشت »ساری«
 به نیمکت یوونتوس

ســرمربی ایتالیایی یوونتوس به دلیل ابتال به 
بیماری ذات الریه دو بــازی اول لیگ یووه را 
از دست داد و دستیار 
وی جیوانــی مارتو 
ســلیو بیانکونری 
را هدایــت کرد. 
امــا حــاال اخبار 
حاکی از آن اســت 
مائوریتســیو ساری 
به همراه کاروان یوونتوس به فلورانس ســفر 
خواهد کرد و اگر مشــکل خاصــی رخ ندهد 
می تواند برای اولیــن روی نیمکت تیمش در 
این فصل سری آ حضور یابد. البته یوونتوس 
در دو دیــدار ابتدایــی فصل بــدون حضور 

مائوریتسیو ساری پیروز شد.
 بیانکونری در اولین دیدار با یک گل پارما را 
مغلوب کرده و هفته بعد در دیداری دشوار و 
به یادماندنی، ۳-4 موفق بــه غلبه بر ناپولی 

شد.

عیارویلموتسمقابلعراقمشخصمیشود

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

بابک حاتمی، مدافع کناری باتجربه که سابقه بازی در تیم های لیگ 
برتری متعددی را دارد، بعد از توافق با مدیران باشگاه پارس جنوبی 
قرارداد یک ســاله اش را به امضا رساند. حاتمی که در پرسپولیس، 
سایپا و ...سابقه بازی دارد، در گسترش فوالد نیز شاگرد فراز کمالوند 
بود و حاال بار دیگــر در پارس جنوبی کنار ایــن مربی خواهد بود. 
گفتنی است او به عنوان سهمیه آزاد به پارس جنوبی پیوسته است.

مدافع اسبق پرسپولیس در پارس جنوبی جم

دانیال ماهینی، مدافع بوشــهری با اتمام خدمت سربازی اش، از تیم 99
ملوان جدا شد. وی سابقه قهرمانی با استقالل خوزستان در لیگ برتر 
و همچنین حضور در تیم ایرانجوان بوشهر و سایپای تهران را نیز دارد. 
ماهینی درباره جدایی از ملوان گفت: من یک سال خوب در شهر انزلی 
سپری کردم و هیچگاه خاطرات اینجا را فراموش نمی کنم، امیدوارم 

ملوان هرچه زودتر به لیگ برتر باز گردد.

جدایی ماهینی قطعی شد
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»کریم باقری« گلزن ترین 
هافبک تاریخ در رده ملی

بین بازیکنانی که ۵۰ گل یا بیشتر در رده ملی 
زده اند نام کریم باقری هم به چشم می خورد. 
هافبک ســابق تیم ملی ایران کــه در ابتدای 
دوران بازی اش حتی در خــط میانی هم بازی 
نمی کرد و مدافع بود، با این حال ۵۰ گل ملی 
در ۸۷ بــازی زده و تنها هافبکی اســت که به 
چنین رکوردی رسیده است. در واقع او برترین 
گلزن جهان اســت که در پســتی غیر از خط 
حمله بازی می کرد. کریم باقری در سال ۱۹۹۷ 
بعد از رونالدوی برزیلی دومین گلزن برتر سال 

جهان نیز شد.

برانکو، مچ سرمربی عربستان را 
در فضای مجازی خواباند

نشریه »الریاضیه« عربســتان به رصد صفحات 
مجازی ســرمربی شــاغل در لیگ این کشــور 
پرداخت و آمار و ارقامی را منتشــر کرد. برانکو 
ایوانکوویچ، سرمربی سابق پرسپولیس و کنونی 
االهلی عربستان با داشــتن یک میلیون و ۳۰۰ 
هزار دنبال کننده در صفحه اینســتاگرامش با 
فاصله در صدر محبوب ترین مربیان شــاغل در 
لیگ عربستان قرار دارد. رنار، سرمربی سرشناس 
و فرانسوی تیم ملی عربستان با داشتن 4۰۰ هزار 
دنبال کننده در اینستاگرام در رده دوم قرار دارد. 
روی ویتوریا، ســرمربی النصر با ۱۰۹ هزا دنبال 

کننده در سوم قرار دارد.

در حاشیه

 امیدواری »سوریان«
  به حماسه سازی کشتی فرنگی 

در قزاقستان
نایب رییس فدراسیون کشتی ابراز امیدواری 
کرد که تیــم ملی کشــتی فرنگی ایــران در 
رقابت های جهانی قزاقستان حماسه ساز شود.

حمید سوریان در مورد شرایط تیم ملی فرنگی 
اعزامی به مســابقات جهانی قزاقستان اظهار 
داشت: موضوعی که همه به آن اشراف دارند، 
ترکیب جوان تیم ملی است. میدان بزرگی در 
پیش است؛ اما اغلب بچه های تیم، مدال داران 
رده سنی جوانان هستند. قطعا کار سختی در 
پیش داریم چرا که مســابقات جهانی پیش از 
المپیک است و همین موضوع سطح رقابت ها را 
باال می برد. در قزاقستان موضوع کسب سهمیه 
را نیز داریم و این، رقابت بین تیم ها را بیشــتر 
می کند. در عین حال که تیــم جوانی داریم، 
همه با انگیزه هستند و می توانند فعل خواستن 
 را صرف کنند و امیدوارم خدا هم کمک شــان

 کند. 
وی ادامه داد: کادرفنی زحمتکشــی ماه ها کار 
آماده سازی تیم را برعهده داشــته و امیدوار 
هســتیم مزد تالش شــان را بگیرند. دارنده ۷ 
مدال طالی کشــتی فرنگی جهان و المپیک 
ادامه داد: با توجه به اتفاقاتی که در ســال های 
اخیر پیرامون کشتی رخ داده، باید اعتماد الزم 

به جوانان انجام شود.

منهای فوتبال

ســرمربی اصفهانی تیم ملی بســکتبال در خصوص صعود تیم 
ملی بسکتبال به المپیک اظهار داشت: کیفیت تیم ملی نسبت 
به گذشــته بهتر شــده بود، به خصوص با تــالش مضاعفی که 
بازیکنان به خرج دادند، بازی های خوبی انجام شد و در مجموع 
زحمات کل مجموعه ســبب شــد نتیجه خوبی در مســابقات 
جام جهانی کســب کنیم. فرزاد کوهیان افزود: بچه ها از ســال 

۹6 درگیــر مقدماتی جــام جهانی بودند و زمــان زیادی را در 
مسابقات سپری کردند، همین سبب شد هماهنگی تیم بیشتر 
 شود؛ از ســوی دیگر فشــار و فعالیت باالی بازیکنان برای آنها 

سخت بود. 
کوهیان یادآور شد: با بازگشت ذوب آهن به لیگ برتر بسکتبال 
و جوان شــدن هیئت بســکتبال باید اصفهان به روزهای خوب 

بازگردد و امیدوارم اصفهان به شــرایط خوب برسد و بسکتبال 
اصفهان را روزهای اوج ببینیــم. وی در پایان در خصوص ادامه 
همکاری با تیم ملی خاطرنشــان کرد: امیدوار هستم بتوانم به 
تیم ملی خدمت کنم؛ اما این اتفاق به نظر فدراسیون بسکتبال 
بستگی دارد؛ هر لحظه ای که بتوان به تیم ملی کمک کرد، مایه 

افتخار است.

