رییس کل دادگستری استان اصفهان:

مردم به ادعای وسوسه انگیز مفسدان اقتصادی شک کنند

امروزه با افزایش جمعیت کشور ،روند شهرنشینی بهسرعت رو به گسترش است،
مشارکتهای مردم در امور اقتصادی و تعداد شرکتهای فعال در امور تولیدی

رشدی فزاینده داشــته ،تعداد بانکها زیاد و مبادالت پولی آسان و بدهکاران و طلبکاران بیشتر

شده است و همه این گسترشها زمینه بروز برخی از ناهنجاریهای اجتماعی و اقتصادی و ایجاد
اختالفها و طرح دعاوی ،اعم از کیفری و حقوقی را به دنبال داشــتهاند .مطالعات و بررسیهای

صفحه 5

انجامشده حاکی است که....
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روز توجه به قلب؛
موثرترین عوامل در بروز عوارض
قلبی« ،غذای ناسالم،
فعالیت بدنی کم و مصرف
دخانیات» هستند .امروز به قلب
خودمون توجه بیشتری کنیم!
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بر اساس آمار ،اصفهان پس از تهران گرانترین شهر برای خرید خانه درکشور محسوب می شود؛

سایه گرانی بر سر مسکن

نتیجه ماهها بی سر و سامانی در بازار مسکن و افزایش لجام گسیخته قیمتها ،گرانی سرسامآور مسکن در کالن شهرها و رکود شدید
دراین صنعت بوده است .مرکز آمار ایران از افزایش 6/148درصدی متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زمین و 82/2درصدی
متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای مسکونی و افزایش 29/1درصدی متوسط اجاره یک مترمربع زیربنای مسکونی در نقاط شهری
کشور در بهار  ۱۳۹۸نسبت به بهار  ۱۳۹۷خبر داد .متوسط قیمت فروش هر مترمربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی...
گالری اکنون
مرئی کردن امر نامرئی
جمعه  29شهریور الی  10مهر
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جانشین فرمانده سپاه حضرت صاحب الزمان(عج) خبر داد:

مدیرعامل سازمان آتش نشانی استان مطرح کرد:

پذیرایی  ۴موکب اصفهان
از  ۹هزار زائر اربعین

فعالیت  ۳۵بانوی داوطلب آتش نشان
در اصفهان

گالری گذار
اعانه ملی
جمعه  29شهریور الی  26مهر

نمایش سبوط
طراح و کارگردان :امید نیاز
مجتمع استاد فرشچیان
۲۸شهریورماه الی ۱۹مهرماه
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معاون بهرهبرداری ذوبآهن اعالم کرد:

کاهش وابستگی به خارج با تولید محصوالت استراتژیک

آگهی فراخوان مزایده (نوبت دوم)

تأمین مالی ،احداث ،بهره برداری و انتقال تصفیه خانه فاضالب شهرهای

گلدشت و کهریزسنگ در ازای واگذاری بخشی از پساب حاصله (بیع متقابل)
(مزایده شماره )98-3-150/2

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد براساس ماده  37قانون برنامه ششم توسعه و ماده  2قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضالب
مصوب سال  ،1369تأمین مالی ،احداث ،بهره برداری و انتقال تصفیه خانه فاضالب شهرهای گلدشت و کهریزسنگ را در ازای تخصیص بخشی از
پساب تصفیه شده به منظور کاربری معین و با حجم مشخص برای دوره زمانی محدود و معین به روش بیع متقابل و با شرایط ذیل ،به سرمایه گذار
واجد شرایط واگذار نماید.
الف) شرح مختصری از پروژه:
 موضوع پروژه :تأمین مالی ،احداث ،بهره برداری و انتقال تاسیسات فاضالب شهرهای گلدشت و کهریزسنگ در ازای واگذاری بخشی از پسابحاصله به روش بیع متقابل
 سرمایه پذیر :شرکت آب و فاضالب استان اصفهان دوره احداث 36 :ماه دوره بهره برداری تجاری :با ارائه مدل مالی محل اجرا :شهرهای گلدشت و کهریزسنگ ،استان اصفهانب) شرایط کلی برای سرمایه گذاری:
 سرمایه گذار حقوقی با داشتن سابقه مدیریتی قابل قبول ،تأمین و تخصیص سرمایه مورد نیاز را به عهده خواهد داشت. مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق  :292تا ساعت  15:30روز شنبه مورخ 98/07/20 تاریخ گشایش اسناد مزایده :از ساعت  08:00صبح روز یکشنبه مورخ 1398/07/21 مهلت دریافت اسناد :سایت اینترنتی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان به آدرس www.abfaesfahan.irپایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات به آدرسwww.iets. mporg.ir
 بدیهی است پس از بررسی مدارک ارزیابی که توسط شرکت کنندگان تکمیل و تحویل میشود ،از سرمایه گذاران واجد شرایط جهت مذاکراتقراردادی دعوت بعمل خواهد آمد.
 -سرمایه پذیر در رد یا قبول پیشنهادات فنی یا مالی سرمایه گذاران در تمام مراحل اختیار تام دارد.

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
با حضور رییس مرکز مطالعات راهبردی ارتش جمهوری اسالمی ایران انجام شد؛

برگزاری مراسم صبحگاه مشترک کارخانه ذوب آهن اصفهان
رییس مرکز مطالعات راهبردی ارتش جمهوری اسالمی ایران در صبحگاه مشترک در
کارخانه ذوب آهن با ادای احترام به مقام شامخ سرداران و  750شهید این شهرستان
اظهار داشت :شهدای  8سال دفاع مقدس با تبعیت از والیت فقیه در جبهههای حق
علیه باطل حضور یافتند و شاهد هستیم پرسنل صنعت بزرگ ذوب آهن نیز در آن
زمان در جبههها حضور یافته و  286شهید تقدیم اسالم کردند.
امیر ســرتیپ احمدرضا پوردســتان افزود :پیــروزی انقالب اســامی در بهمن
 1357شوک بزرگ سیاســی و ژئوپلیتیک برای آمریکا به شمار میآمد به گونهای
که تمام معادالت آنان را برهــم زد چراکه قبل از پیروزی انقالب اســامی فاتحان
جنگ جهانی دوم دنیا را بین خود تقســیم کرده بودند و کشــور ایران یکی از اقمار
مهم آمریکا بود .رییس مرکــز مطالعات راهبردی ارتش جمهوری اســامی ایران
تصریح کرد :ایران به واســطه قرار گرفتن در شــمال آبراه خلیج فارس ،تنگه هرمز
و دریای عمــان مزیتهای بســیاری را برای آمریــکا ایجاد میکــرد چراکه آنان
میتوانستند مســیر انتقال انرژی را کنترل کنند .وی با بیان اینکه قبل از پیروزی

انقالب اســامی ایران به عنوان ژاندارم آمریکا شناخته میشــد ،عنوان کرد :ایران
به واسطه همســایگی با شــوروی منطقهای مناسب برای اســتقرار سیستمهای
بسیار در مرزهای مشترک این دو کشور به شــمار میآمد تا آمریکا بتواند شوروی
را رصد و کنترل کند ،همچنیــن ایران به عنوان بازار محصوالت آمریکا شــناخته
میشد.
پوردستان بیان کرد :با پیروزی انقالب اسالمی همه مزیتهایی که ایران برای آمریکا
به همراه داشت را از آنان سلب کرد و برهمین اساس آمریکا تالش بسیاری برای بازپس
گرفتن این مزیتها صورت داد؛ اما نگرانی اصلی آنان ترویج ادبیات جدیدی همچون
مردم ساالری ،استقالل ،آزادی ،والیت فقیه ،نفی سلطه و ...توسط ایران در جهان بود.
وی خاطرنشان کرد :آمریکاییها به خوبی میدانستند استراتژی ایران و شعارهایی
که به دنبال بروز و ظهور آن بودند میتوانست کشورهای منطقه را تحت تاثیر خود
قرار داده و دیگر کشورها نیز از خواب غفلت بیدار شده و در برابر آمریکا صف آرایی
کنند ،از این جهت از  23بهمن  57حرکتهای براندازی را در کشور اجرایی کرد.
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برنامه «ایران جان» پذیرای تصاویر عاشقانه شهروندان اصفهانی
با نام کوچه های متبرک به نام شهیدان شهر می شود؛

سلفی با اسم شهدا
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عکس روز

نیویورک صحنه
تظاهرات علیه ترامپ

در آســتانه برگزاری نشســت مجمع عمومی
سازمان ملل در نیویورک ،صدها نفر در این شهر
علیه دونالد ترامپ تظاهرات برگزار کردند.

کافه سیاست

بیانیه کاخ الیزه درباره دیدار
مکرون و روحانی
کاخ الیزه درباره دیدار رؤســای جمهور فرانسه
و ایران بیانیهای صادر و اعــام کرد« ،امانوئل
مکرون» به «حســن روحانی» تاکید کرد که
مسیر کاهش تنشها در منطقه ،تنگتر شده و
زمان آن فرا رسیده که ایران تنشها را کاهش
دهد .بنا بر نوشته خبرگزاری «رویترز» ،رؤسای
جمهور فرانسه و ایران در حاشیه نشست مجمع
عمومی ســازمان ملل بیش از  ۹۰دقیقه دیدار
و صحبت کردند .این دیــدار به فاصله کوتاهی
بعد از انتشار بیانیه مشترک سه کشور اروپایی
انگلیس ،فرانســه و آلمان دربــاره حمالت به
تاسیســات نفتی آرامکوی عربستان سعودی
و اتهامزنــی آنها به ایران انجام شــد .در بیانیه
الیزه دربــاره صحبتهای مکــرون خطاب به
رییسجمهور ایران آمده است« :رییسجمهور
(فرانســه) گفت که در شــرایط کنونی ،مسیر
کاستن از تنشها در حال تنگتر شدن است؛ اما
بیشتر از هر زمانی کاستن از تنش ضروری است
و زمان آن فرا رسیده که ایران این اقدام را انجام
دهد» .به ادعای دفتر ریاست جمهوری فرانسه،
مکرون از روحانی خواســت که ایران مذاکره
و صحبت درباره دســتور کار امنیت منطقه را
آغاز کند.علیرضا میر یوسفی ،سخنگوی دفتر
نمایندگی ایران در سازمان ملل در توئیتر درباره
دیدار رؤسای جمهور ایران و فرانسه نوشت« :دو
طرف درباره طرق نجات برجام ،روابط دوجانبه و
ابتکار رییسجمهور روحانی برای منطقه (ابتکار
صلح هرمز) صحبت کردند».

مجلس با حذف تعطیلی هشتم
ربیع االول مخالفت کرد
نمایندگان مجلس با حــذف بند ح ماده 37
قانون برنامه ششــم توسعه مبنی بر تعطیلی
هشــتم ربیع االول (آغاز امامــت امام زمان
(عج)) مخالفت کردند .نمایندگان در جلسه
علنی روز گذشته مجلس شورای اسالمی با
 117رای موافــق 62 ،رای مخالف و  9رای
ممتنع از مجمــوع  228نماینــده حاضر با
طرح یک فوریتی اصالح تعطیالت رســمی
مبنی بر خذف بند (ح) ماده  37قانون احکام
دائمی برنامههای توسعه کشور -هشتم ربیع
االول -مخالفت کردند.

درخواست وزیر خارجه
ژاپن از «ظریف»
وزیر خارجه ژاپن در دیدار با همتای ایرانی خود
ضمن ابراز نگرانی شدید از وضعیت تنشبار در
منطقه غرب آسیا ،از تهران خواست تا از کاهش
تعهد به برجام خودداری کند« .توشیمیتســو
موتگی» که برای اولین بار به عنوان وزیر خارجه
با ظریف دیدار میکرد ،با تاکید بر اینکه دولت
ژاپن به تــاش برای تثبیت کــردن اوضاع در
منطقه ادامه میدهد ،گفت« :ما از این وضعیت
بغرنج بسیار نگران هستیم» .ظریف نیز در این
دیدار به همتای ژاپنی خود اطمینان داد که به
رغم افزایش تنشها در منطقه ،ایران به دنبال
جنگ نیست و از تالشهای دیپلماتیک ژاپن در
راستای کاهش تنش تقدیر کرد.

عقبنشینی دفتر جانسون
از سخنان او درباره برجام
یک سخنگوی دفتر نخســت وزیری انگلیس
اظهار داشــت که «بوریس جانسون» از توافق
هستهای با ایران حمایت میکند .این در حالی
است که جانســون پیش از این در مصاحبهای
با شبکه خبری «اسکای نیوز» از لزوم «توافق
جدید» با ایران ســخن گفت و ایــن موضوع
ذوقزدگی دونالد ترامپ را به همراه داشــت.
سخنگوی دفتر نخســت وزیر انگلیس اظهار
داشت ،جانسون از برجام حمایت میکند و ما
باید ایرانیها را دوباره به این توافق بازگردانیم.

پیشنهاد سردبیر:

مذاکره با آمریکا وجهه ایران را پایین میآورد
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علیرضا کریمیان

طرح شفافسازی آرای اعضای نهادهای قانونگذاری در مجلس به جریان افتاد؛

شفافســازی آرای اعضای نهادهای قانونگذاری
در مجلس پس از کش و قوسهای فراوان باالخره
در صحن علنی مجلس به جریان افتاد .در جلســه
دیروز مجلس پس از دو هفته تعطیلی در حالی که
سایه رد فوریت طرح شــفافیت آرا بر آن سنگینی
میکرد و بســیاری از نطق و تذکرها این موضوع را
شامل میشد و حتی برخی از نمایندگان از تریبون
مجلس به برخی چهرهها مانند «علیرضا پناهیان»
که اتهاماتی را نسبت به نمایندگان مطرح کرده بود،
تذکر دادند.
نماینــده بافــق با اشــاره بــه انتقاد یــک مداح
معــروف در زمینــه شــفافیت آرای نمایندگان
تاکید کرد کــه این مــداح معترض بــه مجلس،
شفاف سازی را از خود آغاز کند.
محمدرضا صباغیان اظهار داشــت :بنده به عنوان
یکی از موافقان شفافیت در مجلس که خودم میزان
حقوق ،امــوال و هزینههای انتخاباتــی ام را اعالم
کردم ،تاکیدم بر آن است که اگر انتقاد و حرف حقی
هم زده میشــود باید حرمت مجلس را حفظ کرد.
این آقای مــداح که صحبتهایــی را علیه مجلس
مطرح کرده قبل از هر چیــز بگوید که برای روضه
خواندن چقــدر پول میگیرد؟ در حــوزه انتخابیه
بنده برخی مداحان در ایــام عزاداری چند میلیون
پول میگیرند تا روضه بخواننــد .آقایان قبل از آن
که دنبال شفافیت باشند از خودشان شروع کنند و
وضعیتشان را مشخص کنند.
در میان اعتراضــات و جانبداری هــا از این طرح
تعــدادی از نمایندگان مجلس بــا تدوین طرحی
مبنی بر شفافسازی آرای اعضای موثر در فرآیند
قانونگذاری ،خواستار علنی شــدن آرا نسبت به
مصوبات این نهادها شدند.
گفتنی اســت؛ نهادهایی مانند مجلس شــورای
اســامی ،مجمــع تشــخیص مصلحــت نظام،
شــوراهای عالــی انقــاب فرهنگــی و فضــای
مجــازی ،شــوراهای شــهر و روســتا و خبرگان
رهبری از جمله مــوارد مورد تاکیــد در این طرح
است.
در متن این طرح آمده اســت« :تمامی شــوراها،
مجامــع و نهادهای موثر در فرآینــد قانونگذاری
و همچنین نهادهــای تصمیم گیرنــده که دارای

داوطلبانــه آرای خود گرفتند و ایــن موضوع را در
نامهای به هیئت رییسه مجلس اعالم کردند .البته
هیئت رییسه مجلس با انتشار آرا مخالفت کرده و آن
را مغایر با آیین نامه مجلس دانسته است؛ موضوعی
که نمایندگان موافق آن را رد و تاکید دارند که آیین
نامه خانه ملت هیچ بندی درباره مخالفت با انتشار
آرا ندارد.
حمیدرضا فوالدگر ،ابوالفضل ابوترابی ،سیدصادق
طباطبایینژاد ،زهرا سعیدیمبارکه ،احمد سالک
کاشانی ،حسینعلی حاجیدلیگانی ،سیدمحمدجواد
ابطحی ،ســیدناصر موســو یالرگانی ،عباسعلی
پوربافرانی و ســیدجواد ســاداتینژاد نمایندگانی
هستند که در استان اصفهان قرار است آرای خود را
شفاف سازی کنند .طیفی که بیشتر اصولگرا هستند
و این مسئله نشان میدهد که قرار است شفافیت آرا
به امکانی برای در تنگنا قرار دادن اصالح طلبان به
خصوص در زمینه طرحهای حمایتی دولت تبدیل
شود.
در کنــار موافقان طــرح شــفافیت آرا که کم هم

مجلس شفاف میشود

مهندســی پنهــان ما را
می کشد
جنــگ پیش شــرط ها
د ر نیویورک
ماموریــت روحانــی در
آمریکا

بین الملل

توقف کمک آمریکا به اوکراین

صالحیت سیاســتگذاری یا وضع قانون و مقررات
هستند از جمله مجلس شــورای اسالمی ،مجمع
تشخیص مصلحت نظام ،شــوراهای عالی انقالب
فرهنگی و فضای مجازی ،شــوراهای شهر و روستا
و خبــرگان رهبــری موظف به علنی ســازی رای
اعضا و انتشار آن مذاکرات در درگاه اینترنتی خود
هستند».
همچنین در تبصــره این طرح آمده اســت« :در
مورد مصوبات شــورای عالی امنیت ملی ،این اقدام
پس از رفع مراحل طبقهبندی قابل انجام اســت».
نمایندگان از طیفهای مختلف در حال امضای این
طرح هستند .اصرار بر انتشار آرا و علنی شدن آن در
شرایطی که به موعد انتخابات آینده مجلس نزدیک
میشــویم ،حربه دیگری خواهد بودکه موافقان و
مخالفان میتوانند از آن برای ضربه زدن به رقبای
انتخاباتی بهره زیادی ببرند.
در این میان برخی از نمایندگان اصفهان در مجلس
شــواری اســامی هم به صورت داوطلبانه پس از
رد فوریت طرح «شــفافیت آرا» ،تصمیم به انتشار

نیستند ،چهرههای شاخصی هم به مخالفت از این
طرح سخن گفتهاند .حداد عادل و الریجانی رییس
مجلس از جمله این افراد هستند عمده استدالل این
افراد این است که در صورت اعالم رای نمایندگان،
آنان به جای توجهات کارشناســی و بررسی دقیق
طرحها و لوایح ،اسیر جو روانی و سیاسی ایجاد شده
در جامعه میشوند و رایشان بدون در نظر گرفتن
دقتهای کارشناسانه خواهد بود ،به خصوص اینکه
نمایندگان اثر منفی آرا را بر حوزه انتخابیه خود در
نظر میگیرند.
اســتقالل مجلس ،اصلیترین دغدغهای است که
نمایندگان باسابقه و البته چهرههای مخالف وابسته
به هر دو جناح آن را مطرح میکنند .بهرام پارسایی،
نماینده شیراز این طرح را مساوی با به توپ بستن
مجلس عنوان کرد .نگرانــی در جناح اصالح طلب
البته بیشتر اســت ،این افراد معتقدند شفافیت آرا
دستاویزی برای رد صالحیت آنها درانتخابات بعدی
خواهد شد و البته استقالل مجلس را هم تحت تاثیر
قرار خواهد داد.

رییس مجلس هم از صدا و سیما شاکی شد

درخواست پناهندگی سیاسی یک گروه یهودی از ایران!

علی الریجانی ،در نطق پیش از دستور روز گذشته مجلس با انتقاد شدید از نوع برنامه سازی و خبررسانی
صدا و سیما در مورد مجلس گفت :قانونگذاری کار جدی حکومت است و صدا و سیما موظف است فرهنگ
قانونی را در جامعه رشــد دهد ،نه با سخنان تمســخرآمیز که مثال مجلس رکورد زد ،حرفهای وهنآمیز
و غلط مطرح کند .رییس مجلس افزود :حکمرانی در ســطح قانونگذاری از جنس امور فکاهی نیست که
دستاویز یک مجری کماطالع شود و آن را وســیله هجوگویی قرار دهد و هر و کر راه بیندازند و متاسفانه
برخی همکاران هم در این زمینه رعایت شأن مجلس را نکردند .وی با گالیه از اتهام زنی نسبت به برخی از
نمایندگان تاکید کرد :کسانی که این روش را برگزیدهاند با نظریه امام (ره) و رهبری معظم صریحا مخالفت
کردهاند زیرا آنها مجلس را در رأس امور دانستهاند .نگویید ما «انتقاد» کردیم .عبارات شما انتقاد از باب امر
به معروف و نهی از منکر نبود .فحش و توهین بود.

فرقه مذهبی یهودی« لو طاهــور» (قلب پاک) که بنا بر گزارشــات  230عضو دارد (بر اســاس برخی
برآوردهای دیگر تا  500نفر عضو در سرتاســر جهان دارد) ،ضمن اعالم بیعت با رهبر جمهوری اسالمی
ایران ،از ایران درخواست کردهاند به آنها پناهندگی سیاســی بدهند .این فرقه مذهبی یهودی از زمان
تاسیس در سال  1990در شهر قدس ،به دلیل آزار و اذیت رژیم اسراییل به کانادا مهاجرت کردند؛ اما در
آنجا نیز به دلیل آزار و اذیت و مغایرت قوانین مذهبیشان با قوانین مدنی کانادا ،در سال  2014مجبور به
کوچ به گواتماال شدند .فرقه «قلب پاک» اسراییل را یک رژیم نامشروع به شمار میآورند و یکی از دالیل
اخراج و تبعید خود خواسته آنها از اسراییل و کانادا نیز داشتن باورهای ضد صهیونیستی آنهاست .زنان
عضو این فرقه پوشش حجاب کاملی دارند و چادر به سر میکنند و جورابهای ضخیم میپوشند و تنها
صورت آنها از پوشش حجاب بیرون میماند.

چهره ها
مشاور فرمانده معظم کل قوا:

هر جنگی در منطقه
به نفع صهیونیستهاست
دستیار و مشــاور فرمانده معظم کل قوا در مورد
احتماالت شــروع جنگ و نقش نظامیان در آن
گفت ،ما نظامیها بیشــتر از سیاسیون جنگ را
درک میکنیم و بیشتر مراقب هستیم که جنگی
رخ ندهد .اداره کشور به لحاظ اقتصادی آنچنان
مطلوب نیســت ،نظر مقام معظم رهبری ،دولت،
مجلس و نیروهای مسلح صلح و امنیت پایدار در
منطقه غرب آسیاست.سرلشــکر صفوی با اشاره
به اینکه اســتراتژی ما تهاجمی نیست ،تصریح
کرد :ایده سرزمین گشــایی نداریم و هر جنگی
در منطقه به نفع صهیونیستهاســت به طوری
که آنها با پول عربستان امنیت خودشان را تامین
میکنند؛ این در حالی اســت که ایران قدرتمند
اســت و ملت ایران ملتی صلحطلب هستند و از
رهبری خردمند برخوردار هستیم به طوری که
رهبر انقالب جهان اســام را نگاه میکنند و نه
منطقه غرب آسیا را.
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پیشخوان

نماینده ولیفقیه در سپاه:

آصفی
سخنگوی اسبق وزارت امور خارجه:

مشکالت اقتصادی با سازش و
برجام حل نمیشود

مذاکره با آمریکا وجهه
ایران را پایین میآورد
سخنگوی اسبق وزارت امور خارجه گفت :ما
برجام را قبول کردیم تا با برداشتن تحریمها
قوی شویم؛ اما معلوم بود که برجام شکست
میخورد چون توافق با آمریکاییها آسانتر
از اجرای آن اســت .آصفی اظهار داشت :به
نظر من خیلی خوب شد که این سفر انجام
شد و خیلی خوب اســت که آقای روحانی
مدت کمی آنجا میمانند .وی با بیان اینکه
من تصور نمیکنم مذاکــرهای بین ایران و
آمریکا در نیویورک صــورت بگیرد ،تصریح
کرد :ایــن اتفاق نمیافتد مگــر اینکه آقای
ترامپ بیاید و آویزان تیم ما شــود .در این
شرایط مذاکره را به ســود ایران نمیبینیم
چون معلوم نیســت که آمریکا به تعهداتش
عمل کند و مذاکره با آنها وجهه ما در جهان
اسالم را پایین میآورد و منافع ملی ما را هم
تامین نمیکند.

zayanderoud8108@gmail.com

نماینده ولیفقیه در سپاه با تاکید بر اینکه انقالب
اسالمی مرگ تدریجی دشــمن را رقمزده است،
گفت :مذاکره با آمریکا ملت ایران را ذلیل میکند،
آمریکا جرأت اقــدام علیه جمهوری اســامی را
ندارد و مشــکالت اقتصــادی با ســازش و برجام
حل نمیشود.
حاجی صادقی تصریح کرد :نخستین هدف دشمن
از جنگ تحمیلی ساقط کردن انقالب بود ،دشمنی
دشمنان با مسئله هستهای و حقوق بشر ما نیست
بلکه آنها با اسالم مشــکلدارند .نماینده ولیفقیه
در سپاه پاســداران انقالب اســامی بابیان اینکه
رژیم صهیونیستی و عربســتان به آمریکا التماس
کردند که اقدامی علیه ایران انجام ندهد ،ادامه داد:
آمریکا به این دلیل نتوانست به ایران تعرض داشته
باشد که میدانســت کوچکترین تعرض به ایران
نابودی کامل رژیم صهیونیســتی و آل سعود را به
همراه دارد.
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احمد جنتی
رییس مجلس خبرگان رهبری:

به مدیران فعلی
هیچ امیدی ندارم
رییس مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه
من به مدیران فعلی هیچ امیدی ندارم و ما برای
روزی کار میکنیم که اینهــا با مدیران جوان
و انقالبی جایگزین شــوند ،گفت :یک عده با
پولهای کثیف میخواهند وارد مجلس شوند
و این خط قرمز ما در شــورای نگهبان است.
ما تحت تاثیر افکار جریانهای سیاســی قرار
نمیگیریم .پس کســی انتظار نداشته باشد
کسانی را به دلیل اینکه عدهای با آنها دشمن
هستند ،ردشان کنیم یا کسانی را که عدهای با
آنان دوست هستند ،تایید کنیم ما برای رضایت
خداوند کار میکنیم نه خوشامد افراد .احمد
جنتی با بیان اینکه امسال سال فوقالعادهای
است که با هیچ ســالی قابل مقایسه نیست،
گفت :در این سال پیروزیهای زیادی نصیب
انقالب اسالمی شده و رخدادهای زیادی در آن
به وقوع پیوسته است.
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واشنگتن پســت فاش کرد که دونالد ترامپ ،کمی
پیش از تمــاس تلفنی با همتــای اوکراینی خود و
ترغیب او برای انجام تحقیقات در خصوص پسر جو
بایدن ،معاون باراک اوباما ،رییسجمهور پیشــین
آمریکا و نامزد انتخابات  ۲۰۲۰این کشور ،از میک
مولوینی ،رییس کارکنان کاخ ســفید خواسته بود
کمک  ۴۰۰میلیــون دالری نظامی بــه کییف را
متوقف کند .جمهوریخواهان در کمیته اختصاص
اعتبارات مجلس ســنا در تاریخ  ۱۲سپتامبر ،یک
روز پس از اختصاص این کمکها ،اعالم کردند کاخ
سفید این کمکها را به تاخیر انداخت تا مشخص
شــود ولودیمیر زلنســکی ،رییس جمهور جدید
اوکراین ،طرفدار غرب است یا طرفدار روسیه.

سرنوشت نامعلوم دولت اسراییل
دیدار رهبران حزب لیکود و ائتالف ســفید آبی که
در حضور رییس رژیم صهیونیستی با هدف تشکیل
کابینه این رژیم برگزار شد ،بدون نتیجه پایان یافت.
در این میان برخی مسئوالن حزب آبی و سفید در
گفت وگو با روزنامه یدیعوت آحارانوت ،نتانیاهو را
فریبکار خوانده و اعالم کردند وی به دنبال آن است
که سومین دور از انتخابات زودهنگام برگزار شود.
برخی گزارشها حاکی است ،در صورتی که نتانیاهو
و گانتز تشکیل کابینه وحدت ملی را نپذیرند ،رووین
ریولین رییس رژیم صهیونیستی تا چهارشنبه هفته
آینده ممکن اســت ماموریت برای تشکیل کابینه
ائتالفی را به تعویق بیندازد.

کشیده شدن پای اینترپل
به اعتراضات مصر
پایگاه میدل ایست آی در گزارشی از تالش مقامات
مصر برای سرکوب مخالفان خود حتی در خارج از
این کشور و دستگیری آنها به وسیله پلیس اینترپل
نوشت .در این گزارش آمده است اینترپل شماری
از اعضای حزب محمد مرسی ،رییس جمهور سابق
مصر را در هند ،آلبانی و اوکراین دســتگیر کرده
و به مصر فرســتادهاند .بر اساس تحقیقی که این
پایگاه انجام داده است ،مقامات مصری در اقدامی
روشــمند نام مخالفان خود را در لیســت قرمز و
هشدار پلیس بینالملل قرار میدهند تا آنها را به
ارتکاب جرم و فرار متهم کنند و از اینترپل بخواهند
که آنها را دســتگیر کند .در همین حال ،اینترپل
قرار گرفتن یوسف قرضاوی ،مفتی تندروی مصر
را اقدام سیاســی خواند و نام او را از لیســت خود
حذف کرد.

جانسون از توقف روند تعلیق
پارلمان سرباز زد
در آستانه برگزاری جلسه دادگاه عالی انگلیس به
منظور بررسی قانونی بودن تصمیم نخستوزیر
این کشــور مبنی بر تعلیق پارلمان ،جانسون از
توقف این تصمیم خود ســرباز زد.این در حالی
اســت که دادگاه عالی انگلیس در جلســهای به
بررسی قانونی بودن این تصمیم جانسون خواهد
پرداخت و ممکن اســت رای به ابطــال تعلیق
پارلمان دهد .از سوی دیگر ،دادگاه اسکاتلند نیز
تعلیق پارلمان از سوی نخســتوزیر انگلیس را
غیرقانونی اعالم کرد و اجرای این حکم را تا یک
هفته دیگر به تعویق انداخت.

دخالت آمریکا
در انتخابات افغانستان
به باور کارشناسان ،موضعگیری سفارت آمریکا در
قبال انتخابات ریاستجمهوری افغانستان گویای
دخالت آشکار در امور انتخابات این کشور است.
آمریکا بیســت و نه میلیون دالر برای برگزاری
انتخابات ریاست جمهوری افغانستان اختصاص
داده اســت .این در حالی اســت که در آستانه
برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان،
وزارت خارجه آمریکا کمک صد میلیون دالری
به دولت افغانستان را برای آنچه که به ادعا ،فساد
در دولت عنوان کرد ،برگشت داد .این موضوع را
برخی کارشناسان فشــار آمریکا به دولت فعلی
افغانستان در آستانه انتخابات عنوان میکنند.

No. 2801 | September 25, 2019 | 8 Pages

پیشنهاد سردبیر:

برای جریان زاینده رود هنوز تصمیم گیری نشده است
روزنامه فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی و ورزشی | شماره  | 2801چهارشنبه  3مهر  25 | 1398محرم 1441

معاون بهرهبرداری ذوبآهن اعالم کرد:

کافه اقتصاد
استاندار:

مصلحت مردم در حال حاضر
کشت گلخانهای و آبیاری
قطرهای است
اســتاندار اصفهان گفــت :اگر موضــوع رونق
تعاونیها به صورت جدی دنبال شــود بسیاری
از مسائل و مشکالت اقتصادی استان رفع خواهد
شد .عباس رضایی افزود :در زمان حاضر حدود
هزار تعاونی در اســتان ثبت شده است که فقط
در آمارها هستند ولی بیشتر آنها فعال نیستند.
وی ادامــه داد :تعاونیهای مهــم گلخانهای به
دلیل مصرف کمتر آب ،تولید بیشتر و صادرات و
سودآوری خوب آن یکی از مصادیق بارز اقتصاد
مقاومتی هستند.
استاندار اصفهان با اشاره به کشت برنج و هندوانه
در شــرق اصفهان برخالف کمآبــی موجود و
غرقابی بودن این محصوالت بیان کرد :مصلحت
مردم و اســتان در حال حاضر کشت گلخانهای
و آبیــاری تحت فشــار و قطرهای اســت .وی
تصریح کرد :افرادی که گلخانــه احداث کنند
به شــرط هماهنگ بودن با جهادکشــاورزی
استان ،محدودیتی برای تامین وام  ۹درصدی از
طریق بانک کشاورزی نخواهند داشت .استاندار
اصفهان بر اســتفاده از تجربیات سایر استانها
تاکید کرد و گفت :نهادها کارهای نو و ایدههای
جدید که در راستای اقتصاد مقاومتی باشد را در
دستور کار خود قرار دهند.

صدور مجوز افزایش سرمایه
شرکت پاالیش نفت اصفهان
ســازمان بورس و اوراق بهادار مجــوز افزایش
ســرمایه  ۱۵۷درصدی شــرکت پاالیش نفت
اصفهان را صادر کرد و به این ترتیب ســرمایه
شرکت با  ۳۱هزار و  ۳۱۴میلیارد ریال افزایش به
 ۵۱هزار و  ۳۱۴میلیارد ریال خواهد رسید .این
افزایش سرمایه از محل اندوخته طرح و توسعه
به مبلغ  ۲۸هزار میلیارد ریال و همچنین ۳.۳۱۴
میلیارد ریال از محل سود انباشته شرکت صورت
میگیرد .هدف از اجرای این افزایش ســرمایه،
اصالح ساختار مالی و همچنین جبران مخارج
ســرمایهگذاریهای انجام شده در سنوات قبل
اعالم شده است.

وزیر نفت:

تصمیمات برای افزایش قیمت
حاملهای انرژی نهایی
نشده است

آغاز ثبتنام آزمون استخدامی
دستگاههای اجرایی
مشاور عالی سازمان ســنجش گفت :هفتمین
دوره آزمون مشترک استخدامی دستگاههای
اجرایی کشور آبان ماه برگزار و ثبتنام در این
آزمون از امروز آغاز میشود.
حســین توکلی اظهار کرد :متقاضیان ثبتنام
در هفتمین دوره آزمون مشــترک استخدامی
دستگاههای اجرایی ســال  ۹۸پس از مطالعه
دفترچه راهنما که روی ســایت ســنجش و
آموزش کشــور قرار گرفتــه ،در صورت واجد
شــرایط بودن میتوانند در آن ثبتنام کنند.
وی یادآور شــد :ثبتنام در این دوره از آزمون
از امروز آغاز شده و تا جمعه  ۱۲مهرماه ادامه
دارد .مشاور عالی سازمان سنجش خاطرنشان
کرد :هفتمین دوره آزمون مشترک استخدامی
دستگاههای اجرایی کشور ،پنجشنبه  ۳۰آبان
 ۹۸در حوز ههــای امتحانی مربوطــه برگزار
میشود.
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کاهش وابستگی به خارج با تولید محصوالت استراتژیک
معاون بهره برداری شــرکت ســهامی ذوب آهن اصفهان گفت:
این شرکت در تالش است در مســیر تولید محصوالت جدید و
استراتژیک گام برداشته تا وابستگی کشــور به خارج از مرزها را
از بین ببرد.مهرداد تولیان اظهــار کرد :در دوران انقالب با خروج
کارشناسان خارجی از کشور ،بسیاری فکر می کردند صنعت ایران
با شکست مواجه شــده و متوقف خواهد شد؛ اما با تکیه بر توان و
ظرفیت داخلی و نیروهای متخصص بومی نه تنها خللی در روند

تولید کارخانه ذوب آهن به وجود نیامــد بلکه ظرفیت تولید آن
شش برابر شده اســت.وی افزود :امروز با تاسیس دهها کارخانه
تولید فوالد و ظرفیت بالفعل تولید بیش از  ۲۵میلیون تن فوالد در
کشور از واردات فوالد بی نیاز شده ایم.معاون بهره برداری شرکت
سهامی ذوب آهن تصریح کرد :در دوران جنگ تحمیلی شرکت
ســهامی ذوب آهن اصفهان با توجه به نیازهای کشور دست به
تولید محصوالت و قطعات مورد نیاز زد و با اعزام بیش از  ۱۰هزار

نفر رزمنده و اهدای  ۲۸۶شهید ،صدها جانباز و دهها آزاده سعی در
انجام صحیح رسالتهای خود در برابر انقالب اسالمی داشته است.
تولیان اضافه کرد :کارخانه ذوب آهن برای ایجاد اشتغال بیشتر در
مسیر دستیابی به بهترین رکوردهای تولید ،گام برداشته و ضمن
تحقق این مهم موفق به تولید محصوالتی همچون تســمههای
فوالدی ،پروفیل هــای صنعتی ،ریل قطارهای شــهری و برون
شهری با باالترین استاندارهای دنیا شده است.

بر اساس آمار ،اصفهان پس از تهران گرانترین شهر برای خرید خانه درکشور محسوب می شود؛

سایه گرانی بر سر مسکن

مرضیه محب رسول
نتیجه ماهها بی ســر و ســامانی در بازار مسکن و
افزایش لجام گسیخته قیمتها ،گرانی سرسامآور
مســکن در کالن شــهرها و رکود شــدید دراین
صنعت بوده اســت .مرکــز آمار ایــران از افزایش
6/148درصدی متوسط قیمت خرید و فروش یک
مترمربــع زمین و 82/2درصدی متوســط قیمت
خرید و فروش یک مترمربع زیربنای مســکونی و
افزایش 29/1درصدی متوسط اجاره یک مترمربع
زیربنای مسکونی در نقاط شــهری کشور در بهار
 ۱۳۹۸نسبت به بهار  ۱۳۹۷خبر داد.
متوسط قیمت فروش هر مترمربع زمین یا زمین
ساختمان مســکونی کلنگی معامله شده از طریق
بنگاههای معامالت ملکی در کل کشــور۳۳۲۵۱ ،
هزار ریال با میانگین مساحت  ۲۶۵مترمربع بوده
که نســبت به فصل قبل1/16 ،درصد و نسبت به
فصل مشابه سال قبل 148/6درصد افزایش داشته
است .بررســی آماری که اخیرا از روند معامالت و
رشد قیمتها منتشر شده اســت ،نشان میدهد
بهار امســال در برخی از شــهرها مانند اصفهان
قیمتها تا بیش از  50درصد رشــد داشته که این
وضعیت در تهران به تورم  120درصد رسیده است.
بر اساس این آمار استانهای تهران ،اصفهان و البرز
به ترتیب گرانترین شــهرها برای خرید مســکن
و صاحب خانه شدن معرفی شــدند .هر چند پس
از تهران ،اصفهان گرانترین شــهر برای خانه دار

شدن معرفی شــده؛ اما درصد تغییرات و افزایش
قیمتها در اســتانهایی مانند هرمزگان ،فارس
مازندران و البرز بیشــتر از اصفهان بوده است .بر
اساس آمار ،در اکثریت اســتانها متوسط قیمت
مســکن متری کمتــر از  2میلیون تومان اســت.
در اصفهان هم متوســط قیمتها نزدیک به ســه
میلیون برآورد شده که بیشتر از استانهایی مانند
البرز ،قم و خراسان رضوی بوده است .این آمار هر
چند مربوط به بهار میشود؛ اما دامنه آن تا اواسط
تابســتان هم بازار را در برگرفته بــود .طی دو ماه
اخیر به دلیل فروکش کــردن تب نقل و انتقاالت و

تخلیه حباب مســکن قیمتها در این بازار اندکی
تعدیل شد ،کاهش  ۳درصدی تورم ماهانه مسکن
در مردادمــاه درواقع اولین کاهش قیمت اســمی
مســکن در آمارهای رسمی بازار مســکن بود؛ به
این معنا کــه نهتنها در دوره جهــش قیمتی اخیر
بلکه در  ۴۵ماه گذشته بهاســتثنای ماههای نیمه
تعطیل فروردینماه تورم ماهانه مسکن منفی نشده
و این روند تا هفتههای اخیر هم ادامه داشته است.
کارشناسان مســکن البته یکی از مهمترین دالیل
کاهش قیمت اسمی مسکن در مردادماه را عالوه بر
وجود انتظارات قبلی از بابت کاهش قیمت فروش

معاون حفاظت و بهرهبرداری شرکت آب منطقهای اصفهان:

برای جریان زاینده رود هنوز تصمیم گیری نشده است
معاون حفاظت و بهرهبرداری شرکت آب منطقهای اصفهان گفت :تداوم جریان زاینده رود در روزهای آینده منوط به
تصمیم شورای هماهنگی حوضه آبریز این رودخانه خواهد بود .حسن ساسانی گفت :حجم آب ذخیره شده در زاینده
رود طی مدت متوسط بلند مدت (دوره  ۴۴ساله)  ۷۵۹میلیون متر ثبت شده و نشان میدهد که در مقایسههای بلند
مدت ،وضعیت منابع آبی در این منطقه مطلوب نیست .وی با اشاره به بارشهای مطلوب در سال آبی قبلی (مهر  ۹۷تا
مهر  )۹۸تصریح کرد :پارسال در چنین روزهایی  ۱۷۰میلیون متر مکعب آب در مخزن سد وجود داشت و بارشهای
زمستان سال گذشته و بهار امسال کمک کرد که حجم ذخیره شده از حالت بحرانی خارج شود .ساسانی با بیان اینکه
اتمام تابستان و آغاز فصل پاییز را نباید پایانی برای مصرف بهینه آب تصور کرد ،گفت :مصرف درست و بهینه مایه
حیات ،یک نیاز ضروری و جدی در منطقه مرکزی ایران و این استان محسوب میشود.

اتاق بازرگانی

وزیر نفت در پاسخ به پرسشــی مبنی بر اینکه
آیا تصمیم شــورای عالی هماهنگی اقتصادی
برای افزایش قیمت حاملهای انرژی به وزارت
نفت ابالغ شده است ،گفت :هنوز تصمیم نهایی
گرفته نشده است.
اداره کل روابط عمومی وزارت نفت با انتشــار
اطالعیهای اعالم کرد :در پی برداشت نادرست
برخی رسانهها از سخنان بیژن زنگنه ،وزیر نفت
در حاشیه آیین گشــایش رسمی سیزدهمین
نمایشگاه ایران پالست ،درباره قیمت بنزین به
آگاهی میرساند ،وزیر نفت در پاسخ به پرسش
یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکــه آیا تصمیم
شورای عالی هماهنگی اقتصادی برای افزایش
قیمت حاملهای انرژی بــه وزارت نفت ابالغ
شده است؟ اظهار کرد« :هنوز تصمیمی نهایی
نشده است».
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در جلسه کمیسیون معادن اتاق
بازرگانی اصفهان مطرح شد:

ضرورت ایجاد انجمن
سنگ در استان اصفهان

شاخصهای حذف یارانه نقدی خانوارها اعالم شد
مهمترین شــاخصهای حذف خانوارها از دریافت یارانه نقدی اعالم شد .براساس آنچه ستاد اجرایی ماده
 ۶آیین نامه اجرایی تبصره  ۱۴قانون بودجه  ۹۸اعالم کرده اســت ،حذف خانــوار از دریافت یارانه نقدی،
شاخصهای متعددی دارد که مهمترین آنها عبارتند از :تعداد و ارزش خودروی اعضای خانوار،تعداد و ارزش
امالک خانوار ،تعداد سفرهای خارجی اعضای خانوار ،شغل اعضای خانوار :پزشکان ،مدیران دولتی ،وکال،
هیئت علمی ،کارفرمای حقیقی یا حقوقی ،صاحبان صرافی ،اصناف ،فعاالن کسب و کار و  ،...مجموع حقوق و
دستمزد اعضای خانوار،استان یا منطقه محل زندگی خانوار بر مبنای مالکیت یا اجاره شاخصهای فوق برای
کلیه خانوارهای یارانهبگیر با دقت باال بررسی شده با این حال خانوارهای معترضی که به عنوان کاندیدای
حذف شناسایی شده اند ،فرصت اعتراض به نتیجه اعالم شــده را خواهند داشت .در فرآیند رسیدگی به
اعتراض ،تراکنشها و سایر اطالعات بانکی خانوار بررسی میشود.