سرمربی اصفهانی تیم ملی بسکتبال:
ادامه حضورم در تیم ملی به نظر فدراسیون بستگی دارد

هفته ســوم رقابت های لیگ برتر فوتبال کشــور 
در حالی عصر امروز با دو دیدار پیگیری می شــود 
که تیم سپاهان در یک دیدار حساس و جذاب به 

مصاف تیم فوالد خوزستان می رود.
 طالیی پوشان نصف جهان در شرایطی در گام سوم 
فصل جدید رقابت های لیگ برتر فوتبال کشــور، 
مقابل شاگردان جواد نکونام صف آرایی می کنند 
که آنها این دوره از مســابقات را بــا پیروزی آغاز 
کرده اند. شاگردان امیر قلعه نویی در اولین هفته از 
نوزدهمین دوره رقابت های لیگ برتر فوتبال کشور 
در یک دیدار خارج از خانه به مصاف تیم شــاهین 
شهرداری بوشهر رفتند که این بازی با برتری سه 

بر صفر به پایان رسید.
 ســپاهانی ها در هفته دوم از رقابت های لیگ در 
نقش جهان از تیم ماشین ســازی تبریز پذیرایی 
کردند که این دیدار نیز با کســب سه امتیاز دیدار 
خانگی همراه بــود. طالیی پوشــان نصف جهان 
که با ایــن دو پیروزی هم اکنــون بر صدر جدول 
رده بندی تکیــه زده اند، در اولین آزمون ســخت 
خود در این دوره از مســابقات مقابــل تیم فوالد 
قرار می گیرند. مصاف با فوالد در اهواز همیشــه 
جزو دیدارهای ســخت یک تیم مدعی در مسیر 
قهرمانی به حساب می آمده است و حداقل کسب 
یک امتیاز از جدال با قرمز و زردهای اهواز می تواند 
نتیجه مطلوبی برای هر تیمی در اهواز به حســاب 

بیاید.ســپاهان با نمایش 
رضایت بخش در دو دیدار 
گذشــته طرفداران خود 
را امیدوار کرده اســت و 
حاال باید دید شــاگردان 
قلعه نویی کــه با 6 امتیاز 
صدر جدول را در اختیار 
دارنــد در اولیــن بازی 

سخت خود در لیگ نوزدهم چه عملکردی از خود 
نشان می دهند.در آن ســو فوالدی ها از دو دیدار 
برگزار شــده خود در فصل جدید رقابت های لیگ 

برتر تنها یــک امتیاز به 
دست آورده اند. شاگردان 
نکونام در اولین گام و در 
یک دیدار خانگی نتیجه 
را بــه تیم صنعــت نفت 
آبادان واگذار کرده و در 
دومین دیدار مقابل تیم 
استقالل تهران به نتیجه 
تساوی یک بر یک رضایت داده تا با یک امتیاز در 
رده ســیزدهم جدول رده بندی جای بگیرند؛ اما 
تیم فوالد که حاال با مدیرعامــل جدید اصفهانی 

خود یعنی ســعید آذری امیدوار بــه روزهای پر 
فروغی است به دنبال آن است تا شکست در دیدار 
قبل خانگی خود را با پیروزی برابر سپاهان جبران 
کند. در هر صورت مصاف بــا یک تیم اصفهانی در 
اولین دیداری که سعید آذری مدیرعاملی باشگاه 
را بر عهده دارد می تواند جذابیت های خاص خود 
را داشته باشد. طالیی پوشان در این دیدار محمد 
ایران پوریان، محسن مسلمان و حامد بحیرایی را 
به دلیل مصدومیت در اختیار نخواهند داشت و تیم 
فوالد نیز حسن بیت سعید را به دلیل مصدومیت 

در اختیار ندارد.
نکته جالــب پیرامون این بازی برای ســپاهانی ها 
طلســم پیروزی در اهواز برابر فوالد است، طالیی 
پوشان اصفهانی هرچند در کل عملکرد خوبی در 
دیدارهای رو در رو برابر فوالد خوزستان دارند؛ اما 
در 4 فصل اخیر و به طــور دقیق تر در ۱6۷4 روز 
اخیر نتوانســته اند فوالد را در اهواز شکست دهند 
و شــاید همین موضوع بهانه ای باشد که شاگردان 
امیر قلعه نویی برای شکســت این طلســم انگیزه 

بیشتری برای پیروزی داشته باشند. 
قضاوت دیدار تیم های ســپاهان اصفهان و فوالد 
خوزســتان که عصر امروز و از ســاعت ۱۹:4۵ در 
ورزشگاه فوالد آره نا برگزار می شود، برعهده پیام 
داوری اســت و علی میرزا بیگی، رحیم شــاهین، 
حسین زمانی، ایمان کهیش و مهدی الوندی او را 
در این قضاوت همراهی می کنند و علیرضا کهوری 

نیز ناظر این داوری است.

طالییپوشاننصفجهانبهدنبالطلسمشکنیدراهواز
  هفته سوم رقابت های لیگ برتر فوتبال؛

  عکس روز

تغییر رنگ خودرو به رنگ پیراهن باشگاه!
گاالتاسرای پس از پیگیری های بسیار موفق شد فالکائو را از موناکو به استانبول منتقل کند. 
حضور 4۰ هزار هوادار در مراسم معارفه ستاره کلمبیایی نشان از عالقه بسیار هواداران تیم 
گاال به وی داشت. البته این شور و شــوق در بین ۱۰ استقبال برتر تاریخ فوتبال جهان قرار 
گرفت. در همین راستا توییتر رسمی باشگاه گاالتاسرای با انتشار تصویری از خودروی یک 
هوادار گاالتاسرای که ماشین خود را به رنگ زرد و قرمز در آورده و نام فالکائو روی آن حک 

شده بود، از عالقه بی اندازه هواداران به مهاجم اسبق اتلتیکو پرده برداشت.

مصاف با فوالد در اهواز همیشه 
جزو دیدارهای سخت یک تیم 
مدعی در مسیر قهرمانی 

به حساب می آمده است

چه کسی »دیاباته« را برای حضور در ایران قانع کرد؟
شیخ دیاباته، مهاجم اهل مالی تیم استقالل یکی از سرشــناس ترین خارجی هایی است که طی سالیان 
اخیر به ایران آمده و خیلی ها منتظر درخشــش او در خط حمله استقالل هســتند. دیاباته اما آنطور که 
می گوید برای حضور در ایران تردیدهایی جدی داشته؛ اما در نهایت پس از مشورت با سرمربی استقالل 
قانع شده که به ایران بیاید. خود او در این خصوص می گوید: »حقیقت این است که درباره رفتن به ایران 
تردید زیادی داشتم و در ابتدا خیلی انگیزه ای برای رفتن به این کشور نداشتم. سپس اطالعاتی از ایران 
به دست آوردم و با آندره آ استراماچونی ایتالیایی روبه رو شدم که من را به واسطه بازی در فرانسه و ایتالیا 
در تیم بنونتو می شــناخت، از این رو با او مفصل صحبت کردم و بعد از آن بود که تصمیم گرفتم به ایران 

بروم تا چالش جدیدی را تجربه کنم.«

»ربیع خواه« در انتظار بازگشت به ترکیب
محسن ربیع خواه ، هافبک سرخ پوشــان که در دو بازی قبلی پرسپولیس در این فصل نتوانست در ترکیب 
اصلی تیمش به میدان برود در تالش اســت مثل زمان حضور برانکو اعتماد کالــدرون را نیز به خود جلب 
کند. در حالی که محســن ربیع خواه در فصل قبل با توجه به مصدومیتش فصل پرفراز و نشــیبی را پشت 
سر گذاشت این روزها با انگیزه باالیی تمرینات خود را برای بازگشــت به ترکیب اصلی پرسپولیس پشت 
سر می گذارد. البته ترافیک شدید خط میانی و حضور مهره های شاخص در پست ربیع خواه کار او را برای 
بازگشت به ترکیب اصلی پرسپولیس کمی سخت تر از قبل کرده اســت؛ اما با این حال ربیع خواه با وجود 
این که در گذشته هم با انتقاداتی روبه رو بود ولی با انگیزه باالی خود به دنبال رسیدن به جایگاه اصلی اش 

در پرسپولیس است.