در دومین جلسه کمیسیون معادن اتاق بازرگانی اصفهان ،بر ضرورت ایجاد انجمن سنگ در استان تاکید شد .مجتبی
کاروان ،رییس کمیسیون معادن اتاق بازرگانی اصفهان ،ضمن اشاره به جایگاه اتاق بازرگانی اصفهان بهعنوان پارلمان
بخش خصوصی و بازوی مشورتی قوای سهگانه و تاثیر نظرات و دیدگاههای آن در تصمیمگیریهای دولت گفت :ادله
و پیشنهادهای ارائه شده از سوی اتاق بازرگانی ،پس از بررسی و جمع بندی در جلسات شورای گفت وگوی دولت
و بخش خصوصی به مجلس ارجاع داده خواهد شد .در ادامه ،سیدرسول رنجبران ،نایب رییس کمیسیون خواستار
تشکیل هرچه سریعتر انجمن سنگ در استان اصفهان و تالش برای احیای معادن کوچک و پیگیری و تعامل هرچه
بیشتر با سازمان صنعت ،معدن و تجارت ،جهت رفع مشکالت آنها شد.

الیحه تجارت
هزینه مبادالت را باال میبرد
در حالی الیحه تجارت در حال تغییرات گسترده
در قوانین قبلی تجارت است که یک اقتصاددان
معتقد است که این تغییرات ســریع و گسترده
میتواند باعث افزایش هزینه مبادالت شود .این
روزها نمایندگان مجلس در حال بررسی و تصویب
الیحهای بزرگ به نام «الیحه تجارت»هستند که
به عنوان یک قانون مادر در اقتصاد شناخته شده
اســت .در صورت تصویب این الیحه باید منتظر
تغییراتی اساسی در مســائل حقوقی مربوط به
مبادالت و سازوکارهای اقتصادی از جمله قوانین
کار و به خصوص قراردادها باشیم .قانون تجارت
شامل حدود  ۱۲۰۰ماده قانونی است که تغییر در
هرکدام از آنها میتواند قاعده تبادالت اقتصادی را
از اســاس تغییر دهد .در این باره یک اقتصاددان
معتقد اســت که تغییرات گســترده در قوانین
تجارتی که نزدیک به یک قرن مرجع اختالفات
اقتصادی بودهاند ،نیازمند انجام کار کارشناسی
جدی است.
کمیــل طیبی ،عضــو هیئت علمی دانشــگاه
اصفهان ،با بیان اینکه باید یک منطق اقتصادی
پشت هر تصمیم حاکمیتی باشد ،درباره تغییرات
ناگهانی در الیحه تجارت نیز اظهار کرد :تغییرات
گســترده در قوانین تجارتی که نزدیک به یک
قرن مرجع اختالفات اقتصادی بودهاند ،نیازمند
انجام کار کارشناسی جدی است ،با این حال آن
چیزی که در حال حاضــر درباره الیحه تجارت
میگذرد نشان میدهد که هیچ تفکر کارشناسی
پشت این تصمیمات وجود ندارد .وی با اشاره به
تصویب  ۳۰۰ماده از الیحه تجارت در چند روز،
گفت که تغییر ســریع قوانین مرجع اقتصادی
میتواند باعث ایجاد هزینههای آشکار و پنهان
زیادی برای فضای اقتصادی کشور باشد.
این اســتاد دانشــگاه همچنین بــه ضرورت
تغییر قوانین تجارت متناســب با فناوریها و
رخدادهای جدید اقتصادی نیز اشاره کرد؛ اما
گفت که این تغییرات بایــد در یک بازه زمانی
مشــخص و به صورت تدریجی انجام شــود تا
باعث اختالل در فضای کســب و کار نشــود.
طیبی با بیان اینکــه در صورت وجود خألهای
قانونی هزینه مبادله باال خواهد رفت بر ضرورت
رفع موانع اداری انجــام فعالیتهای اقتصادی
تاکید کرد و گفت که اگر روح یک قانون مبتنی
بر تسهیل فضای کســبوکار نباشد نمیتواند
مبنــای خوبی برای حل مناســبات اقتصادی
محسوب شود.
قانون تجارت ایران مهمترین مجموعه قوانین
مربوط به امور بازرگانی در ایران است که اساس
حقوق تجارت کشور را تشــکیل میدهد .این
قانون که بر مبنای قانون تجارت  ۱۸۰۷فرانسه
ترجمه و تهیه شده ،در سیزدهم اردیبهشت ماه
سال  ۱۳۱۱در  ۶۰۰ماده توسط مجلس شورای
ملی تصویب شد.
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نماینده اصفهان:

تصفیهخانه بابا شیخ علی
برای تامین آب اصفهان پاسخگو نیست
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی گفت :تصفیه خانه باباشیخ علی برای تامین آب
مردم اصفهان پاسخگو نیست و سامانه دوم باید هر چه سریعتر عملیاتی شود تا بتوانیم از آن در
کنار تصفیه خانه بابا شیخ علی کمک بگیریم .احمد سالک کاشــانی بیان کرد :مهمترین مشکل
ما در تامین آب اصفهان ،مدیریت وزارت نیروست؛ چراکه مدیریت آب در سراسر کشور با اخالل
روبه رو شده است.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اســامی ادامه داد :علت مشکالت تامین آب در استان
اصفهان این است که زمان تاسیس تصفیه خانه باباشیخ علی ،جمعیت اصفهان از دو میلیون تجاوز
نمیکرد و این منبع برای تامین آب این جمعیت در نظر گرفته شد؛ با رشد مثبت جمعیت در طول
چند دهه اخیر ،هیچ تصمیمی برای ایجاد یک منبع آبی جدید گرفته نشد و در حقیقت افزایش
جمعیت اقدام برای افزایش میزان منابع آبی اصفهان را به دنبال نداشت.
وی با بیان اینکه اســتان اصفهان اکنون بیش از پنــج میلیون نفر جمعیــت دارد ،تصریح کرد:
تصفیهخانه باباشــیخ علی برای تامین آب مردم اصفهان پاســخگو نیست؛ ســامانه دوم باید هر
چه ســریعتر عملیاتی شــود تا بتوانیم از آن در کنار تصفیه خانه بابا شــیخ علی کمک بگیریم.
ســالک افزود :تذکراتی در همین موضوع به وزیر نیرو و رییس ســازمان برنامه و بودجه دادیم؛
از طرفی باید برای ســامانه دوم آبی اصفهــان در بودجه دولت ردیفی قرار بدهیم که ســازمان
برنامه بودجه به تازگی پذیرفت با بررســی مدارک ماده  ۲۳ردیف بودجهای برای این ســامانه
اختصاص دهد.
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آپارتمان در اصفهان و ســایر کالنشهرها ،افزایش
عمق رکود در بازار معامالت مسکن اعالم میکنند.
فعاالن بازار معتقدنــد قیمتها در هقته های اخیر
با کاهشهایی که تجربه کرده است به کف قیمت
واقعی نزدیکتر شــده و حباب بازار در حال تخلیه
است .خروج تقاضای مصرفی از بازار مسکن به دلیل
افزایش شکاف بین قدرت خرید و قیمت واحدهای
مســکونی از یک طرف و مهاجرت ســفتهبازان و
ســرمایهگذاران از بازار ملک به دلیل خارج شدن
بازار مسکن از فهرست بازارهای زودبازده و پرسود
در مــدت زمان کوتاه ،بخشــی از علل کم شــدن
معامالت و آرامش نسبی در بازار مسکن است؛ اما
فعاالن این بازار می گویند در شرایطی که قیمتها
تعدیل شده است تقاضای قطعی برای خرید مسکن
در اصفهان با افزایش مواجه نشده و بهرغم تعدیل
قیمتها و افزایش تماسهــا و مراجعه متقاضیان
به بازار مســکن ،افزایش رفت و آمدها به این بازار
در عمده مــوارد به قصد رصد شــرایط جدید بازار
مسکن و اطالع از آن صورت میگیرد .شرایط بازار
معامالت مسکن در کال نشــهر اصفهان به تعبیر
فعاالن بازار مسکن این شــهر کامال رکودی است
و معامالت مســکن در این شــهر به ندرت انجام
میشود؛ واسطههای بازار معامالت مسکن اصفهان
سکون ســایر بازارها را از دالیل کاهش تقاضا برای
خرید مســکن در اصفهان عنوان میکنند که این
مســئله در نهایت منجر به کاهش تــا  30درصد
فایلهای فروش شده است.
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 23هزار دالر  ،برای کوچکترین کراس اوور هیوندای

هیوندای در نمایشگاه خودروی نیویورک  2019از محصول جدید خود با نام «ونیو» رونمایی
کرد .این کراس اوور پیش از آنکه برای طراحی یا ویژگیهای فنی مورد بررسی قرار بگیرد در
واقع یک رکورددار در کمپانی هیوندای محسوب میشود! ونیو  4036میلیمتر طول دارد
که با این حساب کوچکترین کراس اوور هیوندای به شمار می رود.
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با حضور مسئوالن شهری اصفهان
انجام شد؛

برگزاری یادواره شهدای
گروه مهندسی رزمی 40
صاحب الزمان(عج)

پیشنهاد سردبیر:

پایداری

خاکریزهایی که ایثار را روایت میکنند
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برنامه «ایران جان» پذیرای تصاویر
عاشقانه شهروندان اصفهانی با نام
کوچه های متبرک به نام شهیدان
شهر می شود؛

گذری در نمایشگاه دفاع مقدس؛


خاکریزهایی

یــادواره شــهدای گروه
مهندســی رزمــی ۴۰
صاحب الزمان (عج) و شهدای شهرداری
منطقه پنج اصفهان بــا حضور فرماندهان
ارشــد نظامی ،مسئولین شــهر اصفهان،
جمع کثیری از مردم ،خانواده معظم شهدا،
جانبــازان و آزادگان و کارکنــان
وخانوادههای آنان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی گروه  ،40سرتیپ
دوم پاسدار محمد گرامی در این مراسم با
اشاره رشــادتها و جانفشانی جوانان این
مرز و بوم در هشت سال دفاع مقدس گفت:
امنیت مثال زدنی کشور عزیزمان را مدیون
شهدا هستیم و باید همیشه قدردان شهدا
و خانواده معظم آنها باشیم.
فرمانده گروه  ۴۰در ادامه خاطرنشان کرد:
ما در هشت ســال دفاع مقدس با همدلی
و وحــدت و پیروی از والیــت فقیه ابهت
دو ابر قدرت شــرق و غرب را شکســتیم
که رمز پیــروزی ما ایمــان و اراده قوی و
عبرت از عاشورای امام حســین(ع) بود.
ســردارگرامی افزود :مردم شــهید پرور
اصفهان یک بار دیگر حماســه آفریدند و
در مهار و امدادرسانی به سیل زدگان نقش
آفرینی کردند و در روزهای آغازین ســال
 ۹۸باروحیه جهادی در کنار مردم سیلزده
مشــغول امداد رسانی شــدند .قدرت ا...
نوروزی ،شهردار اصفهان نیز ضمن تشکر
از دست اندر کاران برگزاری یادواره گفت:
برگزاری نمایشگاه دفاع مقدس و یادواره
شــهدا در این مکان کاری مانــدگار و اثر
گذار است که قشر جوان را با دفاع مقدس
آشنا میکند.
برپایــی نمایشــگاه دفــاع مقــدس
تحــت عنــوان راه بــی پایــان ،اجرای
سرود ،پخش نماهنگ و تجلیل از خانواده
معظم شهدا از دیگر برنامههای این مراسم
بود.

سلفی با اسم شهدا

که ایثار را روایت میکنند

سمیهمصور
صدا و سیمای اســتان اصفهان به مناسبت
ســالگرد ایام پر افتخار دفاع مقدس ،اقدام
به پخش برنامهای به همین مناسبت کرده
اســت که با نــام «ایران جان» هر شــب از
ساعت  20:30به روی آنتن میرود .ارسال
عکسهای سلفی بینندگان با پالک شهدای
محله یکی از قســمتهای این برنامه است.
مســئول روابط عمومی و تبلیغات ســپاه
حضرت صاحــب الزمان (عج) بــا بیان این
مطلب گفت :هرشب به سه نفر از کسانی که
اقدام به گرفتن عکس سلفی با پالک شهدای
محلهشــان کنند و آن را برای ایــن برنامه
بفرســتند به قید قرعه کمک هزینه سفر به
مشهد مقدس پرداخت میشود.
علی قمیان در گفت و گو با «زاینده رود» به
برپایی نمایشگاه ما پیروزیم در کنار یادمان
شــهدای گمنام باغ غدیر نیز اشــاره کرد و
گفت :به منظور بزرگداشت این ایام که قطعه
مهمی از تاریخ درخشــان انقالب اســامی
ایران محسوب میشــود این نمایشگاه در
حال برگزاری است و از همه شهروندان عزیز
اصفهانی دعوت میشــود که برای بازدید از
این نمایشــگاه در این مــکان حضور به هم
رسانند .مســئول روابط عمومی و تبلیغات
ســپاه حضرت صاحــب الزمان(عــج) هم
چنین از برگزاری مسابقه زنده آنالین «هم
نفس» به مناسبت این ایام خبر داد و گفت:
اپلیکشین هم نفس یک مسابقه زنده آنالین
و هیجان انگیز از مرکــز تحقیقات رایانهای
حوزه علمیه اصفهان اســت ،مسابقهای در
زمینه اطالعات عمومی و شبیه به «مسابقه
هفته» یــا «ســتاره» در تلویزیــون که به
مناســبت ایام دفاع مقدس در این هفته به
این موضــوع اختصاص دارد و شــهروندان
میتوانند هر شب با ارسال عدد یک به سامانه
 30001044در این اپلیکیشن عضو شده و از
جوایز میلیونی این مسابقه بهره مند شوند.

همزمان با هفته دفاع مقدس ،باغ غدیر اصفهان میزبان برگزاری رویداد نمایشگاهی با موضوع جبهه و جنگ
است.نمایشگاه دســتاوردهای دفاع مقدس همزمان با دومین روز از هفته گرامیداشت دفاع مقدس در باغ
غدیر اصفهان آغاز و تا چهارم مهر ماه ادامه دارد .این نمایشــگاه در  70غرفه شامل دو بخش نرم افزاری و
سخت افزاری با حضور نمایندگان بسیج ،سپاه ،ارتش ،نیروی انتظامی و سایر نهادهای مربوطه با موضوع
دستاوردهای دفاع مقدس در حال برگزاری است .نمایشگاه در انتهای باغ غدیر ،جایی که پیکر پاک تعدادی
از شهدای گمنام دفاع مقدس در آن دفن شده ،برگزار شده است و از همان ابتدای برگزاری بازدیدکنندگان به
خوبی از این نمایشگاه استقبال به عمل آوردهاند .غرفههای متنوع و جالب توجه زیادی در این نمایشگاه برای
بازدیدکنندگان به معرض تماشــا گذاشته شــده که کوچک و بزرگ همه از آنها استقبال و با هیجان خاصی
نمایشگاه را دنبال میکنند.
غرفههای مربوط به ادوات جنگی یکی از پر بازدیدترین غرفههای این نمایشگاه است .بچهها و نوجوانان با دیدن
هر یک از این تجهیزات با شور و شــوق خاصی به توضیحات غرفهداران در مورد هر یک از ادوات و تسلیحات
گوش میدهند .از طرفی آنهایی که در صحنه نبرد با رژیم بعث عراق حضور داشــتند ،با دیدن این ادوات به
یاد خاطرات خود از جبهههای جنگ میافتند و برای خانواده و حتی خود غرفهداران تعریف میکنند .ادوات
جنگی گوناگونی در نمایشگاه در معرض دید گذاشته شــده است .دوربینها ،تسلیحات و تجهیزات مربوط
به پدافندهای هوایی که در دوران هشت ساله دفاع مقدس استفاده میشدند ،بخشی از نمونه ادواتی است
که در این نمایشگاه وجود دارد .از غرفههای دیگر میتوان به غرفههای کتاب و نشر آثار فرهنگی ،پزشکی و
سالمت ،جهاد سازندگی و اقدامات آن و غرفههایی مربوط به اقدامات و نقش بانوان در دفاع مقدس اشاره کرد.
غرفههای سرگرمی هم در این نمایشگاه برپا شده و بازدیدکنندگان میتوانند بدون محدودیت سنی به هر
یک از سرگرمیهای موجود در این نمایشگاه بپردازند .یکی از غرفهداران در زمینه استقبال مردم از نمایشگاه
اظهار داشت :از آنجایی که بازدیدکنندگان عالقه دارند با ادوات و تجهیزات جنگی آشنا شوند و برخی نیز در
گذشته با همین ادوات کار کردهاند ،این نمایشگاه میتواند فرصت خوبی برای یادگیری و جمعآوری
اطالعات در مورد دفاع مقدس باشــد .یکی دیگر از غرفهداران در این زمینه گفت :در حال حاضر
ما در عصر تکنولوژی زندگی میکنیم و باید بدانیم که جنــگ فیزیکی اکنون کاربردی ندارد .وی
ادامه داد :بنابراین این نمایشگاه عالوه بر اینکه بازدیدکنندگان را با دفاع مقدس و شرایط آن زمان
آشنا میکند ،به یادگیری در مورد جنگهای سایبری و نحوه دفاع در برابر آنها هم کمک میکند.
نمایشگاه دفاع مقدس ،فرصتی مناســب برای آشنایی نسل جدید با رشــادتهای رزمندگان و
ایثارگرانی است که در عمر  40ساله انقالب اسالمی از این آب و خاک در مقابل تهدیدات مختلف
دشمنان حراست کردند .نمایش توانمندیهای نظامی در این نمایشگاه هرچند بخش کوچکی
از مجموعه عظیم استعداد و توانایی نظامی کشورمان اســت؛ اما میتواند نوجوانان و جوانان را
با بخشی از این ظرفیتها و قابلیتها آشــنا کند .آنچه پس از تماشــای این نمایشگاه و گذر از
غرفههای مختلف آن به یادگار میماند تصویری از لبخند رزمندگانی است که دیروز در حراست
از مرزهای کشور پا به جبههها گذاشتند و به برکت این جانفشانی امروز امنیت ما و فرزندانمان
تامین شده است.

ابالغ رای
 7/39رای قاضی شورا پرونده کالسه  541/97 :در خصوص دادخواست آقای هادی خوش
بنائی فرزند علی محمد به طرفیت آقای ناصر بهرام وند فرزند عبدالرحمن دائر بر مطالبه مبلغ
بیست و پنج میلیون ریال وجه یک فقره چک به شماره  876175مورخ  95/11/30به عهده
بانک کشاورزی به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه .با عنایت به جمیع اوراق و محتویات
پرونده به ویژه تصویر مصدق چک مذکور و گواهینامه عدم امکان پرداخت بانک محال علیه
و با توجه به وجود چک مســتند دعوا در ید خواهان و امضای خوانده در ذیل چک و نظر به
اینکه امضای مذکور مصون از تعرض مانده و با التفات به حاکمیت وصف تجریدی بر اوراق
تجاری و اماره مدیونیت خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه مذکور و با استظهار از اصل
استصحاب در مورد اشتغال ذمه خوانده و اینکه دلیلی مبنی بر برائت ذمه خوانده ارائه اقامه و
یا تحصیل نگردیده است و خوانده نیز علی رغم وصف ابالغ در جلسه دادرسی حاضر نشده
و به نحو دیگری نیز دفاعی به عمل نیاورده است .النهایه دعوای خواهان را وارد تشخیص
و مستندا به مواد  249و  310و  311و  313و  320قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده 2
قانون صدور چک و مواد  198و  502و  515و  519و  522قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 9
 25 ،19 ،18،و  27قانون شوراهای حل اختالف مصوب  ، 1394حکم به محکومیت خوانده به
پرداخت مبلغ مذکور به عنوان اصل خواسته و همچنین پرداخت مبلغ یک میلیون و چهارصد
و شصت و هفت هزار و پانصد ریال بابت خسارات دادرسی و پرداخت هزینه نشر آگهی آگهی
و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررســید چک مذکور لغایت زمان اجرای حکم بر
مبنای نرخ اعالمی تورم بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد .رای صادره
غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و پس از آن ظرف
مهلت بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم محترم عمومی حقوقی این شهرستان می باشد.
م الف 605626 :زهره گرامی نوش آبادی قاضی شــعبه چهارم شورای حل اختالف
آران و بیدگل
تحدید حدود اختصاصی
 7/40شماره 98/6/26-98/2027023711 :چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه شماره
پالک  14فرعی مفروز شــده از پالک  6592اصلی واقع در بخش  5ثبت اصفهان که طبق
پرونده ثبتی به نام آقای محمود صادقی خوراسگانی و خانمها طاهره صناعی خوراسگانی و
زهره صناعی خوراسگانی فرزندان حسین و آقای مرتضی صناعی خوراسگانی فرزند حسین
و علیرضا صادقی خوراسگانی فرزند حسین و خانم زهرا صناعی خوراسگانی فرزند حسین
فرزندان رحمت اله در جریان ثبت اســت و رای های شماره  139860302027000053و
 139860302027000055و  139860302027000057و  139860302027000059و
 139860302027000061و  139860302027000063مورخه  98/01/10از طرف هیات
حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
مستقر در ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر گردیده است
و با توجه به اینکه تحدید حدود اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا به دستور
قســمت اخیر از ماده  15قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک
مرقوم در تاریخ  1398/08/04روز شنبه ساعت  9صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد
لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر
در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده  20قانون ثبت از
تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده  86آئین
نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم
دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به این منطقه ثبتی
ارائه نماید در غیر این صورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه
مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید سپس اداره ثبت
بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد .مالف600947:
شبان رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان
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تحدید حدود اختصاصی
 7/41شماره صادره  1398/6/27-1398/42/585005 :نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ
یکباب خانه پالک شماره  2850فرعی مجزا شده از  4348/87واقع در بخش  5ثبت اصفهان
که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام خانم شاه پسند حیدری برنجگانی فرزند دریاقلی در جریان
ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است .اینک بنا به دستور قسمت
اخیر ماده  15قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز دوشنبه
مورخ  1398/7/29ساعت  9صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد ،لذا به موجب این آگهی
به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند
و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده  20قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس
تحدیدی تا  30روز پذیرفته خواهد شد .م الف 603586 :قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد
و امالک جنوب اصفهان
تحدید حدود اختصاصی
 7/42شــماره صادره  1398/6/27-1398/42/585045 :نظر بــه اینکه به موجب رای
شــماره  511مورخ  1398/02/07صادره از هیات قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد ســند
رسمی تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه پالک شــماره  4786/578واقع در بخش  5ثبت
اصفهان که طبق ســوابق و پرونده ثبتی به نام فاطمه طاهــری فرزند علی در جریان ثبت
اســت و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است .اینک باستناد ماده  13قانون
مذکور و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز دوشنبه مورخ 1398/7/29
ساعت  9صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد ،لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین
اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات
مالکین یا مجاورین مطابق ماده  20قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا
 30روز پذیرفته خواهد شد .م الف 603750 :قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک
جنوب اصفهان
فقدان سند مالکیت
 7/43شــماره 98/6/30 - 98/2027018096 :نظر به اینکه آقای عباس ســیچانی پزوه
فرزند حسین با تسلیم  8برگ استشــهاد شهود به شــماره  98/05/08-83964و شماره
های  84570الی  84572دفترخانه اســناد رسمی شــماره  21اصفهان ،مدعی شده چهار
جلد ســند مالکیت دفترچه ای  -1به شــماره چاپی  486730به میزان یــک حبه و 125
ده هزارم حبه مشــاع از  72حبه ششدانگ باســتثناء بهای ثمنیه اعیانی ششدانگ پالک
 9387اصلی که در صفحــه  527دفتر  259امالک بخش  5ثبت اصفهان  -2به شــماره
چاپی  548672به میزان دو حبه و  25هزارم حبه مشــاع از  72حبه ششــدانگ باســتثناء
بهای ثمنیه اعیانی ششــدانگ پالک  9387اصلی که در صفحــه  524دفتر  259امالک
بخش  5ثبت اصفهان  -3به شــماره چاپی  548674به میزان یک حبــه و  125ده هزارم
حبه مشاع از  72حبه ششدانگ باستثناء بهای ثمنیه اعیانی ششدانگ پالک  9387اصلی
که در صفحه  530دفتر  259امالک بخش  5ثبت اصفهان  -4به شــماره چاپی 006837
به میزان  10حبه و دو هفتم حبه مشاع از  72حبه ششدانگ باســتثناء بهای ثمنیه اعیانی
ششــدانگ پالک  9387اصلی که در صفحه  572دفتر  4امــاک بخش  5ثبت اصفهان
بنامش سابقه ثبت و صدور ســند مالکیت دارد .لذا مراتب به اســتناد تبصره یک اصالحی
ذیل ماده  120آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شــود چنانچه کســی مدعی
انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود ســند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار
این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتب ًا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا ســند
معامله به این اداره تســلیم و رســید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت
به ارائه کننده مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت
اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشــود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی
طبق مقررات خواهد شد .م الف 606977 :شــبان رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه
شرق اصفهان
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فقدان سند مالکیت
 7/44شــماره 98/6/31-98/2027023828 :آقــای حمیــد اذرانــی فرزنــد احمــد
مالک ششــدانگ قطعه زمین مزروعی پــا ک  11519/190واقع در بخــش  5با ارائه
دو برگ استشــهادیه محلی که در دفتــر  113اصفهان تائید شــد مدعی می باشــد که
ســند آنها که با شــماره مســتند مالکیت در صفحه  539دفتر جلد  23ذیل شماره 2944
موضوع ســند مالکیت اصلی که بنام نامبرده ســابقه ثبت دارد که بعلت جابجایی ســند
مالکیت اولیه مفقود شده و درخواست صدور ســند المثنی نموده اند .لذا طبق تبصره یک
اصالحی مــاده  120آئین نامــه قانون ثبت مراتب آگهی می شــود که هــر کس مدعی
انجام معامله ( غیر از آنچه در این آگهی ذکر شــده) نســبت به آن یا وجود اسناد مالکیت
مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتب ًا
ضمن ارائه اصل اسناد مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل
سند به ارائه کننده مسترد گردد .اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض
اصل ســند ارائه نگردد المثنی ســند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد.
م الــف 606293 :شــبان رئیــس منطقــه ثبــت اســناد شــمال شــرق
اصفهان
اخطار ماده 102
 7/45شماره پرونده 139704002124000117/1 :شــماره بایگانی پرونده9700126 :
شــماره آگهی ابالغیه 139803802124000001 :آقای حمیدرضا یسلیانی فرزند قلی به
شماره شناسنامه  4752احدی از ورثه مرحوم قلی یسلیانی آخوره علیائی ،در خصوص پرونده
اجرایی شــماره  139704002124000117از طرف خانم زهرا خان بابا فرزند چراغعلی به
شماره شناسنامه  483علیه شما ،با توجه به عدم حضور شما در محل و عدم ابالغ واقعی توسط
مامور ابالغ در آدرس متوفی :فریدونشهر -خیابان شهید مصطفی خمینی ،مراتب از طریق
نشرآگهی به شــما ابالغ می گردد .بموجب گزارش کارشناس رســمی دادگستری مورخ
 98/05/20ارزش کل چهار دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب مغازه تجاری تحت پالک
ثبتی  237/1893بنام مرحوم قلی یســلیانی آخوره علیائی واقع در فریدونشهر به مساحت
 26/4متر مربع بخش  13ثبت اصفهان ،جمع ًا به مبلغ  750/000/000ریال ارزیابی گردید.
لذا چنانچه به مبلغ ارزیابی پالک مذکور معترض می باشــید ،اعتراض کتبی خود را ظرف
مدت پنج روز از تاریخ انتشــار آگهی این اخطاریه (تاریخ انتشار آگهی تاریخ ابالغ محسوب
می گردد) به ضمیمه فیش بانکی دستمزد کارشناس تجدید نظر به مبلغ  14/475/000ریال
بصورت علی الحساب به آدرس :فریدونشهر  -میدان اســتقالل -بلوار گلستان شهداء -
واحد اجرای اسناد رسمی فریدونشهر ،تســلیم نمایید .ضمن ًا به اعتراضی که خارج از موعد
یا فاقد فیش بانکی دســتمزد کارشــناس تجدید نظر باشــد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
م الــف 607233 :محســن مقصــودی رئیــس اجــرای اســناد رســمی
فریدونشهر
ابالغ رای
 7/46کالسه پرونده، 1109/97:شماره دادنامه، 98/01/31- 41:مرجع رسیدگی:شعبه اول
شورای حل اختالف خمینی شــهر خواهان :بهمن بلوری فرزند عزت اله به نشانی:خمینی
شهر خ امیرکبیر کوچه  110پ 61منزل شــخصی ؛ خواندگان-1 :عقیل مهدویان فرزند
محمدهادی نشــانی :فرحزاد خ امامزاده خ درمانگاه -2جواد کرمیان نشانی :خمینی شهر
خ سلمان فارسی کوچه باشگاه  ،خواسته :مطالبه وجه چک  ،گردشکار :پس از ارجاع پرونده
به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و جری تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاء
قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید .رای قاضی
شــورا :در خصوص دعوی آقای بهمن بلوری فرزند عزت اله بــه طرفیت آقایان  -1عقیل
مهدویان فرزند محمدهادی -2جواد کرمیان به خواسته مطالبه مبلغ  63/000/000ريال
وجه یک فقره چک به شــماره  613360مــورخ  97/5/20عهده بانک ملــی به انضمام
خسارت دادرسی و خســارت تاخیر تادیه نظر به مفاد دادخواست مالحظه رونوشت مصدق
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چک و گواهینامه عدم پرداخت آن و با عنایت به نظریه مشورتی اعضاء شورا و احراز اشتغال
ذمه خوانده و اســتصحاب دین و با توجه به وصف تجریدی بودن اســناد تجاری مستنداً
به مواد  9و  18و  19و  25و  27قانون شوراهای حل اختالف مصوب  94/8/10و مواد 310
 313 ، 311 ،از قانون تجارت و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشــخیص مصلحت نظام به
ماده  2قانون صدور چک و مواد 198و  519و  522از قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی
و انقالب در امور مدنی دعوی خواهان را ثابت دانســته و حکم به محکومیت خواندگان به
صورت تضامنی به پرداخت مبلغ  63/000/000ريال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ
 1/785/000ريال بابت خسارات دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید
چک لغایت استهالک کامل دین بر مبنای شــاخص بهای کاال و خدمات مصرفی اعالمی
از بانک مرکزی جمهوری اســامی ایران در حق خواهان صادر و اعــام می گردد .رای
صادره غیابی و ظرف مهلت 20روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شــورا و ســپس
ظرف مهلت  20روز قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی حقوقی خمینی شــهر می باشــد.
م الف 604297 :علی اصغر ترابی قاضی شعبه اول شــورای حل اختالف شهرستان
خمینی شهر
اخطار اجرایی
 7/47شماره 3157/97 :حل  ، 3مشخصات محکوم علیه:نام و نام خانوادگی:نعمت اله کریمی،
نام پدر :علی اصغر  ،شغل :آزاد  ،نشــانی:مجهول المکان ؛ مشخصات محکوم له:نام و نام
خانوادگی :مسعود آلویی  ،نام پدر :عباس  ،شغل :آزاد  ،نشانی :خمینی شهر خ شریعتی شمالی
ک 108جنب مسجد والیت ،محکوم به:به موجب رای شماره  613تاریخ  98/03/22حوزه
سوم شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر که قطعیت یافته است .محکوم علیه محکوم
است به :پرداخت مبلغ  86/000/000ريال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 2/075/000
ريال بابت هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک 97/11/30
لغایت زمان اجرای حکم و پرداخت نیم عشر دولتی رای صادره غیابی است .ماده 34قانون
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 صریح ًا اعالم نماید .م الف 606302 :مصطفی زیبایی فر قاضی شعبه
سوم شورای حل اختالف خمینی شهر
اخطار اجرایی
 7/48شــماره 3504/97 :حل  ، 11مشــخصات محکــوم علیه:نام و نــام خانوادگی:
میالد آزادی رنانی  ،نشــانی :مجهول المکان ؛ مشخصات محکوم له:نام و نام خانوادگی:
مهتاب ســلطان پور  ،نام پدر :رحیم  ،نشانی :خمینی شهر خ ســلمان فارسی ک میالد7
پالک ، 16محکوم به:به موجب رای شــماره  21تاریخ  98/01/17حوزه یازدهم شورای
حل اختالف شهرســتان خمینی شــهر که قطعیت یافته اســت .محکوم علیه محکوم
اســت به :پرداخت مبلغ چهل میلیــون ريال بابت اصل خواســته و مبلــغ یک میلیون
و پانصــد و شــصت هــزار ريــال بابت هزینــه دادرســی و خســارت تاخیــر تادیه
از تاریخ ســر رســید چــک لغایت زمــان پرداخــت در زمان اجــرا در حــق خواهان
و پرداخــت نیــم عشــر دولتــی در حــق صنــدوق دولــت در ضمــن رای صادره
غیابــی مــی باشــد .مــاده 34قانــون اجــرای احــکام :همیــن کــه اجرائیــه به
محکوم علیه ابالغ شــد محکوم علیه مکلف اســت ظــرف ده روز مفاد آنــرا به موقع
اجرا بگذارد یــا ترتیبی برای پرداخت محکــوم به بدهد یا مالی معرفــی کند که اجرای
حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میســر 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 صریح ًا اعالم نماید .م الف 605580 :ایمان بختیاری قاضی شــعبه
یازدهم شورای حل اختالف خمینی شهر
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رییس کل دادگستری استان اصفهان:

اخبار

دستگیری بازاریاب تقلبی
با  110میلیون ریال کالهبرداری
بازاریاب قالبی که با شــگرد کپی از کارتهای
عابر بانک فروشــندگان 110 ،میلیون ریال از
آنان کالهبرداری کرده بود ،با هوشیاری پلیس
اصفهان شناسایی ودستگیر شد .رییس پلیس
فتای اســتان اصفهان گفت :در پی شــکایت
تعدادی از فروشندگان مواد غذایی از برداشت
غیر مجاز از حســاب آنها ،در تحقیقات پلیس
مشــخص شــد شــاکیان برای پرداخت حق
ویزیت ،کارت عابــر بانک خــود را در اختیار
کالهبردار قرار داده و او با اســتفاده از دستگاه
اسکیمر آنها را کپی کرده و در فرصتی مناسب
از حسابهای آنان برداشــت غیر مجاز انجام
داده است.
ســرهنگ ســید مصطفی مرتضــوی افزود:
مامــوران در تحقیقــات علمــی و تخصصی
مخفیگاه متهم را شناسایی کرده و با هماهنگی
مقام قضایی ،وی را دســتگیر کردند و تحویل
مراجع قضایی دادند.

سرپرست پلیس آگاهی استان خبر داد:

کشف  30فقره سرقت
جعبههای مخابراتی در اصفهان

سارق حرفهای جبعه های مخابراتی در اصفهان
راهی زندان شد .سرپرست پلیس آگاهی استان
اصفهان گفت :مامــوران انتظامی ،در پی وقوع
چند فقره ســرقت جعبههــای مخابراتی در
منطقه شرق شهر اصفهان ،موفق به شناسایی
و دستگیری سارق این پرونده شدند .سرهنگ
حســین ترکیان با بیان اینکه ایــن متهم در
بازجوییهــای پلیس بــه ســرقت  30فقره
جبعههای مخابراتی اعتراف کرده است ،افزود:
پرونده متهم برای بررســی بیشــتر به مراجع
قضایی ارسال شد.

«فریبا» به جرم قتل پلیس
اصفهانی اعدام میشود
حکم اعدام زن جوان اصفهانی که هنگام فراری
دادن یک زندانی ،مامور پلیس را به شــهادت
رسانده بود ،توســط قضات دیوان عالی کشور
تایید شــد .محمدرضــا حبیبــی ،رییس کل
دادگســتری اســتان اصفهان گفــت :پرونده
قتل مامور نیروی انتظامــی که در حال انتقال
زندانی ،مــورد حمله افرادی قــرار گرفته و با
سالح گرم به قتل رسیده بود در دادگاه کیفری
بررسی و عالوه بر حکم حبس برای معاونین در
قتل ،حکم اعدام برای قاتل اصلی صادر شــد.
وی افــزود :حکم قتل از ســوی وکیل پرونده
محکومه مورد اعتراض قرار گرفت که در نهایت
در دیوان عالــی در تاریخ دوازدهم شــهریور
امسال بررســی و اعتراض محکومه رد و حکم
اعدام نهایی بــرای قاتل صادر شــد که تاریخ
اجرای دقیــق آن به اولیای دم بســتگی دارد.
آبان ماه ســال گذشــته ،ماموران انتظامی در
حال انتقال دو متهم به زندان بودند که پنج نفر
از اشــرار به قصد فراری دادن آنان ،با ماموران
درگیر شدند و یکی از افسران ناجا را به شهادت
رساندند.

مردم به ادعای وسوسه انگیز مفسدان اقتصادی شک کنند
حدیث زاهدی
امروزه با افزایش جمعیت کشور ،روند شهرنشینی
بهسرعت رو به گسترش است ،مشارکتهای مردم
در امور اقتصادی و تعداد شرکتهای فعال در امور
تولیدی رشدی فزاینده داشته ،تعداد بانکها زیاد و
مبادالت پولی آسان و بدهکاران و طلبکاران بیشتر
شده است و همه این گسترشها زمینه بروز برخی
از ناهنجاریهــای اجتماعی و اقتصــادی و ایجاد
اختالفها و طرح دعاوی ،اعم از کیفری و حقوقی را
به دنبال داشتهاند .مطالعات و بررسیهای انجامشده
حاکی است که سیســتم قضایی که حق مالکیت را
حمایت میکند و قابلیت اجرا به قراردادها میبخشد
و سیستم حقوقی که به اندازه کافی برای پاسخگویی
به نیازهای مالی و تغییرات اقتصادی منعطف است،
نقشی بنیادین در ایمنکردن نرخ رشد اقتصادی در
بلندمدت دارد و موجب انباشــت سرمایه و توسعه
میشود.
در همیــن راســتا محمدرضا حبیبــی ،مدیر کل
دادگســتری اســتان اصفهان در خصوص یکی از
بزرگترین پروندههای فساد اقتصادی که تاکنون
کشف شده است اذعان داشــت :این پرونده تحت
عنوان قاچاق ســوخت توســط افرادی که شرکت
خانوادگی تشــکیل داده بودند در مرحله تحقیقات
اولیه قرار گرفته است.
وی با اشــاره به اینکه کشــف جرم در شرکتهای
خانوادگی کاری دشوار اســت ،تصریح کرد :به این
دلیل که بسیاری از مراودات ،داخل خانواده صورت
میگیرد و کشف حقایق سخت و زمانبر است.
رییس کل دادگستری اســتان اصفهان بیان کرد:
اصل فعالیت این شرکت تولید هیدروکربن بود که
کارخانهای تحت این عنوان راه اندازی کرده بودند.
وی با اشاره به اینکه هیدروکربن مادهای است که از
تبدیل سوخت به دست میآید ،اظهارداشت :آنچه

مدیر اصناف و اماکن عمومی ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان:

سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور:

قیمتهای گزاف بر دوش والدین سنگینی میکند
مدیر اصناف و اماکن عمومی ستاد امر به معروف
و نهی از منکر اســتان اصفهان گفــت :نیمی از
فرمهای مدارس توسط دو تولیدکننده با قیمت
باال و کیفیت پایین تولید و توزیع میشود .حمزه
حاج حیدری با بیان اینکه کمیته نظارت بر فرم
مدارس چند ســالی است که توســط آموزش و
پرورش استان تشکیل میشــود ،اظهار داشت:
ستاد امر به معروف و نهی از منکر یکی از اعضای
این کمیته اســت که بیشــتر روی مدل فرمها
نظارت دارد .وی با اشــاره به اینکه اخیرا وظیفه
تولیــد و توزیع فرمهــای مدارس به ســازمان
دانش آموزی واگذار شــده ،اضافــه کرد :طبق
دســتورالعملهایی که از تهران به این سازمان
رسیده بود ،سازمان دانش آموزی حق برداشت
 3الی  10درصد هزینه پرداخته شــده برای هر
فرم را داشت؛ اما برخی استانها از جمله اصفهان
به این مورد اعتراض و اعــام کردند که با توجه
به هزینههای باالی فرمها که به دلیل شــرایط
اقتصادی اخیر به قیمتهای دور از تصور رسیده
است ،امکان دریافت این میزان از اولیای دانش
آموزان بــه خصوص دانش آمــوزان کم بضاعت

اخطار اجرایی
 7/49شــماره 3159/97 :حــل  ، 3مشــخصات محکــوم علیه:نام و نــام خانوادگی:
-1احمد نژاد فرج اشــرفی -2اکبر زمانی  ،نام پدر-1 :رســول  ،شــغل :آزاد  ،نشــانی:
هــردو مجهــول المکان ؛ مشــخصات محکــوم له:نــام و نــام خانوادگی :مســعود
آلویــی  ،نــام پــدر :عبــاس  ،شــغل :آزاد  ،نشــانی :خمینــی شــهر خ شــریعتی
شــمالی ک 108جنــب مســجد والیــت ،محکــوم به:بــه موجــب رای شــماره
 578تاریخ  98/03/21حوزه ســوم شــورای حل اختالف شهرســتان خمینی شــهر
کــه قطعیت یافتــه اســت .محکــوم علیهــا محکوم انــد بــه :پرداخــت تضامنی
مبلغ  110/000/000ريال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ  2/405/000ريال بابت
خسارات دادرسی و پرداخت خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رســید چک 97/12/10
لغایت زمان اجرای حکم و پرداخت نیم عشر دولتی رای صادره غیابی است .ماده 34قانون
اجرای احکام :همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف
ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگــذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکــوم به بدهد یا مالی
معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میســر باشد و در صورتی که خود
قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صــورت جامع دارایی خود را به
قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریح ًا اعالم نماید .م الف 606303 :مصطفی
زیبایی فر قاضی شعبه سوم شورای حل اختالف خمینی شهر
ابالغ وقت رسیدگی
 7/51شــماره 883/98 :حل  ، 4مرجع رســیدگی :شــعبه چهارم حقوقی شــورای حل
اختالف خمینی شهر به نشانی :خمینی شــهر ـ بلوار پاسداران ـ روبروی کوی مهستان ـ
مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان ،وقت رسیدگی :ساعت  09:00صبح روز سه شنبه
مورخه  ، 1398/08/14مشــخصات خواهان-1 :نام و نام خانوادگی :اکبر عسگری  ،نام
پدر :رجبعلی  ،نشانی :خمینی شــهر محله قائمیه خ سعدی کوچه صفا پ 20؛ مشخصات
خوانده-1 :نام و نام خانوادگی :حســین پورعلی  ،خواسته و بهای آن :مطالبه مبلغ یکصد
و هفتاد و شش میلیون و دویســت و هفتاد و چهار هزار ريال بابت بارنامه به انضمام کلیه
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قانون اجازه داده این است که این شرکت نفت سفید
و سوخت مستقیم نه به صورت یارانهای بلکه از طریق
بورس تهیه کرده و در کارخانه تبدیل به هیدروکربن
و سپس به دیگر کشورها صادر کند.
حبیبی ادامه داد :اما در ابتدا ســوختی که از بورس
خریداری میکردند یا نمیآوردند و یا کم خریداری
میکردند و متاســفانه در مقیاس و میزان باال این
سوخت را از طریق بورس تهیه میکردند و به جای
تبدیل به هیدروکربن با پوشش هیدروکربن و بدون
تغییر به طور عمده به افغانســتان و پاکستان صادر
میکردند.وی اضافه کرد :متاســفانه این مجرمان
افرادی را در ادارات گمرک و صمت با پرداخت رشوه
خریده بودند تا بتوانند به مفاسد خود بپردازند.
به گفته رییس کل دادگســتری اصفهــان ،طبق
تحقیقات اولیه این مجرمان اقتصادی تاکنون ۱۰۰
میلیون لیتر سوخت قاچاق کردند ،از این رو خیریهای
راه اندازی و پول ناشی از صادرات سوخت قاچاق را به
حساب آن خیریه واریز میکردند.