پیشکسوت فوتبال ایران درباره عملکرد تیم ملی فوتبال ایران مقابل هنگ کنگ در نخستین حضور 
رسمی مارک ویلموتس در رأس کادر فنی اظهار داشت: بازی در خانه حریفی بود که از لحاظ زمانی و 
مکانی فاصله بسیار زیادی با ایران داشت که این موضوع ناخود آگاده روی عملکرد بازیکنان ایران تاثیر 
گذاشته بود. با این حال ملی پوشان آمادگی جسمانی بسیار خوبی داشتند توپ را مدام به گردش در 
می آوردند. محمدرضا زادمهر افزود: ایران در این بازی دو گل زد و چندین گل هم نزد. تیمی که بدون 
بازی تدارکاتی به هنگ کنگ رفته بود توانست پیروزی کسب کند و از این بازی هم در راستای شناخت 
هرچه بیشتر اعضای تیم از یکدیگر استفاده کند. وی، درباره نقاط ضعف و قوت تیم ملی ایران تاکید 
کرد: بازی با هنگ کنگ را نمی توان متر و معیاری برای بررسی عملکرد تیم ملی فوتبال ایران دانست. 
عیار ویلموتس با این تیم در بازی با عراق مشخص می شود. پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس درباره 
شروع مجدد رقابت های لیگ برتر تصریح کرد: پرســولیس با کالدرون نیاز دارد تا مقابل صنعت نفت 
آبادان به برد رسیده تا دوباره در مسیر موفقیت قرار گیرد. باخت به تراکتور می تواند برای پرسپولیس 
ثمربخش باشد. این تیم در ابتدای مسیر، شکست خورد. من فکر می کنم پرسپولیس و استقالل تهران 
به زودی موتورهایشان روشن می شود. استراماچونی با اینکه نتوانست در دو هفته ابتدایی نتایج خوبی 
را با استقالل بگیرد؛ اما تیمش را به خوبی آماده کرده که قطعا تاثیراتش را خواهیم دید. زادمهر درباره 
احضار علی بیرانوند به کمیته انضباطی بابت رفتار ناشایست خود در بازی با تراکتور تبریز یادآور شد: 
پرسپولیس تیم بزرگی است و هر رفتاری از سوی مربی و بازیکن این تیم زیر ذره بین است. مسئوالن 
باشگاه باید بیرانوند را توجیه کنند، او باید تجارب بزرگی را کسب کند. زمانی هم به این مهم می رسد 
که ترانسفر موفقی برای حضور در تیم های معتبر دنیا داشته باشد. چنین اتفاقی اگر رخ دهد می تواند 

هم به نفع بیرانوند باشد هم پرسپولیس.

پیشکسوت فوتبال ایران مطرح کرد:

عیار ویلموتس مقابل عراق مشخص می شود
فوتبال

 رئال مادرید
ساعت  - لوانته

15:30

شبکه 
ورزش

فیورنتینا - فوتبال
ساعتیوونتوس

17:30

شبکه 
ورزش

پخش  زنده مسابقات

والیبال
ایران 
ساعت - قطر

21

شبکه 
ورزش

والیبال قهرمانی آسیا

کنداکتور

شنبه 23 
شهریور

شنبه 23 
شهریور

سمیه مصور

فوتبال
اینتر - 
ساعتاودینزه

21:15

شبکه 
ورزش
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مالقات مردمی شهردار 
اصفهان با اهالی منطقه ۱۳

شهردار اصفهان در برنامه رادیویی »شهر 
پرسشگر، شهردار پاســخگو« با اشاره به 
راهکارهای ارتباط مســتقیم شــهردار با 
شــهروندان و اختصاص یک شماره تلفن 
همراه در ایــن باره، گفت: بــرای ارتباط 
مســتقیم با مردم بدون اطــاع قبلی به 
مناطق ۱۵ گانه شهرداری مراجعه و پشت 

میز خدمت با مردم گفت و گو می کنم. 

قدرت ا... نوروزی با اشــاره به دیدارهای 
مردمی خود در مناطق ۱۵ گانه شــهر بر 
اساس برنامه ریزی انجام شده، گفت: روز 
۳۱ شهریور ماه در منطقه ۱۳ با اهالی این 
منطقه دیدار مردمی خواهم داشــت. وی 
گفت: البته شهروندان می توانند با استفاده 
از ســایر روش ها از جمله تماس با سامانه 
۱۳۷ شــهرداری اصفهان پیشــنهادات و 
انتقادات خود را مطــرح کنند، همچنین 
صندوق صوتی برای ارتباط با شهروندان 
تعبیه شده است. نوروزی تاکید کرد: اینکه 
ســاعاتی برای تماس مستقیم شهروندان 
در نظر گرفته شــود باید مورد بررســی و 
تصمیم گیری قرار گیــرد. وی اظهار کرد: 
هرچه ارتباط شهردار با شهروندان افزایش 
یابــد، می توانیــم از مشــکات و نظرات 
شهروندان مطلع و در جهت رفع آنها گام 
برداریــم و قطعا خدمت گــزاری به مردم 

راحت تر و منطقی تر خواهد شد.