وی ادامه داد :این افراد همچنین دهها هکتار زمین
در شمال کشور خریداری کردند که امالک شناسایی
شــده آنها را توقیف کردیم همچنین قریب به ۱۵
میلیارد تومان وجه نقد از این شرکت کشف و ضبط
کردیم.
حبیبی اظهارداشــت ۹۹ :درصد فعاالن اقتصادی
در مســیر صحیح عمل میکنند و از آنها به عنوان
سربازان جبهه مقدم جنگ اقتصادی نام برده میشود
به همین دلیل این اطمینان را میدهیم افرادی که
فعالیت صحیح و در چارچوب مقررات فعال باشند،
حمایت خواهند شد.
مردم به ادعای وسوســه انگیز مفسدان
اقتصادی شک کنند
وی با اشاره به پروندهای در شعبه ویژه رسیدگی به
مفاســد اقتصادی بیان کرد :فردی در قالب مضاربه
افراد را تشویق کرد تا وجوه نقدی خود را به وی بدهند
تا در برابر آن پول ،ســود  ۲۸تــا  ۳۶درصد دریافت
کنند .رییس کل دادگســتری استان اصفهان ادامه

وجود ندارد.وی افزود :یکی از مشکالت بزرگ که
باعث فساد در توزیع فرمهای مدارس شده است،
انحصار تولید و توزیع فرمهای مدارس توســط
تولیدکننده است .در شهر اصفهان دو تولیدکننده
عمده هستند که یکی از آنها به صورت صنفی و
دیگری به صورت صنعتــی کار میکنند ..قیمت
تمام شده فرمهای تولید شده توسط آنها از  20تا
 170هزار تومان باالتر از فرمهای تولیدکنندگان
دیگر اســت و این ظلمی است که در حق اولیای
دانش آموران صورت میگیرد.

خســارات قانونی  ،دالیل خواهان :کپی بارنامه  ،گردش کار :خواهان.خوانده را مجهول
المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی در
یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده  73قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی
و انقالب در امور مدنی نموده اســت .لذا 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 الــف 607091 :رئیــس شــعبه چهــارم حقوقــی شــورای حــل اختــاف
خمینی شهر
ابالغ رای
 7/50کالسه پرونده ، 15/98:شماره دادنامه 98/06/30 -1174:مرجع رسیدگی:شعبه
هشتم شورای حل اختالف خمینی شهر خواهان :عباس زینلی به نشانی:خمینی شهر خ
منتظری جوی گاردر غربی روبروی مسجد امام محمدتقی ؛ خوانده :حمیدرضا وطن خواه
نشانی :اصفهان خ صائب  ،خواسته :مطالبه وجه حواله  ،با عنایت به محتویات پرونده و اخذ
نظریه مشورتی اعضای محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال
به شــرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید .رای قاضی شورا :در خصوص دعوی آقای
عباس زینلی به طرفیت آقای حمیدرضا وطن خواه به خواسته مطالبه مبلغ 20/000/000
ريال وجه نقد بابت 1فقره حواله به شماره  159382به انضمام خسارات دادرسی و خسارت
تاخیر تادیه نظر به مفاد دادخواست تقدیمی مالحظه رونوشت مصدق حواله و گواهینامه
عدم پرداخت آن و با احراز اشتغال ذمه و استصحاب دین خواسته خواهان را ثابت دانسته
و به استناد مواد  198و  519و  522قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در
امور مدنی و مواد  9و  18و  19و  25و  27قانون شوراهای حل اختالف مصوب 94/8/10
و ماده  1258قانون مدنی خوانــده را به پرداخت مبلــغ  20/000/000ريال بابت اصل
خواســته و پرداخت  1/270/000ريال بابت هزینه دادرســی و پرداخت خسارت تاخیر
تادیه از تاریخ صــدور گواهینامه عدم پرداخت  98/1/8لغایت اســتهالک کامل دین بر
مبنای شاخص بهای کاال و خدمات مصرفی اعالمی از بانک مرکزی جمهوری اسالمی
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داد :شکات این پرونده  ۱۱۹نفر بودند که متهم مبلغ
 ۷۳میلیارد ریال از این افراد دریافت کرده بود از این
رو مراحل در دادسرا و دادگاه ویژه مطرح و در نهایت
سه سال حبس برای فرد صادر شد .وی همچنین به
 ۲برابر مبلغ دریافتی حدود  ۱۴۶میلیارد ریال جریمه
محکوم شده و باید اصل مبلغ را به اشخاص پرداخت
کند .حبیبی ادامه داد :از مردم خواهشــمندیم به
تطمیع و وعدههای افراد ناشناس توجه نکنند چراکه
هیچ فعالیت اقتصادی نداریم کــه باالی ۲۰درصد
سود خالص بدهد از این رو مردم باید به ادعای افراد
شک کنند همچنین درخواست ما از مردم این است
که پولهای خود را در مسیرهای مطمئن قرار دهند.
 ۱۰درصد ســاختمان عظیم دادگستری
ساخته شده است
وی در بخشی دیگری با اشاره به مشکل ساختمان
دادگستری مرکزی اصفهان گفت :قرار است زمینی
در شرق اصفهان (اتوبان شهید کشوری) به مساحت
 ۱۶هــزار مترمربــع و  ۴۰هزار مترمربــع زیربنا تا
چهار ســال آینده به بهره برداری برسد و مشکالت
ساختمان دادگستری برطرف شود.
حبیبی با بیان اینکه از ســه ماه گذشته که عملیات
اجرایی ســاختمان جدید دادگستری اصفهان آغاز
شــد ،تاکنون  ۱۰درصد پیشــرفت فیزیکی داشته
است ،افزود :احداث ســاختمان جدید دادگستری
جزو پروژههای ملی اســت که ســاالنه دولت به آن
اعتبار تخصیص میدهد ،از این رو حدود  ۵۰میلیارد
تومان برای این پروژه در نظر گرفته شد که بخشی از
آن اوراق مشارکت است.
وی با اشــاره بــه اینکه آمــار نگران کننــدهای از
پروندههای قضایی در استان وجود دارد ،گفت۱۶ :
هزار پرونده داریم که طی ماههای تیر و مرداد حدود
هزار و  ۷۰۰پرونده از موجودی تجدید نظر کســر
شد و امیدواریم تا پایان ســال این پروندهها تعیین
تکلیف شوند.

نشانی جدید خود را در پایگاه ثبت احوال ،ثبت کنید
سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور گفت :افرادی
که نشانی آنها تغییر یافته است یا نشانی ثبت شده
ندارند ،نشانی جدید خود را در سامانه تغییر نشانی
در پایگاه اطالع رســانی ثبت احــوال ثبت کنند.
سیف ا ...ابوترابی افزود :این افرادمی توانند آخرین
نشــانی محل ســکونت خودرا با مراجعه به نشانی
 www.sabteahval.irبه صورت رایگان ثبت
کنند .وی تاکید کرد :الزم است افراد نشانی محل
سکونت خود را در این سامانه ثبت کنند ،زیرا از این
پس خدمات دستگاههای مختلف بر اساس نشانی
ثبت شده در این سامانه ارائه میشود و دستگاهها
نیز موظف هستند آخرین استعالم نشانی افراد برای
ارائه خدمت را از سازمان ثبت احول دریافت کنند.
وی گفت :در این ســامانه نشــانی و مکان افراد در
کنار شماره ملی و کدپســتی آنها قرار گرفته است
و این اطالعات به روزرســانی میشود .سخنگوی
ســازمان ثبت احوال تصریح کرد :درسال گذشته
شــورای اجرایی فناوری اطالعات مصوبهای ابالغ
کرد که به موجب آن تکلیف شد همه دستگاههای
اجرایی مکلفند نشانی و کدپســتی افراد را فقط از
سازمان ثبت احوال استعالم کنند .این تحول بزرگ

باعث میشود که تمام نشانیها از فرمهای کاغذی
و کاربرگهای الکترونیکی حذف شود و این اقدام
میتواند در جهت توجه به حقوق شهروندی افراد و
شناسایی جمعیت و مهاجرت جمعیت موثر باشد.
سخنگوی سازمان ثبت احوال اعالم کرد :از این به
بعد مالک نشانی افراد برای برخورداری از خدمات
اداری و دولتی ،نشانی ثبت شده در پایگاه سازمان
ثبت احوال خواهد بود و برای هر فرد ایرانی در کنار
کد ملی یک نشانی که آخرین نشانی فرد نیز هست،
ثبت شده است.

با مسئوالن

امضای تفاهم نامه اجرای طرح
امین در مدارس تیزهوشان
معاون تهذیب و تبلیغ حوزه علمیه استان اصفهان
از حضور طالب طرح امین ،در مدارس تیزهوشان
آموزش و پرورش خبر داد .سید حسین مومنی با
اشاره به اهمیت تبلیغ در بین جوانان و نوجوانان،
اظهار کرد :حوزه علمیه اصفهان از سال  1389با
ایجاد طرحی با نام مدارس امیــن ،اقدام به اعزام
طالب به  110مدرسه آموزش و پرورش در سطح
استان جهت تبلیغ و مشاوره تربیتی و دینی برای
دانش آموزان کرده اســت .وی افزود :در استان
اصفهان حدود  37مدرسه مختص به تیزهوشان
وجود دارد؛ طی جلســات متعددی که توســط
معاونت تهذیب و تبلیغ حــوزه علمیه اصفهان با
اداره کل آمــوزش و پرورش برگزار شــد ،تفاهم
نامهای مبنی بر حضور طالب طرح امین در مدارس
تیزهوشان به امضای طرفین رسید.

آغاز غربالگری سالمت دهان و
دندان دانشآموزان از آبانماه
رییس اداره بهداشــت دهان و دنــدان وزارت
بهداشــت اظهار کرد :امسال طرح پیشگیری از
پوســیدگی دندان در مدارس از اواسط آبانماه
آغاز شده و تا پایان سال تحصیلی ادامه خواهد
داشت .حمید صمدزاده افزود :سال گذشته یک
میلیون و  ۲۰۰هزار نفر از پایه ششــم ابتدایی
مورد غربالگری قرار گرفتند .در حال حاضر ۶۰
درصد از دانشآموزان پایه ششم کشور خدمات
مربوط به برنامه دهان و دندان عاری از پوسیدگی
را دریافت کردهاند .آمار دقیق تعداد دانشآموزان
امسال ششمی هنوز به دســت ما نرسیده اما،
امسال نیز مانند سال گذشــته غربالگریها به
قوت خود باقی است.

واکسیناسیون طیور بومی
علیه بیماری نیوکاسل
بیــش از  550هزار قطعه طیور بومی اســتان
اصفهان علیه بیماری نیوکاسل واکسیناسیون
شدند .مدیر کل دامپزشــکی استان اصفهان
گفت :در مرحلــه اول اجرای طــرح مبارزه با
بیماری نیوکاســل در اســتان ،از نیمه مرداد
امسال تاکنون  550هزار قطعه طیور با واکسن
آشامیدنی مقاوم ایمن شدند .شهرام موحدی با
بیان اینکه این طرح در  258روســتای استان
به صورت رایگان انجام شده ،پیش بینی کرد:
تا پایان امســال در دو مرحله دیگر بیش از 4
میلیون قطعه طیور در این استان علیه بیماری
نیوکاسل واکسینه شوند.

نزاع خیابانی در اصفهان بیش
از  ۴درصد افزایش یافت
مدیرکل پزشــکی قانونی اصفهــان گفت۲۰ :
هزار و  ۴۸۳نفر به دلیل صدمات ناشی از ادعای
درگیری و نزاع در پنج ماه اول امسال به مراکز
پزشکی قانونی این اســتان مراجعه کردند که
در مقایسه با مدت مشابه سال قبل  ۴.۷درصد
افزایش یافته اســت .علی ســلیمانپور افزود:
سال گذشته  ۱۹هزار و  ۵۶۹نفر به دلیل نزاع به
مراکز پزشکی قانونی استان مراجعه کردند که
 ۶هزار و  ۷۳۳نفر آنها را زنان و  ۱۲هزار و ۸۳۶
نفر را مردان تشکیل میدادند .مدیرکل پزشکی
قانونی اصفهان ادامه داد :البته باید این نکته را
اشاره کرد که در مرداد امسال میزان مراجعان
ناشــی از درگیری و نزاع با رقم  ۴هزار و ۴۱۸
نفر نسبت به سال گذشته با چهار و  ۵۲۹نفر،
کاهش  ۲.۵درصدی را نشان میدهد.

ایران در حق خواهان محکوم مــی نماید رای صادره غیابی و ظرف بیســت روز پس از
ابالغ قابل واخواهی در همین شــورا و پس از آن ظرف  20روز پــس از انقضای مهلت
واخواهی قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی حقوقی شهرســتان خمینی شهر می باشد.
م الف 606305 :ایمان بختیاری قاضی شعبه هشتم شورای حل اختالف شهرستان
خمینی شهر
ابالغ رای
 7/52مرجع رسيدگي كننده  :شــعبه سوم شــوراهای حل اختالف شهرستان شهرضا،
خواهان :قرض الحســنه ولی عصرعج بوکالت خانم تهمینه شــرافت نشاني  :شهرضا خ
شهیدبهشتی جنب بانک ملی مرکزی پاســاژ پورغالم طبقه دوم ،بشماره دادنامه  303ـ
 1398 / 5 / 30وشماره كالســه پرونده  797 / 97ش  3حقوقی ،خوانده  :عاطفه یعقوبی
نشاني  :مجهول المكان ،موضوع  :مطالبه وجه ،راي شــوراي حل اختالف :درخصوص
دادخواست قرض الحســنه ولی عصرعج بوکالت خانم تهمینه شرافت به طرفيت عاطفه
یعقوبی به خواســته مبلغ بیســت ویک میلیون وهفتصدهزار ریال بابت وجه یک فقره
چک به شماره  97 / 4 / 4 - 296951عهده بانک رفاه به انضمام کلیه خسارات دادرسي
وخسارت تاخیرتادیه لذا شوراباتوجه به محتویات پرونده وجمیع اوراق آن ومفاددادخواست

تقدیمی ومستندات به پیوســت دادخواست مشتمل بررونوشــت مصدق چک وگواهی
عدم پرداخت بانک محال علیــه ونظربه امضای خوانده درذیل چــک وباتوجه به اینکه
امضای مذکورازتعرض مصون مانده وخوانده علی رغم ابالغ قانونی درجلســه رسیدگی
حاضرنگردیده ودلیل ومدرکی دال برپرداخت مافی الذمه خودبه شوراارائه ننموده است لذا
شورا دعوی خواهان رامقرون به صحت تشخیص داده وبا استنادمواد  313و  310قانون
تجارت ومواد  198و  515و  522و  519قانون آئين دادرســي مدني وتبصره الحاقی به
ماده  2قانون صدورچک رای به محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ بیست ویک میلیون
وهفتصدهزار ریال بابت اصل خواســته ومبلغ  1 / 701 / 250ریال بابت هزينه دادرسي
وحق الوکاله وکیل وهمچنین پرداخت خسارت تاخیرتادیه نسبت به خواسته ازتاریخ چک
مذکور 97 / 4 / 4برمبنای میزان تغییرشــاخص ساالنه اعالم شده ازسوی بانک مرکزی
جمهوری اسالمی ایران که محاسبه آن برعهده واحد اجرای احکام مدنی دادگستری می
باشد صادرواعالم مي نمايد راي صادرشده غيابي وظرف مهلت بيست روزپس از ابالغ قابل
واخواهي درهمين شورا وسپس ظرف مدت بيست روز قابل اعتراض تجدیدنظر درمحاکم
محترم حقوقی دادگستری شهرستان شهرضا مي باشــد .م الف 609259 :مجتبی
رضائی قاضي شعبه سوم شوراهاي حل اختالف شهرستان شهرضا

آگهی تغییرات شرکت سامان انرژی نیرو سهامی خاص به شماره
ثبت  42182و شناسه ملی 10260599624
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ  1397/03/31تصمیمات
ذیل اتخاذ شــد  - :محسن مهرشــاد به کدملی  1284965228و عماد چلونگر به
کدملی  1272239985به ترتیب بعنوان بازرس اصلی و علی البدل برای یکســال
انتخاب گردیدند - .روزنامه زاینده رود به منظور درج آگهی و دعوتنامه های شرکت
تعیین شد - .صورتهای مالی سال  1396مورد تصویب قرار گرفت .اداره کل ثبت
اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
()608070

آگهی تغییرات شرکت کابل افشان پارسیان زواره سهامی خاص به
شماره ثبت  185و شناسه ملی 14004027944
به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی مورخ  1398/04/29تصمیمات ذیل
اتخاذ شد  :امیر غفاری ده آبادی به کد ملی  0076840603به سمت بازرس اصلی
و رضا شریفی کلیشادی به کد ملی 1110658885به ســمت بازرس علی البدل
شرکت برای مدت  1سال انتخاب شدند.روزنامه کثیرالنتشار زاینده رود جهت درج
اگهی های شرکت تعیین گردید .صورت های مالی سال  97به تصویب رسید .اداره
کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
زواره ()604193
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دلیل دعوت نشدن «ایکاردی»
به تیم ملی آرژانتین
مائورو ایکاردی طی چند فصلی که در اینتر
بازی کرد ،همواره جزو
بازیکنــان کلیدی
و تاثیــر گــذار
تیمــش بــود .با
وجود درخشش
ایــکاردی در اینتر
و ضعــف تیــم ملی
آرژانتین در خط حملــه ،او به ندرت فرصت
بازی کردن در آلبی سلســته را پیدا میکرد.
رســانههای آرژانتینــی و ایتالیایی پیش از
این نوشتند که چون مســی رابطه خوبی با
ایکاردی ندارد ،این بازیکــن به تیم ملی هم
دعوت نمیشود .خود ایکاردی به این موضوع
واکنش نشان داد و نمیتواند آن را باور کند.
او گفت :این یک یاوه گویی بیش نیســت و
اصال نمیتوانم آن را باور کنم چرا که مســی
را به خوبی میشناســم .چرا باید او مخالف
حضور من در تیم ملی باشد؟ ایکاردی ادامه
داد:نمیتوانم چنیــن قصههایی را باور کنم.
مســی دلیل دعوت نشــدن من به تیم ملی
آرژانتین نیست.

ماتا:

خانوادهام از آمدن «مورینیو»
به یونایتد نگران بودند
خوان ماتا ،درباره حضور مورینیو در یونایتد در
کتاب زندگینامه خود
که به تازگی منتشر
شــد ،نوشــت:
«خیلی از دوستان
و نزدیــکان من
نگــران بودند که
مورینیو ممکن است
باعث رفتن من از یونایتد شود ولی میدانستم
در صورتی که تالش خوبی داشته باشم ،مربی
به من بازی خواهد داد و همین طور نیز شد.
رابطه ما خیلی طبیعی بود و اصال چیزی باعث
نگرانی نبود .ما خیلی بیشــتر با هم صحبت
میکردیم و دلیلی نداشــت که درباره دوران
حضور در چلسی صحبت کنیم .اولین دیدار
ما نیز خیلی آرام و خوب ســپری شد و هیچ
اختالفی بین ما وجود نداشت».ماتا پیشتر
نیز درباره این اتفاق گفته بود :خیلی چیزها
گفته شد ،خیلی داستانها ساخته شد ،خیلی
دروغها گفته شــد؛ اما وقتــی مورینیو آمد،
همان فکری را کردم که اگر مربی دیگری به
تیم آمده بود ،میکردم.

«پوچتینو» گزینه مدنظر
رئال مادرید
فلورنتینو پــرز ،مدیرعامل رئــال مادرید ،از
مدتهــا قبــل عالقه
زیادی بــه حضور
ســر مر بی
آرژانتینــی روی
نیمکــت رئــال
مادرید داشــت و
بارها بحث حضور او
در این تیم مطرح شــده بود؛ امــا با توجه به
قرارداد پوچتینو با تاتنهام در عمل این اتفاق
رخ نداد .در هفتههای اخیر صحبتها و گمانه
زنیهای بســیاری درباره جانشــین زیدان
مطرح شده است .هرچند پیروزی برابر سویا
شرایط را برای این مربی فرانسوی بسیار بهتر
از قبل کرد؛ اما روزنامه انگلیسی میرر مدعی
شده که رئال مادرید همچنان عالقه بسیاری
به حضور پوچتینــو روی نیمکت خود دارد.
عملکرد ایــن مربی در تاتنهــام ،مدیرعامل
رئال را بســیار تحت تاثیر قرار داده و حضور
در فینال لیگ قهرمانان فصل گذشته یکی از
دالیل این اتفاق است.

پیشنهاد سردبیر:

فرهاد مجیدی ،تماشاگر ویژه بازی استقالل-ذوبآهن
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در حاشیه

استعفای «داورزنی» در گرو ریاست والیبال!
ورزش خواهد بود تا تکلیف او در انتخابات فدراســیون والیبال
مشخص شود.
در صورتی که داورزنی در انتخابات پیش روی فدراسیون والیبال
رای بیاورد و رییس شود ،اســتعفای او به جریان خواهد افتاد و
بالفاصله از وزارت ورزش جدا خواهد شد .پیش از این داورزنی

معاون وزیر ورزش استعفای خود را نوشته؛ اما در صورت گرفتن
رای در انتخابات والیبال از ســمتش کنار مــیرود .محمدرضا
داورزنی که چند روز قبل به عنوان یکی از نامزدها در انتخابات
فدراسیون والیبال ثبت نام کرد ،اســتعفای خود را تقدیم وزیر
ورزش کرده اســت .البته اســتعفای داورزنــی در اختیار وزیر

اعالم کرده بود بعد از ثبتنام در انتخابات اســتعفا میدهد که
به وعده خود عمل کرده؛ اما هنوز استعفایش به جریان نیفتاده
است .در این صورت حتی اگر داورزنی در انتخابات فدراسیون
والیبال رای نیاورد ،در معاونت وزارت ورزش به کار خود ادامه
میدهد.

ذوب آهن اصفهان  -استقالل تهران ؛

جدال ناکامان در فوالد شهر
سمیهمصور
ذوبیها در حالــی فردا در چارچــوب هفته پنجم
رقابتهای لیگ برتر از تیم استقالل تهران پذیرایی
میکنند که دو تیم در این فصل از رقابتها تاکنون
نتوانستهاند به پیروزی دست یابند.
هفته پنجم رقابتهای لیگ برتر فوتبال کشور در
شــرایطی عصر امروز با برگزاری چهار دیدار آغاز
میشــود که در این هفته ســرخابیهای پایتخت
مقابل تیمهای اصفهانی قرار میگیرند .سبزپوشان
اصفهانی که در هفتههای گذشته نتایج ضعیفی را
کسب کرده و در حســرت پیروزی ماندهاند برای
اولین برد خود در این دوره از رقابتها پا به میدان
میگذارند .شــاگردان علیرضا منصوریان که فصل
جدید رقابتهــای لیگ برتر را با شکســت مقابل
تیم سایپای تهران آغاز کردند تاکنون نتوانستهاند
در امتیاز گیری خوب عمل کنند .آنها در سه بازی
برگزار شده خود در این فصل هم به تساوی مقابل
حریفان رضایت دادهاند تا با کسب تنها سه امتیاز در
رده یازدهم جدول رده بندی جای بگیرند .تیم ذوب
آهن در بهترین حالت ممکن پذیرای تیم استقالل
خواهد بود .سبزپوشان در این فصل بازیهای خوبی
ارائه کردهاند و حاال امیدوارند با بازگشت بازیکنان
سرباز و خلعتبری به ترکیب این تیم در امتیاز گیری
نیز موفق عمــل کرده و خود را بــه ردههای باالی
جدول برسانند.
ذوبیها در  4بازی قبلی خود عملکرد خوبی در فاز
هجومی داشته و آمار نشان میدهد که شرایط این

تیم در خط حمله نسبت
آخــر جــدول رده بندی
به گذشــته بهبود یافته
قــرار گرفته اســت .آبی
تیم استقالل تهران حال و روز
پوشان تهرانی که هدایت
اســت .خبر مسرتبخش
خوشی ندارد ،این تیم تا این
نیمکتشان در این فصل
برای منصوریان بازگشت
جای رقابتها یکی از ناکامان
مطهری و کریستیانوس
را به استراماچونی سپردند
بزرگ لیگ بوده است
بســیار ضعیفتر از فصل
به ترکیب ذوبآهن است
گذشته ظاهر شــد هاند.
که حکایــت از حضور 2
آنها در چهار بازی برگزار
مهاجم چارچوبشــناس
شــده این دوره از رقابتها تنها به دو امتیاز دست
در پیکان خط حمله تمیش دارد.
در آن سو تیم استقالل تهران نیز حال و روز خوشی
یافتهاند .تیم اســتقالل که در دیدار گذشته مقابل
رقیب دیرینهاش متحمل شکســت شد حاال باید
ندارد ،این تیم تا این جای رقابتها یکی از ناکامان
در مقابل تیمی قرار بگیرد که از نظر شرایط روحی
بزرگ لیگ بوده اســت که در رده یکــی مانده به

حال و روز بهتری نسبت به این تیم دارد .با این وجود
ذوبآهن کار سختی مقابل استقالل در پیش دارد.
آنها مقابل تیمی به میدان میروند که با تمام قوا
به میدان میآید .اســتقالل در فاز هجومی شرایط
خوبی نداشته و مصدومیت دیاباته شرایط این تیم را
سختتر کرده است.
هر دو تیم برای بازگشــت به شــرایط آرمانی نیاز
مبرمی به کســب پیروزی در این میــدان دارند تا
بتوانند با روحیه بهتری آماده ادامه رقابتها شوند.
حضــور علیرضــا منصوریــان روی نیمکــت تیم
ذوب آهن بر حساســیتهای این بازی میافزاید،
منصوریان که به دلیل عملکرد ضعیف و با ناراحتی
از استقالل جدا شد به دنبال اثبات شایستگیهای
خود در این بازی است .علی منصور در فصل گذشته
با ذوبیها مقابل استقالل نتوانست صاحب پیروزی
شود و حاال به دنبال کسب اولین پیروزی خود مقابل
آبیهای تهرانی است.
از دیگــر چهرههای این بازی میتــوان به مرتضی
تبریزی اشــاره کرد .تبریزی کــه در ابتدای فصل
گذشته و با هدف پیشرفت راهی تهران شد در تیم
اســتقالل نتوانســت عملکرد خوب خود در ذوب
آهن را تکــرار کند و به یک نیمکت نشــین تبدیل
شــد .هافبک آبیها اگر در این دیدار فرصت بازی
پیدا کند به دنبال نشان دادن تواناییهای خود به
هواداران استقالل و هم چنین هواداران سبزپوشان
است.
این دیدار روز پنجشــنبه و از ســاعت  18:45در
ورزشگاه فوالد شهر برگزار میشود.

فرهاد مجیدی ،تماشاگر ویژه بازی استقالل-ذوبآهن

مذاکره «انصاری فرد» با طلبکار میلیاردی

ســرمربی تیم امید ایران دو مسابقه حســاس هفته پنجم لیگ برتر را نظاره میکند .در چارچوب مسابقات
هفته پنجم لیگ برتر تیم سایپا تهران از ساعت  16:15در ورزشگاه دستگردی میزبان تیم تراکتور تبریز است.
فرهاد مجیدی ،سرمربی تیم امید به همراه فرشاد ماجدی این مسابقه را از نزدیک تماشا خواهند کرد .از تیم
سایپا ابوالفضل جاللی ،امیرحسین حسین زاده ،طاها شریعتی و مهدی نوراللهی چهار بازیکنی هستند که در
اردوی اخیر تیم امید حضور داشتند .محمدرضا آزادی و ابوالفضل رزاق پور هم دو بازیکن تراکتور هستند که
ملی پوش هستند .مجیدی سپس به همراه ماجدی به اصفهان سفر خواهند کرد و یک مسابقه حساس دیگر را
تماشا میکنند .تیم ذوب آهن فردا میزبان استقالل تهران است و سرمربی سابق استقالل این مسابقه را هم از
نزدیک نظاره خواهد کرد .محمد بلبلی ،عارف غالمی و مهدی قائدی سه بازیکن از استقالل و معراج اسماعیلی
از ذوب آهن در تیم امید شاگرد فرهاد مجیدی هستند.

توقیف لوگوی باشــگاه پرســپولیس به دلیل بدهی ،یکی از چالشهای مدیریتی این باشــگاه اســت.
محمدحسن انصاری فرد ،مدیرعامل جدید پرسپولیس قصد دارد در یکی از اولین اقداماتش این مشکل را
حل کند .وی با تایید اینکه لوگوی باشگاه پرسپولیس به دلیل بدهی به یک شرکت ارزی توقیف شده اعالم
کرد که جلسهای با این شرکت برگزار کرده و قرار است با پرداخت مبلغی لوگوی باشگاه را آزاد کنند .در
ابتدای تابستان سال جاری اعالم شد که یک شرکت ارزی به دلیل طلب  ۶۰هزار دالریاش از پرسپولیس
لوگوی این باشگاه را توقیف کرده و قرار است این لوگو را به مزایده بگذارد .البته باشگاه پرسپولیس که در
آن زمان ایرج عرب ،مدیرعاملی آن را به عهده داشت با انتشار بیانیهای اعالم کرد که این مشکل تازهای
نیست و مربوط به دوره مدیریت محمد رویانیان است ،هرچند باشــگاه با توجه به حکم داداگاه خود را
موظف به پرداخت این بدهی میداند.

نوار پیروزیهای «مهاجری» در جم پاره میشود؟
در یکی از مسابقات هفته پنجم لیگ ،برتر پارس جنوبی جم میزبان
نساجی مازندران اســت .این بازی در حالی برگزار میشود که رضا
مهاجری امسال هدایت نساجی را برعهده گرفته و این مربی خاطرات
خوبی از بازی در جم در لیگ هجدهم دارد.
مهاجری،سال گذشــته در قامت سرمربی ماشــین سازی تبریز 3

بار مقابل پارس جنوبی قرار گرفت که در هر ســه مسابقه به برتری
رســید .آنها دو بار در جم مقابل پارس قرار گرفتند که در لیگ برتر
یک بر صفر و در جــام حذفی دو بر یک پیروز شــدند .همچنین در
تبریز نیــز یک بر صفر تیــم تحت هدایت مهدی تارتار را شکســت
دادند .حاال مهاجری به عنوان ســرمربی نساجی به جم سفر خواهد

کاریکاتور روز

سهلانگاری یک باشگاه سنگنوردی حادثه آفرید
هفته گذشته فوالدشهر اصفهان شــاهد یک حادثه تلخ و غمانگیز بود؛ اتفاقی که پس از چند روز
و زمانی که تصاویر آن منتشر شد ،واکنشهای بســیاری در فضای مجازی به دنبال داشته است.
موضوع از آنجایی شروع میشــود که در رقابتهایی که یکی از باشگاههای سنگنوردی اصفهان
در یکی از ســالنهای ورزشی فوالدشــهر برگزار میکند ،کودک  8ســاله ای از ارتفاع  8متری
سقوط و در کنار تشکها نقش بر زمین میشــود .آرمان غیاثی اصفهانی ،کودک هشت ساله در
اثر سهلانگاری مسئوالن یک باشگاه خصوصی از بلندی سقوط کرد و دچار ضایعه شد .مدیر کل
ورزش و جوانان پس از حادثه در بیمارستانی که این کودک بستری شده ،حضور یافت و پیرامون
این موضوع گفت :این کودک هشت ساله به دلیل ســهل انگاری مسئوالن یک باشگاه خصوصی
سنگ نوردی دچار حادثه شــده و تحت مراقبتهای ویژه است .مدیرکل ورزش و جوانان استان
اصفهان با بیان اینکه همه تالش خود را برای درمان این کودک هشــت ســاله انجام میدهیم،
به پیگیری ویژه وزیر ورزش و جوانان برای روند درمانی آرمان اشــاره کرد و افزود :سلطانی فر از
اولین لحظهای که از این حادثه با خبر شــد پیگیر وضعیت این نونهال بود و لحظه به لحظه روند
رسیدگی را دنبال میکرد .وزیر ورزش قول پیگیری وضعیت درمانی و برخورد جدی با مسببان
این حادثه خبرداد .سلطان حسینی همچنین از تشکیل پرونده قضایی برای این حادثه خبر داد و
گفت :نیروی انتظامی گزارش کاملی از این حادثه تهیه کرده و پروندهای در مرجع قضایی استان
اصفهان تشکیل شده اســت ،ما هم بخش حقوقی اداره کل را مســئول کردیم که به دقت پیگیر
این موضوع باشد تا با مســئولین این حادثه برخورد قانونی شود .مدیرکل ورزش و جوانان استان
اصفهان خاطرنشان کرد :رسیدگی به تخلفات باشــگاه خصوصی با شدت بیشتری ادامه خواهد
داشت تا از بروز حوادث مشابه جلوگیری شود.

«آلیسون بکر» بهترین
دروازهبان فیفا شد
آلیسون بکر به عنوان برترین دروازهبان فوتبال
جهان در ســال گذشته
معرفی شد .آلیسون
بکــر ،دروازه بان
تیــم لیورپــول
کــه ایــن روزها
بــا مصدومیــت
دســتوپنجه نــرم
میکند ،در فصل گذشته یکی
از بهتریــن بازیکنان جهان بود و موفق شــد
با لیورپول قهرمان اروپــا و همراه برزیل فاتح
کوپاآمریکا شود .تراشتگن ،دروازهبان بارسلونا
و ادرسون مورائس ،دروازهبان برزیلی منچستر
سیتی دیگر نامزدهای این عنوان بودند.
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کرد و این در حالی اســت که پارس جنوبی نیز با وجــود تغییرات
زیاد و شــرایط خوبی که دارد ،به دنبال کســب دومیــن پیروزی
فصل خود اســت .بی تردید فــراز کمالوند و شــاگردانش به دنبال
آن هســتند تا عالوه بر کســب دومین پیروزی فصل و ادامه دادن
به روند خوبشــان ،نــوار پیروزیهای متوالی مهاجــری در جم را
نیز پــاره کنند و باید دید چــه نتیجهای در این دیــدار رقم خواهد
خورد.

آبی اناریها در حسرت از دست دادن «گواردیوال»!

طعنه میثاقی به «عادل»
روی آنتن زنده!
محمد حســین میثاقی در معرفی آیتم جدید
برنامه فوتبــال برتر برای آنالیــز فوتبال ایران
با اجرای مجیــد جاللی ،میگویــد« :تو این
سالها عادت کردیم به حاشــیهها بپردازیم و
هر وقت قرار بوده درباره بحثهای کارشناسی
و ســاختاری حرفی بزنیم گفتیم حتما در یک
برنامه کارشناسی ویژه به آن میپردازیم ولی
هیچ وقــت آن برنامــه ویژه وقتش نرســید»
عبارتی که خیلی سریع همه یادشان افتاد عادل
فردوسی پور از آن اســتفاده کرده بود .جالب
اینکه در دل همه انتقادها از میثاقی برای برنامه
جدیدش و ماجرای فردوســی پور ،حاال او به
استاد پیشین خود روی آنتن کنایه هم می زند!

مدافع پرسپولیس
در لیست سیاه تیمملی است؟
شجاع خلیل زاده مدافع پرسپولیس ،حتی بعد از
جدایی کی روش از تیم ملی از سوی ویلموتس هم
دعوت نشده است .بعضی رسانهها اخیرا گزارش
دادند او در لیست سیاه اســت و به همین خاطر
دعوت نمیشــود .شــجاع ،به تازگی روی آنتن
شبکه سوم سیما به این شایعات واکنش نشان داد
و گفت« :چنین چیزی نیست .من باید عملکردم
خیلی بهتر باشد و تالش میکنم بی حاشیه جلو
بروم ،کاری به کار کســی نداشته باشم و کارم را
انجام بدهم .اگر سرمربی تیم ملی نظرش بود مرا
دعوت میکند اگر هم نظرش این نبود برای تیم
ملی آرزوی موفقیت دارم».

قضاوت فغانی در نیمه نهایی
لیگ قهرمانان آسیا
دیدار برگشــت نیمــه نهایی لیــگ قهرمانان
آســیا  ۲۰۱۹بین تیمهای گوانگژوی چین و
اوراوا ردز ژاپن ،روز چهارشــنبه اول آبان ماه
در شــهر گوانگژوی چین برگزار میشود و با
اعالم کنفدراسیون فوتبال آسیا ،علیرضا فغانی
به عنوان داور ،محمدرضــا منصوری به همراه
محمدرضــا ابوالفضلی به عنــوان کمکهای
وی ایــن بــازی را قضــاوت خواهنــد کرد.
همچنین رضا ســخندان به عنوان داور چهارم
در این مســابقه حضور دارد .ناظــر داوری از
قرقیزســتان و نماینده مسابقه از کشور مالدیو
است.

منهای فوتبال

پیوستن دروازه بان تیم ملی
دانش آموزی به امید گیتی پسند
دروازه بــان تیم ملــی دانش آمــوزی به تیم
امید گیتی پسند پیوســت .با پیشنهاد مهدی
محمدی ،سرمربی تیم امید این باشگاه ،بهزاد
رسولی دروازه بان تیم ملی دانش آموزی به تیم
فوتسال امیدهای گیتی پسند پیوست.
رسولی ،ســابقه دو ســال حضور در تیم ملی
دانش آموزی را دارد و با این تیم در مسابقات
آســیایی تایلند قهرمان آســیا شــده است.
تیم امید گیتــی پســند در رقابتهای لیگ
برتــر امیدهــای کشــور در حــال رقابــت
است.

میزبانی اصفهان از تیم ملی
هندبال در تورنمنتی چهارجانبه

بارسلونا در ادامه نتایج ضعیف خود در هفته پنجم اللیگا نیز مقابل گرانادا شکست خورد تا
هواداران این تیم در حسرت دوران مربی گری گواردیوال که در حال حاضر عملکرد موفقی
در منچستر سیتی دارد ،باشند؛ حمید سحری با انتشــار کارتونی در صفحه اینستاگرامی
خود به این موضوع پرداخت.

رقابت چهارجانبه هندبال با حضور تیمهای ملی
بزرگساالن ایران ،عراق ،تیم ملی جوانان و تیم
سپاهان به میزبانی اصفهان برگزار خواهد شد.
تیم ملی هندبال ایران کــه خود را برای حضور
در رقابتهای انتخابــی المپیک آماده میکند،
در ایــن تورنمنت چهارجانبه شــرکت خواهد
کرد .ملیپوشان بعد از این تورنمنت استراحت
کوتاهی خواهند داشــت و ســپس راهی قطر
میشوند.
شــاگردان علیرضــا حبیبــی  10روز قبــل
از مســابقات انتخابی المپیــک در قطر حاضر
میشــوند و در این مدت دو دیدار دوستانه هم
با قطریها برگزار میکنند؛ مســابقات هندبال
انتخابی المپیک  2020توکیو از  25مهر ماه تا
 5آبان ماه به میزبانی دوحه قطر با حضور  8تیم
انجام میشود .تیم ملی هندبال ایران در گروه B
انتخابی المپیک با بحرین ،کره جنوبی و کویت
همگروه است و برای کسب ســهمیه المپیک
تالش خواهد کرد.
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چهره ها
جانشین فرمانده سپاه حضرت
صاحب الزمان(عج) خبر داد:

پذیرایی  ۴موکب اصفهان
از  ۹هزار زائر اربعین
جانشین فرمانده ســپاه حضرت صاحبالزمان
(عج) استان اصفهان گفت :سپاه استان اصفهان
 ۴موکب به صورت مردمــی برپا کرده که در ایام
اربعین برای اســکان و پذیرایی زوار پیشبینی
شده است .سرهنگ پاسدار علی مقواساز درباره
برنامههای ســپاه حضــرت صاحبالزمان (عج)
استان اصفهان در ایام اربعین و پذیرایی از زائران
در مرزها و در کشــور عراق اظهار داشــت :سپاه
اســتان اصفهان  4موکب به صورت مردمی برپا
کرده که در ایام اربعین برای اســکان و پذیرایی
زوار پیشبینی شده اســت .وی تصریح کرد :در
این موکبها از  9هزار زائر در شهر کربال پذیرایی
میشــود و خدمتگزاران حضرت امام حســین
(ع) از ســپاه صاحبالزمان (عج) آماده پذیرایی
از زائران اربعین هستند .جانشین فرمانده سپاه
حضرت صاحبالزمان (عج) استان اصفهان ادامه
داد :ســپاه اســتان اصفهان در حوزههای دیگر
پشتیبانی از موکبهای مردمی را نیز در دستور
کار خود قرار داده و از گروههایی که قصد برپایی
موکــب در مناطق مختلف مســیر راهپیمایی و
در مرزها را دارند ،پشــتیبانی میکند .وی ادامه
داد :در بخشــی دیگر برخی از گروههای جهادی
دانشجویی در قالب گروههای تخصصی درمانی
در موکبهای متعلق به شــهر و استان اصفهان
در شــهرهای کربال و نجف مســتقر میشوند تا
آماده خدمترسانی درمانی به زوار کربال باشند.
سرهنگ مقواساز درباره برنامههای سپاه استان
برای اعزام زوار برای راهپیمایی اربعین بیان کرد:
پشتیبانی از گروههای مردمی که قصد اعزام زوار
برای راهپیمایی اربعین را دارند در دســتور کار
سپاه حضرت صاحبالزمان (عج) استان اصفهان
قرار دارد.