در هفته گذشته صورت گرفت؛
تماس بیش از ۵ هزار 

شهروند اصفهانی با ۱۳۷
شــهروندان اصفهانــی در هفتــه ای که 
گذشــت، پنج هزار و ۱۹۳ مرتبه با مرکز 
۱۳۷ تماس برقرار کردند که از این تعداد 
چهار هــزار و ۹۱۸ پیام جهــت ارجاع و 
پیگیری به ثبت رســید. بر اســاس اعام 
اداره ارتباطات مردمی ۱۳۷ شــهرداری 
اصفهان، از مجموع تماس های واصل شده 
دو هزار و ۷۲۱ مورد مربــوط به معاونت 
خدمات شــهری معادل ۵۵ درصد، ۲۴۳ 
تماس معاونت عمــران معادل پنج درصد 
و ۶۴ مورد نیز ترافیکی شامل یک درصد 
از مجموع کل پیام هاست؛ ســایر پیام ها 
نیز به ســازمان ها و شــرکت های وابسته 
به شــهرداری ارجاع شــد. ایــن گزارش 
حاکی اســت؛ ۸۲۴ مــورد از تماس های 
شهروندان مربوط به موارد مربوط به رفع 
آلودگی، ترکیدگــی و بازبودن والو فضای 
سبز، گزارش ساخت و ساز بدون مجوز به 
صورت فوری توسط کارشناسان این اداره 
به مسئوالن اجرایی مناطق، ارجاع و نتیجه 
عملکرد آنها از طریق تماس با شهروندان 
پیگیری شــد که بازتاب آن رضایت مندی 
۹۰ درصدی تماس گیرندگان اداره ۱۳۷ 
بوده است. در بخش بازخورد نیز به منظور 
پیگیری پیام های ارجاع شده به مناطق و 
اقدامات صورت گرفته، ســه هزار و ۹۲۱ 
تماس با شــهروندان برقرار شــده است. 
کارشناسان اداره ارتباطات مردمی ۱۳۷ 
طی هفته گذشــته یک هزار و ۷۴۵ مورد 
مشــاوره یا اطاعــات مربوط بــه اماکن 
تفریحی و شماره تلفن مناطق ۱۵ گانه و 
حمل و نقل عمومی را به شهروندان ارائه 
کردند. گفتنی است؛ شهروندان اصفهانی 
می توانند همه روزه به صورت ۲۴ ساعته 
با ســامانه ۱۳۷ تماس گرفته و مسائل و 
مشــکات خود را در بخش های خدمات 
شــهر، عمران و ترافیک شــهری مطرح و 
 از راهنمایی و مشــاوره کارشناســان این
ره در حــوزه مدیریــت شــهری دا   ا

 استفاده کنند.

مقابله با رژیم صهیونیستی  با تقویت جبهه مقاومت
پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

اخبار

امام جمعه اصفهان مطرح کرد:
 مقابله با رژیم صهیونیستی
 با تقویت جبهه مقاومت

امام جمعــه اصفهان در خطبه هــای نماز جمعه 
این هفته اظهار کرد: مهم ترین درجه شکرگزاری 
شــناخت منعم اســت، مثا اگر بخواهیم شــکر 
نعمت خداوند را به جای آوریــم اول باید خداوند 
را بشناسیم، درجه دوم شــکرگزاری به کار بردن 
نعمت ها در راهی است که منعم دوست دارد و درجه 
سوم آن بیان باالترین ذکر شکر، یعنی »الحمدا...« 
است. آیت ا... سید یوســف طباطبایی نژاد با بیان 
اینکه شکر، عامل بقای دین است، گفت: شکر الهی 
آنقدر اهمیت دارد که این واژه در قرآن در اشکال 
مختلف حــدود ۷۵ مرتبه آورده شــده و خداوند 
بعضی از پیامبــران خود را با ایــن صفت تعریف 
کرده اســت. وی ادامه داد: از آثار و عظمت انقاب 
اســامی این اســت که با تقویت جبهه مقاومت 
به مقابله با رژیم صهیونیســتی برخواسته است و 
منجر به تشکیل جمعیتی در لبنان شده که مطیع 
والیت فقیه انقاب اسامی اســت و رهبری این 
جمعیت با تهدیدهای خود لرزه بر اندام رژیم غاصب 

صهیونیستی انداخته است.

استاندار اصفهان مطرح کرد:
جوانان، نقشی موثر در توسعه 

پایدار شهر دارند
 استاندار اصفهان درنشســت گفتمان راهبردی 
نقش جوانان در توسعه پایدار شهری اظهار داشت: 
هدف از این جلسه بررسی راهکارهای مناسب در 
زمینه های زیست محیطی، اقتصادی، اجتماعی 
و فرهنگی توسعه پایدار شــهری و با هدف شبکه 
سازی و آگاهی بخشی عمومی است که نا گفته های 
بسیاری در این خصوص وجود دارد. عباس رضایی 
ادامه داد: در مسیر توسعه پایدار شهری باید ابتدا 
مشکات و مســائل پیش رو مشخص و پس از آن 
مقاالتی در ایــن خصوص با رویکــردی کابردی 
نوشته شود تا بتواند مســائل منطقه ای، استانی و 
کشوری را حل کند. استاندار اصفهان عنوان کرد:   
تمامی مشکات را نمی توان روی یک میز گذاشت 
بلکه باید از طریق نهادهای مختلف و با ارائه نقشه 
راه متناســب با آن را یافت. وی خاطرنشان کرد: 
جوانان نقش موثری در توسعه پایدارشهری دارند 
و می توانند با خاقیت و نوآوری، جایگاه اصفهان و 
ایران را در این حوزه باال ببرند؛ بنابراین باید زمینه 

ظهور و بروز استعدادهای نسل جوان فراهم شود.

رییس شورای اسالمی شهر اصفهان:
رونق گردشگری مذهبی 

نیازمند فرهنگ حسینی است
رییس شــورای اســامی شــهر اصفهــان در 
برنامه تلویزیونی »اینجــا اصفهان« اظهار کرد: 
شــهرداری اصفهان برنامه های ویژه خود برای 
ماه محرم را با شعار »شهر حسینی« از حدود دو 
ماه پیش در قالب جلساتی که با هیئات مذهبی 
برگزار کرد آغــاز و تاش کرد کــه با همکاری 
این هیئت ها و برنامه ریزی مناسب پیش برود. 
علیرضا نصراصفهانی نقش آتش نشانی، اورژانس 
و بخش های مختلــف آموزشــی را در کاهش 
آســیب در حین عزاداری ها پررنگ دانســت و 
افزود: عزاداری امام حســین )ع( اختصاص به 
گروه، دسته و سن خاصی ندارد این یک فراخوان 
عمومی است که همه افراد با همه دیدگاه ها در 
آن شرکت می کنند. رییس شورای اسامی شهر 
اصفهان با تقدیر از نیروهای خدمات شــهری، 
نیروی انتظامی و صداوسیما و رسانه ها، تصریح 
کرد: امســال مشــارکت مردم مثال زدنی و با 
نظم بیشتری همراه بود؛ رعایت حقوق مردم و 
حق الناس بسیار خوشحال کننده و کمک مردم 
به نیروهای خدماتی بســیار اتفاق مثبتی بود. 
وی با اشــاره به اینکه حضور جوانان و نوجوانان 
در دسته های عزاداری حال و هوای دیگری به 
محرم امسال داده بود، ادامه داد:  اگر می خواهیم 
میزبان گردشگران بیشتری در این روزها باشیم 
نیازمند فرهنگ حسینی هستیم که مشارکت و 

همدلی از پایه ها و بنیان های آن است.

همزمان با هشتمین ســالگرد شهادت سردار 
عباســعلی جان نثاری،  یادواره ســرداران و 
۱۱۸ شــهید گروه توپخانه ۱۵ خرداد نیروی 
زمینی ســپاه با حضور جمعــی از رزمندگان 
هشت سال دفاع مقدس، خانواده های شهدا، 

ایثارگران، جانبازان و اقشار مختلف 
مردم شــهید پرور اصفهــان، روز 
پنجشنبه از ساعت ۱۰ صبح تا ۱۳ 
 در محل گــروه توپخانه ۱۵ خرداد 
برگزار شد. مســئول توپخانه ستاد 
کل نیروهای مسلح در این یادواره 
گفت: اگر قرار اســت الگویی برای 
جوانان امروز معرفی کنیم شــهید 
جانثاری یکی از بهتریــن افراد به 

شمار می آید. 
سردار محمد چهارباغی، با اشاره به 

نقش شــهید جانثاری در دفاع مقدس افزود: 
این شــهید گرانقدر یکــی از تاثیرگذارترین 
رزمندگان در عملیات والفجــر ۸ بود و نقش 
تعیین کننده ای را ایفا کرد. وی با بیان اینکه 
شــهید جانثاری در جنگ تحمیلی یک طراح 
آتش منحصر به فرد بود، گفــت: پس از دفاع 
مقدس نیز شهید جانثاری نقش تاثیرگذاری 
در تشــکیل و ســاماندهی یــگان توپخانه و 
موشکی جبهه مقاومت حزب ا... لبنان داشت. 