دیانا سنابادی
در روز  7مهر  1359وقتی که دشمن بعثی به پاالیشگاه آبادان حمله
هوایی کرد ،آتش نشانان منطقه و شهرهای اطراف برای مهار آتش
به پاالیشگاه رفتند که در حین عملیات خاموش کردن آتش ،مجددا
هواپیماهای دشــمن اقدام به بمباران پاالیشگاه میکنند و موجب
شهادت تعداد زیادی از آتش نشانان میشوند.
طرح تعیین روز آتش نشــانی و ایمنی در سال  1379توسط ستاد
هماهنگی امور ایمنی و آتش نشانی کشور پیشنهاد و توسط شورای
عالی انقالب فرهنگی کشور تایید شد .این روز با هدف ترویج ایمنی
و پیشگیری از حوادث در سطح کشــور هم چنین یادآوری حماسه
آفرینیها و از خود گذشتگیهای آتش نشانان میهن اسالمی در عرصه
دفاع مقدس نامگذاری شده اســت .ایجاد زمینههای مناسب برای
آموزش همگانی مردم در جهت پیشگیری از بروز حوادث مختلف و
حفاظت از سرمایههای ملی نیز از دیگر اهداف نامگذاری این روز است
همچنین هدف از نامگذاری این روز به عنوان روز ملی ایمنی و آتش
نشانی ،تبدیل ایمنی در کشور به یک فرهنگ محسوب می شود .در
کشور ما بیش از  ۱۶۰سال از تاسیس اولین ایستگاه آتش نشانی در
شهر تبریز به سال  ۱۲۲۱شمسی و نزدیک به هشتاد سال از تاسیس
آتش نشانی پایتخت میگذرد.
محسن گالبی ،مدیرعامل سازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی
شهرداری اصفهان همزمان با شروع مدارس در جمع خبرنگاران اظهار
داشت :برای نخستین بار در شاخه کارو دانش هنرستان کیخسروی
در ناحیه دو آموزش و پرورش کالسهای تحصیلی رشته آتشنشانی
شروع شد که بر این اساس تفاهمنامهای بین آتش نشانی و آموزش
و پرورش اصفهان امضا شد که در ســال جاری  ۱۸نفر دانش آموز
پذیرش شدهاند .طی یکسال گذشــته حدد  11000بازدید ،ارائه
طرح ایمنی به ساختمانها ،بیش از  830تاییدیه سفتکاری و 2800
تاییدیه پایان کار توسط حوزه پیشگیری انجام گرفته است.مدیرعامل
سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان با اشاره به
اینکه روزانه حدود  2200تماس تلفنی با ستاد فرماندهی سازمان
برقرارشده است ،افزود :به طور متوسط هر  71ثانیه یک تماس تلفنی
با خطوط  125برقرار میشود.گالبی ضمن ابراز خوشحالی از کاهش
 15درصدی آمارحوادث و کاهش  25درصدی آمار حریق تاکید کرد:
فرهنگ سازی و همکاری شــهروندان در رعایت نکات امینی باعث
شد تا به این امر مهم دست یابیم.وی تصریح کرد :بیش از  ۳۵۰مورد
مکاتبه با شهرداری به جهت لزوم جمع آوری ضایعات قابل اشتغال در
سطح شهر به خصوص مناطق پرخطر داشتهایم که منجر به کاهش
آمار حریق ضایعات به میزان  ۴۱درصد شده است.

رشد  ۴۲درصدی آمار
پروانههای ساختمانی
صادر شده در منطقه ۱۳
معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان اظهار
کرد :در دومین جلســه مالقات مردمی شهردار
اصفهان با اهالی منطقه ، ۱۳حــدود  ۳۸پرونده
در حوزه شهرسازی مطرح و سعی شد تا مباحث
را بررســی کنیم و برای هرکدام از پروندهها شرح
اقداماتی که باید از طریق منطقه در دســتور کار
قرار میگرفت و پیگیری میشد ،اعالم و دستورات
الزم صادر شد که امیدواریم سبب رضایتمندی
اهالی منطقه باشد .سیداحمد حسینی نیا با اشاره
به شرایط ســاخت و ســاز در منطقه  ۱۳تصریح
کرد :تعداد پروانههای ســاختمانی صادر شده در
این منطقه نسبت به مدت مشــابه سال گذشته
 ۴۲درصد رشد داشته اســت .معاون شهرسازی
و معماری شــهردار اصفهان افزود :به لحاظ متراژ
پروانههای ساختمانی صادر شده در منطقه ،۱۳
آمارها حکایت از رشد  ۱۰درصدی در سالجاری
نسبت به مدت مشابه سال گذشــته دارد .وی با
بیان اینکه در شهر اصفهان وضعیت ساخت و ساز
در یک شرایط خوبی قرار دارد و در مقایسه با سایر
کالنشهرها شرایط مطلوبی را در این زمینه تجربه
کرده است ،خاطرنشان کرد :مقوله ساخت و ساز در
دو بعد قابل بررسی است ،یکی متقاضیان هستند
که برای صدور پروانه مراجعه میکنند و دیگری
میزان ساخت و ساز است ،اما گاهی این دو مقوله
با یکدیگر اشتباه گرفته میشود و پارامترهایی که
باید در حوزه صدور پروانه باشــد ،جای خود را به
ساخت و ساز میدهد.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی استان مطرح کرد:

فعالیت  ۳۵بانوی داوطلب آتش نشان در اصفهان

گالبی با بیان اینکه امدادرسانی در بیش از  ۷۶۰مورد حریق و حادثه
به طور ماهیانه انجام میشود ،گفت :پاسخگویی روزانه به حدود ۲۲۰۰
تماس تلفنی برقرار شده با ســتاد فرماندهی سازمان آتش نشانی از
دیگر فعالیتهای نیروهای این سازمان اســت که به طور میانگین
روزانه  ۱۲۰۹مورد تماس با  ۱۲۵اســت .وی با اشــاره به مهمترین
دستاوردهای یکســاله تصریح کرد :دریافت استاندارد  ۱۷۰۲۰در
زمینه بازرسی فضاهای بازی و تجهیزات بادی و ایمن سازی پارکهای
بازی کودکان به تعداد  ۱۳۰مــورد ،افزایش عوارض ارزش افزوده بر
تراکم از  ۱.۱درصد به سه درصد برای تمام کاربریها ،مستقل شدن
اداره آموزش و پژوهش ســازمان و افزایش نفر ساعت آموزشها به
میزان  ۹۰درصد نسبت به ســال گذشته ،خرید  ۲۰دستگاه شاسی
ایسوزو ،سه دستگاه خودرو پژو  ۴۰۵و یک دستگاه خودرو پژو پارس
همچنین به کارگیری نیروهای جدید ( ۸۰نفــر از  ۲۴۰نفر نیروی
معرفی شده از طرف شرکت واحد اتوبوسرانی) براساس استانداردها و
مقررات تعیین شده و دریافت مجوز اصالحیه استخدام نیروی جدید
برای سازمان از جمله این دستاوردها به شمار میرود.
افزایش امکانات آتش نشانی
مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان
ارتقای گروه کارکنان و صدور احکام کارگزینی  ۳۵۰نفر و پیگیری
راه اندازی نرم افزار سرای هشت ،در سازمان را از دیگر دستاوردهای
سازمان آتش نشانی اصفهان در یک سال گذشته عنوان کرد و گفت:

شهرستان

به جای برگزاری جشنواره ،فیلم کودک بسازید
حدیث زاهدی
مدیر پردیس سینمایی ســیتی سنتر در نشست
خبری خود به موضوعاتی مثــل اکران فیلمهای
هنر و تجربه و برگزاری هفته فیلم فنالند پرداخت
و نسبت به شیوه برگزاری نمایشگاه صنعت سینما
و جشــنواره فیلم کودک و نوجوان گالیههایی را
مطرح کرد .محمد پناهی نژاد ،در نشست خبری
که شامگاه دوشنبه ،یکم مهرماه به میزبانی پردیس
سینمایی سیتی سنتر اصفهان برگزار شد ،گفت :از
سال قبل که بحث برپایی نمایشگاه صنعت سینما
در شهرداری اصفهان مطرح شد ،پردیس سینمایی
سیتی سنتر در جریان آن نبود و نزدیک به یک ماه
مانده به برگزاری درگیر آن شد ،به همین دلیل فقط
از آن میزبانی کرد؛ اما میتوان گفت اتفاقاتی که در
این نمایشگاه رخ داد با شعار و اهدافی که قرار بود
محقق شود ،فاصله بسیاری داشت.
وی ادامــه داد :تنها رخداد خوب این نمایشــگاه
برگزاری جلســات با حضور سرمایهگذاران بخش
خصوصی بــود که متاســفانه به دلیــل وضعیت
اقتصادی کشور ،سرمایهگذاران کمی جذب شدند.
غرفه داران این نمایشگاه قدرت باالیی در توسعه
صنعت سینمای اصفهان و کشــور نداشتند بلکه
اغلب وابستگان تئاتری و سینمایی خود شهرداری
اصفهان بودند .مدیر پردیس سینمایی سیتی سنتر،
موفقیت سند توسعه سینما را در گرو انسجام آن
دانست و گفت :اگر پرونده چنین رویدادهایی بعد

از برگزاری بسته شود نتیجهبخش نخواهد بود .این
انتقاد به جشــنواره فیلم کودک و نوجوان نیز وارد
است و شاید مباحث مالی باعث ضعف در اجرای آن
میشود .پناهی نژاد با انتقاد از جشنواره بینالمللی
فیلم کودک و نوجوان ،اظهار کرد :شهرداری اصفهان
مبلغ زیادی برای برگزاری این جشــنواره هزینه
میکند؛ اما فیلمهایش کجا هســتند؟ متاسفانه
تعداد فیلمهای کودک و نوجوان بسیار کم است و
اگرچه گفته میشود که استقبال مردم از آن در طول
جشنواره زیاد است؛ اما باید پرسید چند درصد مردم
از دیدن این فیلمها راضی هستند؟ وی خاطرنشان
کرد :اگر شهرداری اصفهان سرمایه خود را به سمت
تولید فیلمهای کودک و هنر و تجربه ســوق دهد،
اتفاق بهتری در صنعت سینمای ایران خواهد افتاد.
توضیحاتی درباره اکران فیلمهای هنر و
تجربه در پردیس سینمایی سیتی سنتر
مدیر پردیس سینمایی ســیتی سنتر در پاسخ به
انتقاداتی که نسبت به اکران فیلمهای هنر و تجربه
در این پردیس به دلیل بعد مســافت مطرحشده
بود ،گفت :برخی فکر میکنند قرارداد این پردیس
برای اکران فیلمهای هنر و تجربه خاص و پرهزینه
اســت ،درحالیکه این قرارداد معمولی است ،در
انحصار این پردیس نیســت و هر سالن سینمایی
میتواند اقدام به اکران فیلمهای این گروه سینمایی
کند .پناهی نژاد ادامــه داد :پیش از اینکه پردیس
سینمایی سیتی ســنتر اقدام به اکران فیلمهای
بخش هنر و تجربه کند ،انتقادها و گالیهها حاکی

آگهی مناقصه (مرحله دوم)

پیرو آگهی مناقصه شــماره  7443مورخ  98/5/6شهرداری آران و بیدگل
در نظر دارد به استناد مصوبه شورای اسالمی شــهر به شماره  703مورخ
 1398/4/13نســبت به انتخاب پیمانکار جهت خرید آسفالت معابر سطح
شهر در محدوده ناحیه یک به مبلغ  7/000/000/000ریال از طریق مناقصه
عمومی به بخش خصوصی اقدام نماید .لذا از کلیه پیمانکاران واجد شرایط

دعوت بعمل می آید جهت اطالع از شرایط ،اخذ مدارک و شرکت در مناقصه
ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار نوبت دوم این آگهی به شهرداری آران و
بیدگل مراجعه نمایند.
الزم بذکر اســت هزینه درج آگهی به عهــده برنده مناقصه می باشــد و
کمیسیون در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.
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افزایش برنامههای رفاهی سازمان به منظور بهبود رویه آتش نشانان
از جمله برنامههای کوهگشت خانوادگی به صورت هفتگی ،برگزاری
تورهای تفریحــی و زیارتی ،ارائــه بلیتها و بنهــای تخفیفدار،
رضایتمنــدی  ۸۰درصدی اربابان رجوع از عملکرد این ســازمان و
بررسی ارزشیابی سه سال  ۹۵ ،۹۴و  ۹۶از دیگر اقدامات انجام شده
است .وی با اشاره به مهمترین اقدامات سازمان آتش نشانی و خدمات
ایمنی شــهرداری اصفهان در حوزه آموزش و پژوهش اظهار کرد:
برگزاری کالسهای آموزشی ویژه محلهها و ساکنان ساختمانهای
بلندمرتبه تحت عنوان محلههای عمودی در ســه شــنبههای هر
هفته ،برگزاری دوره آموزشی یک ماهه ویژه  ۱۳۰۰نفر از رانندگان
اتوبوسرانی تحت عنوان سفیران آتش نشانی ،برنامه ریزی و مکاتبه
جهت برگزاری کالسها و دورههای آموزشی ویژه دو هزارو  ۳۰۰نفر از
رانندگان تاکسیرانی ،برگزاری کالسها و دورههای آموزشی تخصصی
امداد و نجات در ارتفاع به صورت تئوری و عملی هر سه ماه یکبار،
همچنین برگزاری کالسها و دورههای تخصصی غواصی به صورت
تئوری و عملی از جمله اقدامات انجام شده در حوزه آموزش و پژوهش
طی یکسال گذشته بوده اســت.گالبی ادامه داد :پیگیری و تمدید
استانداردهای ایزو  ۹۰۰۱و  ،۴۵۰۰برگزاری نشست کتابخوان آتش
نشان و مسابقه کتابخوانی در پایان هرماه ،پیگیری برای تملک زمین
به منظور احداث مرکز آموزش ،برگزاری دورههای آموزش مجازی
با همکاری اداره آموزش شهرداری ،برگزاری تور فناوری و تعامل با

شرکتهای دانش بنیان به منظور حمایت از تولید داخل و کاهش
هزینهها همچنین تدوین و نگارش ایمن نامه با ارسال هفتگی از دیگر
اقدامات این سازمان در حوزه آموزش و پژوهش به شمار میرود.
یکی از گروه های رژه امســال ویژه بانوان آتش نشان
خواهد بود
گالبی با اشاره به استخدام نیرو در سازمان آتش نشانی اصفهان گفت:
با وجود اینکه سهمیه استان اصفهان در جذب نیرو برای سازمان ۳۰۰
نفر بود ۹ ،هزار نفر متقاضی ثبت نام کردند که  ۷۰۰نفر آنها پذیرش
اولیه شدهاند تا در نهایت  ۳۰۰نفر مشغول فعالیت شوند.
وی افزود ۳۷۰ :نفر از ثبت نام کنندگان در آزمون استخدامی آتش
نشانی ،از قشــر بانوان بودند که در نهایت  ۹نفر از آنها به استخدام
سازمان در میآیند.مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی
شهرداری اصفهان با بیان اینکه در حال حاضر  ۳۵بانوی داوطلب آتش
نشان در اصفهان فعالیت دارند ،گفت :در رژه روز آتش نشان امسال،
یکی از گروههای رژه رونده بانوان خواهند بود.
برقراری ایمنی بازارها برعهده کیست؟
مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان
با اشاره به وضعیت ایمنی بازار اصفهان گفت :از سال گذشته و قبل
از آتش سوزی بازار تبریز اقدامات خوبی در بازار اصفهان انجام شد.
وی ادامه داد :متاسفانه در سقف بازار اصفهان شبکه تار عنکبوتی از
سیمهای برق وجود دارد که برای ساماندهی آنها جلسهای با ادارات
مربوطه از جمله برق برگزار شده؛ اما اقدام اجرایی انجام نشده است.
گالبی تاکید کرد :اهم مشــکالت موجود در بازار اصفهان این است
که برای ایمنی واحدهای تجاری از سازمان آتش نشانی استعالمی
دریافت نمیشود و به راستی این ســوال مطرح میشود که وظیفه
برقراری ایمنی بازارها برعهده کیست؟ اگر آتش نشانی مدعی ایمنی
است چرا هنگام صدور یا تمدید پروانه کسب استعالمی از آتش نشانی
انجام نمیشود در حالی که برای داشتن شــهری تاب آور دریافت
این اســتعالمات الزم و ضروی اســت.وی ادامه داد :از ابتدای سال
 ۹۶تاکنون یک هزار و  ۹۹۵مورد حادثه و حریق شامل  ۹۰۷حریق
و  ۱۰۹۰حادثه برای واحدهای تجاری شهر اتفاق افتاده که به طور
میانگین روزانه دو مورد حریق و حادثه اطفا و رفع شده است که آمار
تقریبا زیادی اســت و میطلبد ایمنی واحدهای تجاری مورد توجه
قرار گیرد.مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری
اصفهان با بیان اینکه در اطراف بازار اصفهان خانههای قدیمی به انبار
مغازه داران تبدیل شده که از خود بازار نیز ناایمنتر است ،تاکید کرد:
اتاق اصناف استعالم از آتش نشــانی را قانونی نمیداند و تنها قول
تعامل میدهد که جای بسی تأمل دارد.

گالیه مدیر پردیس سینمایی سیتی سنتر از شهرداری:
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م الف601410:

فرماندار اردستان:

از مشکالت ،ناهماهنگیها و تشریفات ضعیفی بود
که در ســالنهای دیگر برای پخش هنر و تجربه
وجود داشت .ما این موارد را بررسی و سعی کردیم
آن را برطــرف کنیم .وی ،ســینمای هنر و تجربه
را ســینمایی غیرتجاری دانســت که هیچکس از
آن انتظار کســب درآمد ندارد و یــک کار هنری
محسوب میشود .مدیر پردیس سینمایی سیتی
سنتر تبلیغات کم فیلمهای این گروه را یک مسئله
کشوری دانست و گفت :متاسفانه در سراسر کشور
سینمای هنر و تجربه تبلیغات خوبی ندارد؛ اما اگر
شهرداری اصفهان فضایی را در اختیار ما قرار دهد
تبلیغ برای فیلمهای این گروه ســینمایی را دریغ
نخواهیم کرد .وی افزود :پردیس سینمایی سیتی
سنتر در طول یک سال و ســه ماه فعالیت خود در
بحث اکران فیلمهای هنر و تجربــه ،تاکنون ۹۰
فیلم را همزمان با تهران اکران کرده است .جدول
پخش نیز اول هر ماه از طــرف تهران در اختیار ما
قرار میگیرد .مدیر پردیس سینمایی سیتی سنتر
گفت :این  ۹۰فیلم ۳۴۵ ،سانس در سالن شماره سه
پردیس سینمایی سیتی سنتر اکران شده و ساعت
اکران آن نیز ثابت است .از مجموع فیلمهای اکران
شده از ابتدای سال تاکنون نیز چهار فیلم متعلق به
کارگردانان اصفهانی بوده است .پناهی نژاد با اشاره
به تعداد مخاطبان گروه هنر و تجربه در این پردیس،
گفت :از ابتدای اکران فیلمها تاکنون چهار هزار و
 ۸۰۰نفر این فیلمها را دیدهاند و هر هفته دوشنبهها
نیز جلسه نقد و بررســی فیلمهای این گروه رأس
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ساعت  ۱۷در همین محل برگزار میشود.
جزییات برپایی هفته فیلم فنالند
مدیر پردیس سینمایی سیتی ســنتر با اشاره به
برگزاری هفتههای مختلف فیلم ،مثل هفته فیلم
اروپا ،هفته چین و ...در ایــن پردیس ،از برگزاری
هفته فیلم فنالند خبر داد و گفت :ششــم مهرماه
هفته فیلم فنالند آغاز میشود و تا  ۱۲مهرماه ادامه
داد ۹ .فیلم بلند و هفت فیلم کوتــاه در این هفته
اکران میشود و رییس خانه فیلم فنالند به همراه
کارگردان یکی از فیلمها در روزهای پایانی برگزاری
آن در پردیس سینمایی سیتی سنتر حضور خواهند
داشت .وی افزود :عالقهمندان میتوانند فیلمهای
هفته فیلم فنالند را بهصورت رایگان تماشا کنند.
مجهزترین سالن  VIPسینمای کشور در
اصفهان
پناهی نــژاد با معرفــی ویژگیهای ســالن VIP
پردیس سینمایی سیتی ســنتر ،گفت :حتی در
پردیس ســینمایی کوروش ،مبلمانی که در این
ســالن به کاررفته وجود ندارد و هــر صندلی این
سالن برای ما  ۷۰میلیون هزینه داشته است .وی،
کاربری این سالن را مختص داوری آثار هفتههای
فیلم ،جشنوارهها و همچنین برای اکران فیلم در
جشنهای تولد و  ...دانســت و گفت :نه فقط این
ســالن بلکه همه تجهیزاتی کــه در این پردیس
ســینمایی بهکار رفته جــزو بهترینهاســت و
فیلمها را باکیفیت بســیار برای مخاطبان اکران
میکند.

فرماندار اردستان در
علی دهقانان زواره
مراســم بازگشــایی
مدرسهها در دبیرســتان امام خمینی اردستان
گفت :از سیســتم آموزشــی بعنوان یک رسالت
جدیددر شهرســتان درخواســت داریم دانش
آموزانی تربیت کند که پرسشــگربوده آن هارا با
واقعیتهای پیش رو و چشــم انداز هایی که در
سیاستگزاری کالن کشــوروجود دارد آشنا کند.
حمیدرضا تاملی ضمن تســلیت ایــام محرم وبا
گرامیداشت هفته دفاع مقدس وتسلیت سالروز
تخریب حرمین عسکرین و تبریک قبولی دانش
آموزان در کنکور سراســری که برای شهرستان
افتخار آفریدندافزود :با گذشت  17ماه از خدمت
اینجانب در شهرستان هم چنان مشتاق حضور
مدیر کل محترم آموزش و پرورش در شهرستان
هستیم که امیدواریم این امر محقق شده مسائل
بخش آموزش و پرورش مورد تبادل نظر قرار گیرد.
وی تاکید کرد :بنده بعنوان رئیس شورای آموزش
و پرورش انجام مأموریتهایی کــه کمتر به آن
پرداخته شده تربیت دانش آموز پرسشگر و توانمند
است که شرایط فعلی جهان را درک کند و بتواند
تصمیم برای آینده خود بگیرد تا چگونگی شــاد
بودن و تسلط بر سرنوشت خودرا بیاموزد و همه
چیز را در ســبد کنکور نبینــد و برنامه دیگری
نداشته باشد.

آگهی مزایده عمومی مرحله دوم

شهرداری مجلسی در نظر دارد به اســتناد مجوز شماره  97/607مورخ
 97/12/19شورای محترم اســامی شهر مجلســی  1قطعه زمین تجاری
واقع در بلوار ارم میانی شهر مجلسی به مســاحت هر یک  64/61متر مربع
را با قیمت پایه کارشناســی هر متر مربع  30/000/000ریال (سی میلیون
ریال) از طریق مزایده عمومی به اشــخاص حقیقی و یا حقوقی واجد شرایط
واگذار نماید.
شرایط شرکت در مزایده:
 -1پیشــنهاد دهندگان باید قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت
دولتی را رعایت نمایند.
 -2پیشنهاد دهندگان باید نسبت به واریز مبلغ  96/915/000ریال (به ازای
هر پالک) معادل  5درصد کل مبلغ کارشناسی تحت عنوان سپرده شرکت در
مزایده به حساب شماره  110309651009شهرداری نزد بانک ملی ایران
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رسالت آموزش و پرورش تربیت
دانش آموزان پرسشگر باشد

شعبه مجلسی اقدام و یا ضمانت نامه بانکی معتبر ارائه نمایند.
 -3متقاضیان می توانند از روز چهارشنبه مورخ ( 1398/07/3زمان انتشار
اولین آگهــی) تا آخر وقت اداری روز شــنبه مــورخ  1398/07/20به امور
قراردادهای شهرداری مراجعه و اسناد و مدارک مزایده را دریافت نمایند.
 -4متقاضیان مــی توانند حداکثر تــا آخر وقت اداری روز یکشــنبه مورخ
 1398/07/21پیشــنهادات خود را در پاکت های الک و مهر شده تحویل
دبیرخانه محرمانه حراست شهرداری مجلسی نموده و رسید دریافت نمایند.
جهت کســب اطالعات بیشــتر به سایت شــهرداری مجلســی به نشانی
 www.majlesicity.irمراجعه و یا با شــماره تلفن 031-52472852
(امور قراردادهای شهرداری) تماس حاصل نمائید.
نشانی :اســتان اصفهان -شهرستان مبارکه -شهر مجلســی -میدان امام
خمینی(ره)  -شهرداری مجلسی
م الف609835:

آیت اله اسالنی -شهردار مجلسی
zayanderoud8108@gmail.com

L

E-MAI

امام علی علیه السالم:
مواسات با دوستان (همراهان) ،از بزرگوارى
تبار است .

روزنامه فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی و ورزشی
صاحب امتیاز :شرکت توسعه رسانه برتر زایندهرود مدیرمسئول :محمدرضا شواخیزواره جانشین مدیرمسئول :بهمن زینالدین
نشانی :اصفهان ،خیابان ارتش ،جنب پل حسین آباد ،ساختمان  ،119واحد 3
رتبه 4 :ضریب کیفی روزنامه 45 :چاپخانه :آینده

تلفن 031-36284167-8 :فکس36284166 :

آدرس :ابتدای جاده حبیبآباد -روبهروی شهرک امام حسین (ع)

چهارشنبه  3مهر  25 | 1398محرم  1441شماره  8 | 2801صفحه قیمت 1000 :تومان
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غول پیکرترین پرنده دوران ژوراسیک بازسازی شد

اثر هنری با  440کفش زنانه پاشنه بلند

گروهی از دانشمندان موفق شــدند بقایای  125میلیون ساله یک فسیل را با
کمک طراحی سه بعدی بازسازی کنند و به این نتیجه برسند که این فسیل،
بزرگترین دایناسور پرندهای است که تا کنون وجود داشته است .تصورش هم
سخت است که روزگاری پرندهای در آسمان پرواز میکرده که یک فک بزرگ،
بالهایی حیرت انگیز و دندانهایی بزرگ داشــته؛ امــا این موضوع حقیقت
دارد .درواقع آنها با داشتن طول  20پایی و وزن  650پوندی بسیار عظیم تلقی
میشوند و بقایای آنها از دوران ژوراسیک به یادگار مانده و اکنون  125میلیون
سال بعد از دوره زندگی خود موجب حیرت باستان شناسان شده است.

یک هنرمند در ترکیه در واکنش به خشونت علیه زنان و کشته شدن زنان
توسط شوهرانشان یک اثر هنری متفاوت خلق کرده است .خشونت خانگی
یک مسئله مهم در سراسر جهان است که در بسیاری از موارد زنان توسط
شوهرانشان مورد آزار و اذیت قرار میگیرند .برهمین اساس یک هنرمند
و طراح با نصب  440کفش پاشــنه بلند روی دیوار یک ساختمان به کشته
شدن  440زن ترکیهای توسط شوهرانشان در سال  2018اعتراض خود را
نشان داده است .وی ،دلیل انتخاب کفش پاشنه بلند برای این اثر را به عنوان
نمادی از قدرت و استقالل زنان عنوان کرده است.

منوی چندش آور زوج انگلیسی در مراسم عروسی
در رســانههای انگلیســی یک آگهی عجیب از یک زن و شوهر مدافع محیط
زیست منتشر شد که برای تهیه شام عروسیشان آماده پرداخت  ۵هزار پوند
به سرآشپز بودند .آنها از سرآشپز درخواست کردند تا  ۲۰کیلو گوشت از الشه
حیوانات کشته شده در کنار جاده را برای طبخ آماده کند .این زوج الشه مربوط
به حیواناتی ،چون ســنجاب ،قرقاول ،خرگوش گــوزن را از کنارههای جاده
جمعآوری و آن را فریز کردند و از سرآشپز درخواست کردند تا طوری برش
خورده شود که میهمانان متوجه نشوند که چه گوشتی صرف میکنند.

عکس روز
دوخط کتاب

شــکایت کــردن از
زندگــی ،وقــت تلــف
کردن است
شکایت کردن از زندگی،
وقت تلف کردن اســت و
ترحم نسبت به خود از دو
جهت غیر مفید است .اول
اینکــه هیــچ کاری برای
غلبه بــر حــال ناخوشتان

انجــام نمیدهیــد .دوم
اینکــه بــا ایــن کارتــان،
اســتیصال ناشــی از ایــن
رفتــار مخــرب را هم به
ناخوشی اولیهتان اضافه
میکنید.

«هنر خوب
زندگیکردن»
رولف دوبلی

اینستاگردی

آیین گرامیداشت
سی و نهمین
سالگرد دفاع
مقدس در کیش
نمایشــگاه حفــظ
ارز شهــای انقــاب
اسالمی و گرامیداشت
حماسه آفرینان هشت
ســال دفاع مقدس با
حضــور رییــس اداره
ســرمایه انسانی سرباز
ستادکل نیروهای مسلح
در کیش گشایش یافت.

وبگردی

دورهمی رادیو هفتیها
کــوروش ســلیمانی
با انتشــار این عکس
نوشت :یادآوری شبی
که چند سال پیش بود
اما نمیدانم چه سالی؛
شاید نود و یک ،شاید
نــود و دو  ...به دعوت
منصــور و محمــد
عزیز برای ضبط ویژه
برنامه«رادیو هفت» ویژه آغاز پاییز در کافهای در اکباتان جمع شده بودیم و تا نزدیک
سحر در کافهای قطعات ادبی و شعر پاییزی خواندیم؛ برای شما  ...روی تخته سیاه دم
در کافه نوشته بودند :یک نفر در را به روی حضرت پاییز وا کند  ...و گذشت  ...هم رادیو
هفت و هم آن پاییز و هم ما  ...رادیو هفت برنامه حیفی بود.

فراخوان اعزام هزار نیرو به مناطق عملیاتی
قبل از شروع جنگ ،برخی از جوانانی که عرق وطن دوستی و حفظ انقالب داشتند ،به مقابله با کومله ،دموکرات ،خلق عرب و ...پرداختند.
زمانی هم که جنگ شروع شد ،از تمام اقشار برای اعزام به جبهه داوطلب شدند .شاهرخ ضرغام از جمله کسانی بود که پیش از آغاز رسمی
جنگ ایران و عراق ،در سر پل ذهاب حضور داشت .ســخنان تاریخی امام خمینی (ره) در  ۳۱شهریور  ،۵۹به دل جوانانی که دل در گروی
امام (ره) داشتند ،نشست .از این رو خانوادهشان را به خدا ســپردند و راهی مناطق عملیاتی شدند .جنگ روزهای اول به مراتب سختتر از
سالهای بعد بود ،زیرا رژیم بعث از زمین و آسمان به ما حمله میکرد و اکثر نیروها مردمی بوده و تجهیزاتی نداشتند ،با این وجود ایستادگی
کردند .جمعی از نیروهای مردمی آن زمان نزد حجت االسالم صادق خلخالی ،سرپرست کمیته مبارزه با مواد مخدر رفتند تا به نحوی آنها
را به منطقه عملیاتی اعزام کند .در آن جلسه یک نفر میگوید که من شخصی را به نام «ســید مجتبی هاشمی» میشناسم که در کمیته
انقالب اسالمی فعالیت دارد .با تایید حجت االسالم خلخالی این گروه نزد سیدمجتبی هاشمی میروند که از این طریق جمعی از نیروهای
مردمی تهران به مناطق عملیاتی اعزام میشوند و اسلحه و مهمات این نیروها را کمیته تامین میکند .چند هفته بعد از شروع جنگ ،حجت
االسالم هادی غفاری در سخنرانی پیش از خطبه نماز جمعه اعالم کرد که «من از اهواز میآیم .اهواز در حال سقوط است .من قول دادهام که
هزار کماندو با خودم به آنجا ببرم .کسانی که عالقه مند هستند از کشور دفاع کنند ،برای ثبت نام به مسجد الهادی مراجعه کنند» .من جزو
سربازهای اول انقالب بودم .کارت پایان خدمت سربازی داشتم .با جمعی از دوستانم به مسجد الهادی رفتم .دوستانم شاغل بودند و خرج
خانواده میدادند مثال یکی از آنها خشکشویی و دیگری مغازه لبنیاتی داشت .به مسجد که رسیدیم ،جمعیت زیادی آمده بودند .سرانجام گروه
هزار نفره تکمیل شد و به سمت آبادان رفتیم .تمام نیروهایی که به آبادان آمده بودند ،نماز شبخوان نبودند .برخی اصال نماز نمیخواندند
و برخی دیگر با چاقو و قمه آمده بودند .نباید حقایق جنگ را سانسور کنیم« .شــاهرخ ضرغام» ها در روزهای نخست جنگ مقابل دشمن
ایستادند .این موضوع غیرقابل انکار است .البته زمانی که این افراد در کنار رزمندگان مذهبی قرار گرفتند ،متحول شدند.

مقایسه انسان و 
گاو
«حسین سلیمانی»
حسین سلیمانی با انتشار این عکس نوشت:
خوب گوش کن .شعور و معرفت به ماشین و
محل زندگی نیست...مهم «ذاته» .وگرنه گاو
هم ســواریش عالیه .هم خونش وسط باغه.
هم لباســش صد در صد چرم خالصه .تازه
بامعرفتم هست .به جای «من» میگه «ما».
پس ذاتت رو درست کنی بهتره.

همسر «سمانه پاکدل» با پیژامه روی موتور!
هادی کاظمی با انتشــار این
عکس نوشت :درود عزیزای دل!
اول مهر همیشــه منو و حتی
همه رو یاد مدرســه و مشق و
صبح زود بلند شدن و این چیزا
میندازه ،داشتم نگاه میکردم
عکسامو این تصویر اومد جلوم
کــه از همون موقعهــا موتور
ســواری رو دوســت داشتم.
سوزوکی  ۲۵۰و کیا یادشونه؟!
موتور خفــن اون موقع ها بود،
یکی از فامیالمون اومده بود یه ســری بزنه ما هم از خدا خواسته پریدیم رو موتور و
عکس و سواریو این حرفا ،پیژامه هامونم قشنگه ،اون پشت سر منم حامد داداشمه.
اول مهر مبارک بر همه مدرسه رفته هاو نرفتهها.

روزهای نخست جنگ به روایت قاسم صادقی

خبر

کتاب
رویای بیداری
جواد کالته عربی ،نویسنده و پژوهشــگر دفاع مقدس در مطلبی
نوشــت :خیلی چیزها خوب پیش نمیرود .ســنگهای بسیاری
جلوی پایشان اســت .پدرها و مادرها مخالفند با ازدواجشان ،از
ازدواج زودهنگام ،از بیپولی داماد ،از خیرهسری و سنتشکنیهای
مدام دختر ،از جریحهدار شدن جایگاه خان و خانزادی خانوادگی
دختــر ،از حزباللهی بودن داماد ،از حــرف و حدیثهای عجیب
و غریبی که پشــت سرشان اســت ،از اردهای مذهبی داماد حتی
با آن شــرایط متزلزلش .حتی بعدها هم خیلی چیزها خوب پیش
نمیرود؛ از زندگی در کنار خانواده شوهر ،از درآمد اندک شوهر،از
تنهایی و غریبی دختر .اما ایمان ...اما ایمان ...اما قدرت ایمان بیسر
و صدا و بیادعای دو آدم ساده و شهرستانی ،و خدایی که انگار تمام
کارهایش را تعطیل کرده تا معجزاتش را به کمک آنها بفرستد .مرد
خانه ،بدون حقوق ثابت پاسداری ،به عنوان یک بسیجی که وقتی
در شهرش و سرکارش نیست ،حقوقی هم ندارد ،چهار دفعه میرود
عراق و یکبار هم سوریه .نمیخواستم دو سه جمله بیشتر بنویسم؛
اما کلمات ،خودشان یکییکی آمدند و نشستند سر جایشان .اگر
میخواهید یک کتاب متفاوت همسرانهای بخوانید از حیث روایت
صادقانه برخی واقعیتهای زندگی و البته آشنایی با سبک زندگی
اسالمی ،رویای بیداری را بخوانید.

یادداشت
حس متناقضی سراغم میآید!
رحیمقمیشی
باز  ۳۱شهریور میرســد و باز حسهای متناقض و گیجکننده
سراغم میآیند .خوشحال باشم یا اندوهگین؟ مشتاق باشم یا
متنفر؟ آرزویش کنم یا نفرین؟! تعجب نکنید ،دیوانه نشدهام!
نگویید مگر میشود آغاز جنگی خانمانسوز را دوست داشت،
نگویید مگر میشود شهید شدن دوستان صمیمی را به یاد آورد
و باز خندید .راستش میشود .آخرین روز تابستان  ،۱۳۵۹همه
کتابها و دفترهایمان را خریده بودیم تا فردا به کالس جدیدمان
برویم .برای برادر کوچک دبستانیام باید لباسهای نو میخریدم.
گرمای هوای خوزســتان هنوز نشکســته بود و با هم خیابان
ســیمتری اهواز را که شــلوغتر از هر روز بود ،طی میکردیم.
بچهها دست در دســت مادرانشــان ،پدرها با دوچرخههای
فرسودهشــان ،نانواها عرقریزان ،توپهای پالســتیکی وسط
خیابان و آخرین شوتهای دو گل کوچک ،دخترهای کم سن
دنبال مقنعههای سفید مدرسهای ...ناگهان غرش هواپیماها و
بمبارانهایی که قطع نمیشدند .همه آسمان را نگاه میکردیم و
به دیوارهایی پناه میگرفتیم که آنها تندتر از ما میلرزیدند .صدام
دیوانه شده بود .مدرسهها ،دبیرستانها ،دانشگاهها ،کارخانهها،
نانواییها ،یخفروشیها ،بستنی فروشــیها ،خرما فروشیها،
بقالیها تعطیل شدند .هر کس دستش میرسید خانوادهاش را
برداشت از زیر آتش ببرد دورتر ،با همه تمکن مالی و عزتاش
بشود «جنگزده» .عدهای هم ماندند .از سر ناچاری ،یا از سر غرور
و باورشان .همان موقعی که صبحها نمیدانستند تا غروب زنده
میمانند یا نه .یکی از موشکها و بمبها یکراست نمیآید روی
سرشان؟! فردا رفیقشان ،همسایهشان را باز میبینند؟ همه اینها
زشتیهای جنگ بود؛ جنگی که اصال منتظرش نبودیم .جنگی
که باورش نمیکردیم .خدایا! ما چه گناهــی کرده بودیم؟ آن
سوی جنگ اما ...آنجا که کمتر دیده میشود ،آنجا که هر کسی
نمیبیندش ،جوانها و نوجوانها ناگهان شدند مردانی بزرگ،
شدند پایهای استوار برای خواهران ترسان و مادران نگرانشان.
 نترســید مگر ما مردهایم ،مگر صدام از روی جنازه ما رد شوددستش به خانههایمان برسد.
آنقدر قوی و محکم انگار صد ســال جنگیده باشند .محکم و
آبدیده ،مثل فوالد .هنوز نمیدانســتیم گلوله توپ چه شکلی
اســت ،نمیدانســتیم هواپیماها را چطور بمباران میکنند و
موشکها را چطور ناگهان نابود میکنند .تنها میدانستیم مقابل
زور باید ایســتاد و نترســید .باید غرورمان را و عزتمان را نگه
میداشتیم .عدهای جا خالی دادند و در هفت سوراخ پنهان شدند.
همانها که بعدها طلبکار شــدند و مدعی .همانها که بعدها
گفتند چه کردید برای ماها که جنگیدیم .عدهای چشمهایشان
را بستند و جمجههایشان را به خدا سپردند و نخواستند چیزی
ببینند جز عشق .ناگهان دیدههایشان به دنیای زیبایی باز شده
بود؛ دنیایی که پر بود از محبت و همــدردی ،پر بود از رفاقت و
مهربانی .دنیایی که باید خودت را فــدای رفیقات میکردی،
بیمنت .دنیایی که لبخند در آن مجانی توزیع میشــد .آسان
میشد انسانهای واقعی را دید ،با همان مقامی که خدا تعریفش
را کرده بود .مگر میشد جای دیگری این همه عظمت و این همه
معرفت را دید ،این همه بزرگی را و این همه حضور خدا را.
باز  ۳۱شهریور میرســد .باز من نمیدانم بخندم یا گریه کنم،
تنها میدانم زندگــی دیگری آغاز میشــود .خیلی عمیقتر،
خیلی متفاوت و زیباتر و من حیران از آنچه خدا گفته بود؛ گاه از
چیزهایی بدتان میآید و چه خیر است برایتان! و چیزهایی که
خوشتان میآید و چه شر است برایتان!
حتما منظــور خــدا همینها بــوده؛ جنگی که دفــاعاش و
ایستادگیاش افتخاری است تا ابد و هرگز پیدا نخواهی کرد ،آن
روزها را و همیشه در حسرتشان میمانی.

دیدگاه
بیش از ۸۰اثر پژوهشی و اسنادی
دفاع مقدس رونمایی میشود

رییس مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس اظهار کرد :مجموعه
بسیار غنیای از اسناد دفاع مقدس در اختیار این مرکز هست
که این اسناد دستاول و منحصربهفرد توسط راویان در دوران
دفاع مقدس جمعآوریشده و این مرکز با احیا و سازماندهی
این اســناد ،آنها را برای بهرهبرداری پژوهشگران و محققان در
سرتاسر کشور آماده میکند.ســردار علیمحمد نائینی افزود:
مرکز اســناد و تحقیقات دفاع مقدس برای پشتیبانی اسنادی
از آثاری که در زمینههای مختلف در حوزه دفاع مقدس تولید
میشود ،آمادگی کامل دارد.
وی با اعالم این خبر که در هفته دفاع مقدس رونمایی بیش از ۸۰
اثر جدید اسنادی و پژوهشی از مهمترین برنامههای این مرکز
اســت ،افزود :با تالشهایی که در مرکز انجامشده به مناسبت
هفته دفاع مقدس در روز چهارشنبه ســوم مهر در محل موزه
انقالب اسالمی و دفاع مقدس مراســم رونمایی بیش از  ۸۰اثر
جدید پژوهشی و اســنادی با عنوان «نامها و یادها» را خواهیم
داشــت که این برنامه با حضور خانواده معظم شــهیدان دفاع
مقدس و با حضور فرماندهان شاخص دفاع مقدس و ایثارگران
برگزار میشود.

عاشورا با مسئله خانواده پیوند خورده است
آیین اختتامیه سومین دوره کتاب ســال عاشورا ،با سخنرانی
حجت االسالم حاج علی اکبری ،حجت االسالم محمد قمی و
محمدرضا سنگری و با معرفی آثار برگزیده ،در سالن فردوسی
پارک ورشو برگزار شد .رییس سازمان تبلیغات اسالمی در این
نشســت گفت :گرچه تالش و مساعی مستشــرقین محترم و
ارجمند است؛ اما ما مستشرق نیستیم و از منظر بیرونی مداقه
پژوهشی نمیکنیم .اثر برتر عاشورایی اثری است که حقیقت
و جنس عاشورایی دارد .دســتگاههای فرهنگی مثل سازمان
تبلیغات محتاج هســتند چنین برنامههایی را حمایت کنند.
سازمان تبلیغات نباید خود تصدی گری کند؛ اما باید این نوع
حمایتها را دراولویت قرار دهد .حجت االسالم قمی ادامه داد:
همین که در برخــی حیطهها اثری یافت نشــده یا هیچ اثری
شایسته تقدیر نشده است نشــان از کم کاری دارد .مثال کتاب
«مقتل عاشــورا» که آقای پیشوایی آن را نگاشــتهاند باید به
زبانهای دیگر ترجمه شود.
قمی در پایان اظهار داشت :دشمنان بشریت تصمیم گرفتهاند
که ریشــه خانواده را بزنند .جدیترین مدافــع خانواده ،خود
عاشوراســت چرا که یک خانواده مامور به هدایت شــده و این
مسئله با خانواده پیوند خورده است.