مســئول توپخانه ســتاد کل نیروهای مسلح 
با اشــاره به اینکه گروه توپخانــه ۱۵ خرداد 
تا ابد مدیون رشــادت های شــهید عباسعلی 
جانثاری و شــهید حســن غازی است، گفت: 
شکست ســنگین گروهک های ضد انقاب در 

شمال غرب کشــور مرهون فداکارهای شهید 
جانثاری است. سردار شــهید عباسعلی جان 
نثاری شانزدهم شهریور ســال ۹۰ در منطقه 
جاسوسان سردشــت در نبرد با گروهک های 
ضد انقاب به ضــرب گلوله تــک تیرانداز به 

شهادت رسید. 
در ایــن یــادواره از خانواده هــای معظــم 
 شــهدای گــروه توپخانه ۱۵ خــرداد تجلیل 

شد.

همزمان با هشتمین سالگرد شهادت سردار جان نثاری؛

 یادواره ۱۱8 شهید گروه توپخانه ۱۵ خرداد برگزار شد
در آستانه عاشورای حسینی، رزمندگان گروه 
مهندسی رزمی و پدافند غیرعامل ۴۰ صاحب 
الزمان )عج( با آیت ا... خاتمی، امام جمعه موقت 
تهران دیدار کردند. امام جمعه موقت تهران در 
حسینیه امام حســن مجتبی علیه السام در 

جمع رزمندگان سنگر ساز بی سنگر گروه ۴۰ با 
اشاره به برگزاری شایسته مراسم عزاداری امام 
حسین علیه السام با حضور رزمندگان نیروی 
انتظامی و پاسداران سپاهی در کنار هم اظهار 
کردند: اتحاد بین نیروهای مسلح از جمله شعائر 
دینی ماست. وی با اشــاره به اقدامات شایسته 
گروه مهندسی رزمی ۴۰ صاحب الزمان)عج( در 
محرومیت زدایی افزودند: کمک رسانی در سیل 
و امداد رسانی به کسانی که خانه و کاشانه شان 

را از دست داده بودند از جمله خدمات شایسته 
نظام مقدس جمهوری اســامی ایران اســت 
که شــما رزمندگان در ایــن خصوص خوب 
درخشیدید. آیت ا...خاتمی با بیان اینکه امروز 
اردوگاه امام حسین)ع( با همه عظمتش اردوگاه 
ایران اسامی اســت، ادامه داد: هر 
قدمی که شما در این نظام بردارید 
تقویت اردوگاه حســین)ع( است. 
امام جمعه موقت تهران اضافه کرد: 
در ســیل چه خدماتی شما صورت 
دارید؟ این خدمات تبلیغ عملی نظام 
اسامی است یک ســاعت خدمات 
شما به سیل زدگان برابر است با ۱۰ 
منبر که بنده حرف بزنم. شما غیور 
مردانی هستید که غیرت تان شما را 
به خدمت در این مناطق می کشاند. 
وی در پایان سخنرانی با اشاره به فرمایش مقام 
معظم رهبری گفت: به صراحــت بگویم خط 
والیت خط نفی مذاکره است و هرکس در این 
شرایط مذاکره کند ضد والیت فقیه است و این 
درس عاشوراست. فرمانده گروه مهندسی رزمی 
و پدافند غیر عامل ۴۰ صاحب الزمان)عج( نیز 
در ابتدای ایــن دیدارضمن خیرمقدم، گزارش 
کوتاهی از خدمت رسانی رزمندگان گروه ۴۰ 

در مناطق سیل زده و محروم ارائه کرد.

عضو خبرگان رهبری در جمع رزمندگان گروه مهندسی رزمی 40 صاحب الزمان )عج(:
اتحاد بین نیروهای مسلح، از شعائر دینی ماست

سید محسن تجویدی- شهردار دستگرد

آگهی مزایده
بدینوسیله شهرداری دســتگرد با توجه به مصوبه شورای اسامی در نظر 
دارد نسبت به فروش دو قطعه پاک مســکونی واقع در طرح تفکیکی شمال 
شرق اقدام نماید لذا شرکت کنندگان مزایده می توانند جهت دریافت اسناد 
مزایده به واحد مالی شهرداری تا آخر وقت اداری مورخ ۹۸/۰۶/۳۰ مراجعه و تا 
تاریخ ۹۸/۰۶/۳۱ نسبت به تحویل اسناد مزایده به واحد حراست اقدام نمایند.

روابط عمومی شهرداری خالد آبادم الف: 587910

آگهی مزایده نوبت دوم
شــهرداری خالد آباد در نظر دارد به استناد مصوبه مورخ ۹۸/۴/۲۶ شورای اســامی شهر، تعداد ۲ قطعه زمین 
مسکونی را از طریق مزایده به فروش برساند. متقاضیان می توانند جهت کســب اطاع بیشتر حداکثر تا تاریخ 

۹۸/۰۶/۲۸ به شهرداری خالد آباد مراجعه و یا با شماره تلفن ۵۴۳۴۶۸۵۰-۰۳۱ تماس حاصل فرمایند.

م الف: 595175

آدرسمتراژمدرک مالکیتعنوانردیف

 خیابان شریعتی- 242عادیپالک مسکونی1
بن بست 6 متری

طرح تفکیکی 69/47عادیپالک مسکونی2
شمال شرق

نوبت دوم

در حالی مدیر کل میراث فرهنگی، گردشــگری 
و صنایع دســتی استان از پیشــتازی اصفهان در 
ثبت میراث ناملموس در کشــور خبر می دهد که 
آیین های عاشــورایی ســهم باالیی از این میراث 
ناملموس را به خــود اختصاص داده اند؛ موضوعی 
که بیانگر ارادت خاص و ناگسستنی مردمان دیار 

زاینده رود به ساالر شهیدان است.
تمدن بشــری، مجموعــه ای از دســتاوردهای 
مــادی و معنــوی انسان هاســت کــه هیچ کدام 
بدون دیگری، تولید و ایجاد نمی شــده اند. میراث 
فرهنگی ناملموس یا میراث معنوی، آن بخشــی 
از دســتاوردهای تمدن هاســت که به آنها هویت 
می بخشــد. در واقــع میراث فرهنگــی، حقیقت 
فرهنگی هر ملت است و رکن اساسی آن به شمار 
می رود که همان جوهر یا اصــل فرهنگ هر قوم 
را تشــکیل می دهد و از آنجایی که جوهر و اصل 
مردمان ایران زمین با عشــق و ارادت به خاندان 
اهل بیت)ع( گره خورده است، آیین های مربوط به 
مراســم های مذهبی بخش قابل توجهی از میراث 
ناملموس کشــور را به خود اختصاص می دهند، 
آیین هایی که سینه به سینه و نسل به نسل منتقل 
شــده اســت. در این میان بخش قابل توجهی از 
آیین های مربوط به مراســم مذهبی به مراســم 
سوگواری امام حسین)ع( و نمایش مظلومیت امام 

و یاران بزرگوارشان اختصاص داده شده است.
در همیــن راســتا مدیــر کل میــراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان از سهم 
باالی آیین های عاشورایی در میراث ناملموس این 

استان خبر می دهد. 
فریدون الهیاری با بیان اینکه اســتان اصفهان از 
لحاظ ثبت میراث ناملموس کشور، رتبه نخست را 
به خود اختصاص داده اســت می گوید: از مجموع 
۲۰۰ میراث ناملموس اســتان اصفهــان، ۸۰ اثر 
مربوط به آیین های مذهبی است که بخش مهمی 
از آن، آیین های عاشورایی مناطق مختلف است. 

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسامی 
نیز از رتبه نخست اصفهان در ثبت میراث ناملموس 
ملی و مذهبی خبر می دهــد و می گوید:مجموعه 
آیین های مذهبی که امروزه در اجرای آنها آزادی 
کامل داریم، نزدیک به ۵ یا ۶ قرن پیش به صورت 
مخفیانه اجرا می شدند. حیدر علی عابدی در این 
باره می افزاید: قبــل از دوره صفویه در ایران مردم 
واقعه کربا را به صورت کامــا محرمانه از طریق 
عائم و نشانه ها، نوحه خوانی، تعزیه خوانی و پرده 
خوانی از نسلی به نســل دیگر منتقل می کردند. 
نماینده مــردم اصفهــان در مجلس بــا گرانبها 
دانســتن این میراث تاکید می کنــد: حدود ۲۰ 

سال پیش شیعیان افغانستان نمی توانستند آیین 
مذهبی و ســوگواری محرم را برگــزار کنند یا در 
حال حاضر در نیجریه هرســال برای آیین محرم 
چندین شــهید برجای می مانــد.» زار خاک« در 
 روستای » قورتان« در شــرق اصفهان، سوزاندن

 » خیمه های خاندان« امام حســین )ع( در شهر
 » نوش آباد« در شمال استان، تعزیه در شهرستان 
» نطنز« و » روســتای قودجان« در شهرســتان 
»خوانســار«، » نخل گردانی« و جغجغه زنی در 
روســتای ابیانه، تعزیه در شهرستان های خمینی 
شهر و نجف آباد، سوگواری ششمین روز شهادت 
امام حسین )ع( در شهر نیاسر، تشرف به مسلک 
ســقایی در کاشــان، شــال گردانی در دهاقان و 
پرده خوانی در رثای شــهادت امام حسین )ع( در 
شاهین شهر و میمه از جمله آیین های عاشورایی 
اســت که  به عنوان میراث ناملمــوس اصفهان به 

ثبت رسیده است.

سهم باالی آیین های عاشورایی در میراث ناملموس اصفهان

مســئول واحد قرآن و تهذیب حوزه های علمیه استان اصفهان 
برگزاری چهل و دومین دوره مسابقات ملی قرآن کریم در شهر 
اصفهان را مایه برکات معنوی در این شهر دانست و افزود: حضور 
عموم مردم و به ویژه جوانان در این مسابقات و استماع کام وحی 
آثار بسیار خوبی برای انسان دارد. حجت االسام »حسن غزالی« 

این مسابقات را فرصت خوبی برای افرادی دانست که در این عرصه 
حرفی برای گفتن دارند و تاکید کــرد: نوجوانان و جوانان قرآنی 
شهر باید از این بستر استفاده کرده و عموم مردم هم با کام وحی 
انس خود را بیشتر کنند. وی در پاسخ به این سوال که برگزاری 
این مســابقات تا چه میزان مبتنی بر فرمایشــات رهبر انقاب 

 است، گفت: خواندن و استماع قرآن با توجه به اینکه در قرآن نیز 
 ســفارش شــده موضوعیت دارد و روایات و توصیه بزرگان نیز

 در این باره وارد شده اســت و رهبر انقاب نیز مؤکدا به برگزاری 
کرسی های تاوت در بین مردم و اســتماع قرآن کریم سفارش 

می کنند.

مسئول واحد قرآن و تهذیب حوزه های علمیه استان خواستار شد:
مردم اصفهان از برکات مسابقات کشوری قرآن بهره ببرند

وقتی عشق و ارادت به امام حسین)ع( ریشه در جان مردمان دیار زاینده رود دارد؛

مجموعه آیین های مذهبی که 
امروزه در اجرای آنها آزادی کامل 
داریم، نزدیک به ۵ یا ۶ قرن پیش به 

صورت مخفیانه اجرا می شدند

 نرگس طلوعی
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  امام سجاد علیه اسالم:
بهترین گشاینده کارها راستی و بهترین 

پایان بخش آن ها وفاداری است.
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جانشین مدیرمسئول: بهمن زین الدین  صاحب امتیاز: شرکت توسعه رسانه برتر زاینده رود   مدیرمسئول: محمدرضا شواخی زواره

یادداشت

 مهارت جدیدی را به شخص دیگری بیاموزید
یکی از بهترین مــوارد برای گســترش یادگیری، آموزش 
مهارتی که دارید به شخصی دیگر اســت. پس از یادگیری 
مهارت جدید، باید آن را تمرین کنید. آموزش آن به شخص 
دیگر، شــما را ملزم به توضیح مفهــوم و تصحیح هر گونه 
خطایی می کند. به عنوان مثال، یاد بگیرید که یک باشگاه 
گلف را بچرخانید،ســپس مراحل را به یک دوست آموزش 

دهید.
موسیقی گوش دهید یا بنوازید  

آیا می خواهید روشــی آســان برای افزایش قدرت خالق 
مغز خود داشته باشید؟ پاســخ ممکن است در گوش دادن 
به برخی موســیقی ها باشــد. طبق یک مطالعه در ســال 
2017، گوش دادن به آهنگ های شاد، به تولید راه حل های 
خالقانه تر در مقایسه با سکوت کمک می کند. این بدان معنی 
است که نوازش برخی موسیقی های خوب می تواند به تقویت 
تفکر خالق و قدرت مغز شــما کمک کند. اگر می خواهید 
نحوه نواختن یک ساز موســیقی را یاد بگیرید، اکنون زمان 
بسیار خوبی برای شروع است؛ زیرا، مغز شما قادر به یادگیری 
مهارت های جدید در هر نقطه از زندگی شماست. اگر شما 
سازهایی مانند پیانو، گیتار یا حتی درامز را بنوازید، مغزتان 

هرگز پیر نمی شود.
 مسیری جدید را طی کنید

وقتی وظایف روزانه خود را انجــام می دهید خود را در یک 
عادت گرفتار نکنیــد. درعوض، حاضر باشــید روش های 
جدیدی را برای انجام همان کارها امتحان کنید. برای رفتن 
به محل کار هر هفته مسیری متفاوت را انتخاب کنید یا یک 
حالت حمل و نقل متفاوت مانند دوچرخه سواری یا استفاده 
از وســایل حمل و نقل عمومی را به جای رانندگی امتحان 
کنید. مغز شــما می تواند از این تغییر ساده بهره مند شود. 
ممکن است متعجب شــوید که به همین سادگی می توانید 

نحوه فکر کردن مغزتان را تغییر دهید.
 مراقبه داشته باشید

مراقبه روزانه می تواند بدن شــما را آرام کرده، تنفس تان را 
کند و اســترس و اضطراب را کاهش دهد؛ اما آیا می دانید 
که ممکن اســت به تنظیم دقیق حافظه و افزایش توانایی 
مغز شــما در پردازش اطالعات نیز کمک کند؟ یک مکان 
آرام پیدا کنید، چشمان خود را ببندید و هر روز پنج دقیقه 

مراقبه کنید.
 یک زبان جدید بیاموزید

یک بررسی در سال 2012، فواید بسیاری از مزایای شناختی 
توانایی صحبت در بیــش از یک زبان را به اثبات رســانده 
اســت. طبق مطالعات بی شــمار، دو زبانه بودن می تواند به 
حافظه بهتر، بهبــود مهارت های بینایی و مکانی و ســطح 
باالتر خالقیت کمک کند. مســلط شــدن به بیش از یک 
زبان همچنین ممکن است به شما کمک کند راحت تر بین 
کارهای مختلف جابه جا شوید و شروع زوال ذهنی مرتبط با 
سن را به تاخیر بیندازید. خبر خوب این است که هرگز برای 
گرفتن پاداش یادگیری یک زبان جدید دیر نیست. به گفته 
محققان، می توانید با تبدیل شــدن به دانش آموز یک زبان 
جدید، در هر زمان از زندگی، حافظه خود را تقویت کرده و 

عملکردهای ذهنی دیگر را نیز بهبود بخشید.
»تای چی« کار کنید  

این اصل بر کسی پوشیده نیســت که تای چی می تواند از 
جهات مختلفی از جمله ســالمتی روان به شما کمک کند. 
به عالوه، می تواند به شما کمک کند هنگامی که زندگی از 
تعادل خارج شد، شما متمرکز شوید. انجام یک تمرین منظم 
از تای چی می تواند به کاهش استرس، افزایش کیفیت خواب 
و بهبود حافظه کمک کند. یک منبع تحقیق معتبر در سال 
2013 نشان داد که انجام طوالنی مدت این ورزش می تواند 
تغییرات ساختاری به مغز القا کند و در نتیجه باعث افزایش 
حجم مغز شود. مبتدیان با یادگیری حرکات مختلف بهترین 
کار را می کنند. اما هنگامی که اصول را می دانید، می توانید 

تای چی را در هر مکان و هر زمانی تمرین کنید.
 روی شخص دیگری متمرکز شوید

دفعه بعد که با کســی تعامل دارید، به چهــار مورد درباره 
آن ها توجه کنید. شاید رنگ پیراهن یا شلوار آن ها را در نظر 
بگیرید. آیا عینک دارند؟ آیا آن هــا کاله دارند؟ اگر چنین 
است، چه نوع کالهی؟ موهایشــان چه رنگی است؟ پس از 
تصمیم گیری در مورد چهار چیز، یادداشــت ذهنی کنید و 
بعدا در روز بــه آن برگردید. آنچه را کــه در مورد آن چهار 

جزییات به خاطر دارید، بنویسید.
تمرکز روی سالمت مغز شما یکی از بهترین کارهایی است 
که می توانید برای بهبود کارایــی، تمرکز، حافظه و چابکی 
ذهنی خود بدون توجه به ســن انجام دهید. با تلفیق کردن 
تمرین های مغزی در زندگی روزمــره، باید ذهن خود را به 
چالش بکشید. مهارت های شناختی خود را با استفاده از این 
تمرین های مغزی، بیشتر کنید. احتماال در این راه چیزهای 

جدید و ارزشمند بسیاری نیز یاد بگیرید.

 با این تمرین ها به حفظ شفافیت ذهنی خود 
کمک کنید )2(

 مهسا احمدی

عکس روز

دوخط کتاب

به دیگران اســت، وقف 
جمعیــت  بــه  خــودت 
اطرافــت و وقف خودت 
به خلــق پدیده هایی که 
به تــو انگیزه و مفهوم 

بدهد.

»سه شنبه ها با 
موری« میچ آلبوم

معنــای زندگــی ات 
را در دوســت داشتن 

دیگری پیدا کن
آن چــه کــه می توانــد 
بــه زندگــی تــو معنــی 
بدهــد،  مفهــوم  و 
وقــف خــودت در راه 
دوست داشــتن و عشــق 

در مرکز توکیو نه چندان دورتر از برج توکیو )فاصله ۵ دقیقه ای( سازه ای 
عجیب و سیاه رنگ در سال 1۹7۵ ساخته شده که چیزی شبیه هرم و یا 
یک استادیوم فوتبال است و جایگزین معبد قدیمی شد که مربوط به سال 
1۹2۵ بود. نام معبد »سفر درون« و ساختار آن کامال با معابد سنتی ژاپنی 
متفاوت است. معبد از چوب های هزار ساله درختان کافور ساخته شده و 
دارای مخزن نگهداری ۴00 تن آب آشامیدنی برای مواقع ضروری است. 
دِر این معبد به روی عموم بدون دریافت هزینه ای بازاست و در آن دروس 

ژاپنی به طور رایگان به عالقه مندان ارائه می شود.

معبدی مدرن در توکیو

نودل یکی از غذاهای محبوب مردمان کشــور چین است که اخیرا یک مرد 
جوان که قرار اســت به زودی پدر شود، دســت به کاری جالب و تحسین 
برانگیزی با اســتفاده از نودل زد که در تمام رســانه های چینی و مجازی با 
واکنش های مختلفی روبه رو شد. آقای ژانگ که قرار است به زودی پدر شود، 
از تصاویری جالب که نشان دهنده خانه نودلی است، رونمایی کرد. خانه نودلی 
آقای ژانگ، دارای عرض یک متری و طول دو متری  است که بعد از به دنیا 
آمدن فرزند او، بهترین جایگاه ممکن برای سرگرم شدن وی خواهد بود که به 

راحتی می تواند اسباب بازی های خود را وارد خانه نودلی کند.

ساخت خالقانه خانه کودک با نودل!

 خانه هایی که برای لجبازی با همسایه ها ساخته شدند!
خانه کینه، عبارت اســت از خانه ای که برای عصبانی کردن همسایه و یا مالک بخشــی از خانه انجام می شود. خانه هایی که برای 
ایجاد مانع در برابر نور ساخته شده یا در جایی ساخته می شوند که همســایه ها برای رسیدن به خانه هایشان دچار دردسر شوند و 
یا جلوی یک منظره زیبا را بگیرند و نمادی از درافتادن علنی و چالش آشــکار برای افراد مرتبط در ماجرا به شمار می روند و اغلب 

شکل های عجیب و غریبی دارند.
در سال 171۶ میالدی، یک فروشنده به نام »توماس وودز« خانه ای را در »ماربل هید« ماساچوست ساخت که به نمادی از لجبازی 
تبدیل شده بود. دو برادر، مالکین این خانه بودند و هر یک در بخشی از آن زندگی می کردند، با هم قهر بودند و یک کلمه نیز با هم 
حرف نمی زدند و از این که ســهم خود را به دیگری بفروشــند امتناع می کردند و از هیچ کوششی برای محدود کردن طرف دیگر 
ماجرا از سهم خانه دریغ نمی کردند. در یک ماجرای دیگر در سال 1۸0۶ میالدی، فردی به نام »توماس مکوب« که به سفر دریایی 
رفته بود پس از بازگشــت ، فهمید که برادر ناتنی اش قصر از پدر به ارث برده، او از اینکه نبودنش باعث شده بود تا آنجا از دستش 
در برود، ناراحت و عصبانی شــد و تصمیم گرفت برای تالفی این ماجرا و خالی کردن خشــم و کینه اش، یک خانه روبه روی قصر 
برادرش بسازد و جلوی دید او را بگیرد. در شهر بیروت لبنان هم دیواری برای لجبازی در سال 1۹۵۴ میالدی ساخته شد، ماجرا 
از این قرار بود که چند قطعه زمین از پدر خانواده به برادرها رسید؛ اما از بدشانسی، زمین یکی از برادرها در طرح شهرسازی قرار 
گرفت و فقط بخش کوچکی برای این برادر ماند. این زمین آنقدر کوچک بود که او نمی توانست خانه ای در آن بسازد، پس تصمیم 
گرفت تا با ساخت یک ســاختمان باریک قضیه را جبران کند. او با این کار جلوی دید برادرانش را می گرفت و آن ها به جای دیدن 

منظره دریا، پشت دیوار ساختمان باریک برادرشان را می دیدند.

وبگردی

یک معلم در دنور، در پیاده روی کنار مدرســه دختــرش را به دنیا آورد. 
لیندزی دو هفته تا زمان زایمانش مانده بود، برای همین به مدرســه رفت 
تا به کار همیشگی اش بپردازد؛ اما نوزاد قصد داشت زودتر از موعد به دنیا 
بیاید. وقتی لیندزی فهمید که دردش مربوط به زایمان است از همکارانش 
خواست تا به آمبوالنس زنگ بزنند. آنها عالوه بر زنگ زدن، خودشان دست 
به کار شدند و معلم روخوانی و مدیر و ناظم، وارد عمل شدند و تا اورژانس 

برسد دختر کوچولو به کمک آنها به دنیا آمد.

زایمان در مدرسه

 آیین بزرگداشت آیت ا... طالقانی
 برگزار می شود

آیین نکوداشــت آیت ا... ســیدمحمود طالقانــی، همزمان با 
چهلمین سالگرد ارتحال ایشــان، امروز در سالن همایش های 
صداوسیما برگزار می شــود. در این مراسم که با حضور مهدی 
طالقانی، پســر آیت ا... طالقانی، برگزار می شــود، حداد عادل، 
حجت االسالم والمسلمین سیدهادی خروشاهی، حجت االسالم 
شیخ فخرالدین صابری، مهندس مهدی چمران، جواد منصوری، 
سعید محبی، احمد شــیرازی و محمدرضا کائینی سخنرانی 
خواهند کرد. آیت ا...طالقانی، که لقب »ابوذر انقالب« را داشت، 
در سال 131۸ برای اولین بار خشم خویش را نسبت به رژیم و 
دستگاه حکومتی، با دادن یک اعالمیه درباره کشف حجاب ابراز 
کرد و در پی آن دستگیر و زندانی شد. پیوستن به نهضت ملی 
شدن نفت به منظور مبارزه با استعمار و تدریس و پاسخگویی 
به سواالت قشر جوان در مدرســه عالی سپهساالر و نیز تفسیر 
قرآن و هدایت جوانان در مســجد هدایــت از دیگر جلوه های 
مجاهدت های ابوذر انقالب بــود. در جریان کودتای 2۸ مرداد 
1332، آیت ا...طالقانی به اتهام پنهان کــردن نواب صفوی به 
زندان افتاد. به دنبال قیام 1۵ خرداد 13۴2 به جرم اقدام علیه 
امنیت داخلی به 10 سال حبس محکوم شد که با عفو عمومی 

در 13۴۶ از زندان رهایی یافت.

سلوک عاشورایی
مرحوم آیت ا... مجتبی تهرانی در کتاب »ســلوک عاشــورایی؛ 
منزل دهم، شرح خطبه منا« با هدف شــرح خطبه که از سوی 
اباعبدا... الحسین )ع( در سال ۵۸ هجری در منا ایراد شده، چندین 
جلسه از محرم و صفر سال ۹0 شمسی را به بیان زمینه های طرح 
شــدن این خطبه اختصاص می دهد و در واقع غیرمســتقیم به 
این پرسش که »چرا حسین را کشتند؟« پاسخ می دهد. ایشان 
در این سلسله ســخنرانی که در قالب این کتاب نیز پیاده سازی 
و تدوین شده قبل از طرح کردن خطبه و تفسیر آن، زمینه های 
تاریخی و اجتماعی بیان این خطبه را برای مخاطب بازگو می کند. 
زمینه هایی که در واقع نشان می دهد چرا کوفیان و شامیان دست 
به ریختن خون فرزند رســول خدا )ص( زدند. آقا مجتبی نشان 
می دهد که سیــــدالشهدا)ع( برای چه دست به قیام زد و این 
قیام حرکتی ناگهانی نبود بلکه برنامه ریزی و هدفی در پس آن 
وجود داشت که از ســال های حکومت معاویه بر شامان را در سر 
داشته است. در این کتاب، خواننده در فصل های موجز و کوتاه با 
زمینه های قیام روبه رو می شود؛ قیامی که جز با ریخته شدن خون 
خدا به ثمر نمی نشست و به هدف نمی رسید. مرحوم آیــــت ا... 
تهرانی در کتاب بارها به کســانی که حرکت سیدالشهدا )ع( را 
عجوالنه و بدون برنامه می خوانند پاســخ می دهد و علل قیام را 

بازگو می کند.

خبرکتاب

مسابقه عجیب قبرکنی 
در مجارستان

در  گورکنــی  مســابقه 
گورستان شهر سکش فهروار 
مجارستان برگزار شد. شغل 
مجارســتان  در  گورکنی 
متقاضی چندانــی ندارد و 
برگزارکنندگان این رقابت 
ورزشی عجیب، هدف خود را 
تشویق جوانان به این شغل 

دانسته اند.

اینستاگردی

قیافه متاثر »علی ضیا « در مراسم عزاداری

مصطفی کیایی 
در کنار فرزندان 

شادش

 علی ضیا با انتشار این عکس نوشت: زمین می گردد 
و عشق در جریان اســت. زیر پرچم مظلوم، سینه 
زدن جرات می خواهد جــرات را تو می دهی ولی 
همیشه زیر پرچم تو سرم پایین است از ظلم های 
که به خویش و دیگران روا داشته ام. سر بلند من! به 
دست های کوچک بگو کار بزرگ کند و مرا زیر سایه 
سار خورشید سر بلند کند که دنیا به هیچ نمی ارزد 

مگر عشق تو و عشق تنها داری من است.
حضرت آب و آتش هزار و یک ســال و بیســت و 

شش شب

 مصطفی کیایی با انتشــار 
ایــن عکس نوشــت: بیمار 
خنده هــای تــوام بیشــتر 
بخند/خورشید آرزوی منی 

گرم تر بتاب
#پدر#پسر#دختر#

سام درخشانی با انتشــار این عکس نوشــت: »آخر هفته جذاب در لوکیشنی بی نظیر با 
دوستان جان کنار زاینده رود پر از آب جاتون خالی.«

آخر هفته »سام درخشانی«
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