
برای نخستین بار صورت گرفت؛
  پخش مسابقات سراسری قرآن بانوان به شکل زنده از رادیو قرآن 

مدیر روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان از پخش مسابقات قرآن بانوان از 
طریق رادیو قرآن برای نخستین بار در کشور خبر داد. ایمان خواجه در این ارتباط اظهار داشت: بر 
اساس هماهنگی های به عمل آمده میان بنیاد مسابقات و رادیو قرآن مقرر شده  است تا رقابت های 

این بخش در رشته های ترتیل و حفظ کل قرآن کریم، پخش زنده رادیویی داشته باشد.
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 لبخند پسته، به کشاورزان اصفهانی 
  با افزایش چند برابری تولید پسته در کشور قیمت این کاال چقدر کاهش خواهد داشت؟

 تاکید استاندار اصفهان بر استفاده از برخورد قانونی برای اصالح رفتار ترافیکی موتورسواران؛

 فرهنگ سازی کافی نیست
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استان اصفهان؛ رتبه دوم 
مصرف گاز در کشور

مدیرعامل شرکت گاز استان  مطرح کرد:
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  اوضاع زردها فعال روبراه است؛ 

ژنرال از خود راضی!

تقدیر از روابط عمومی 
 شهرداری اصفهان
 در کنفرانس ملی
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مدیرکل  پست استان اصفهان خبر داد:

  رسوب بیش از   40 هزارفقره کارت ملی هوشمند
 در باجه های پست

مدیرکل  پست استان اصفهان در نشســت خبری با اصحاب رسانه با بیان اینکه 
برخالف بسیاری از تاسیسات تمدن جدید، »پســت« از قدیمی ترین نهادهای 
بشری و اولین سازمان ارتباطی جهان اســت که برای تامین یکی از حیاتی ترین نیازهای انسان، 
یعنی برقراری ارتباط، به وجود آمده و روز به روز در الیه های زندگی فردی و اجتماعی بشر ریشه 

صفحه   7دوانده است...

عکس خبر

رنا
: ای

س
عک

به بهانه نصب مجسمه سلمان فارسی 
در اصفهان؛

به سوی سپیده، در آرزوی 
حقیقت

»سفر سلمان« یکی از شــعرهای بی بدیل 
تاریخ ادبیات معاصر ماست که آن طور که باید 
و شــاید به آن پرداخته نشده و می توان ادعا 
کرد که این شعر بلند، مانیفست ما ایرانیان 

در روزگار معاصر است.
طاهره صفــار زاده، هــم بر مبانــی هنر و 
روشنفکری معاصر خود اشراف داشته و هم 
عمری با معارف اسالمی، به ویژه قران، مأنوس 
بوده و بر مضامین آیات این کتاب مقدس و 
کتاب های ادیان دیگر، تســلط کامل داشته 
است. حاصل این تجربه، شعر متعهدی است 
که در عین تعهد به دیانت و اندیشه دینی، در 
اسلوب سخن، جزو آثار ماندگار است؛ به ویژه 
شعر »سفر ســلمان« که می تواند به عنوان 

شعر معیار به نسل جوان معرفی شود.
این شعر، شکل روایی دارد و شاعر در سرتاسر 
آن به این روایت و اوج و فراز و فرود آن وفادار 
اســت. »ســفر ســلمان« با یک ضربه آغاز 
می شود: »دهبان پارسی، از بستر شکایت و 
شب برخاست« و از همین ضربه ما با روایتی 
کامال متفاوت در تنوع کالم و مفهوم مواجه 
می شــویم: »خوابش نمی ربود، شب، پایدار 

بود.«
این بیت ها، ایران در آســتانه اسالم آوردن 
را به تصویر می کشد و شــاعر، با مقید بودن 
بــه ضرب آهنگ نظمی درونــی در واژگان، 
خوانش و اثرگذاری ســروده خــود را برای 
مخاطب آسان تر می کند، وقتی همان ابتدای 
شعر، برای معرفی سلمان می گوید: »دهبان 

پارسی، بیدار بود، بیدار و بیم دار.«
صفارزاده، خصیصه پرسشــگری ســلمان 
را برای ما این گونه برجســته کرده اســت: 
»بانگ چرا، طلیعه حرکت بود«. وی انحطاط 
پادشاهان و نهاد روحانیت را که عامل سقوط 
یک تمدن بزرگ شــد، توصیــف می کند و 
سلمان را به عنوان یک سمبل بیدار بیم دار، 
نشان می دهد که حاضر نیست در برابر این 
کج روی ساکت بماند و فریاد می زند: »ایوان 
سپید نیســت، ایوان ســپید نیست چرا؟« 
سپس، ســلمان در پایان، همین ایوان را پر 
از عدل و داد اما در دامــان پیامبر)ص( پیدا 
می کند که نشــان از به هم پیوستگی اجزای 

شعر، از ابتدا تا انتهاست.
تشبیهات و کنایات و اســتعاره های شاعر، 
فقط به اجزای ظاهری محدود نشده و عناصر 
شاعرانه در جای جای آن به چشم می خورد. 
وقتی می سراید »شاید که موبدان، دستی به 
پشت سیاهی کشیده اند« و از آتش مقدس 
حرف می زند، به دین زرتشتی اشاره می کند 
که در آن مقطع به خدمت دربار درآمده و به 

انحطاط کشیده شده بود.
این انحطاط، موجب ایجاد چراهای متعدد 
در ذهن سلمان و همچنین آغاز سرگشتگی 
او می شــود. می توان گفت، ســلمان نماد 
ایرانی ای اســت که به خود فرصت می دهد 
اگر در وطنش حقیقت را نیافت، آسیمه سر 
راه کوه و بیابان در پیش بگیرد و این حقیقت 
را در جای دیگری جست وجو کند. کما اینکه 
سلمان یک چند مسیحی می شود و به کلیسا 
پناه می برد: »شاید سپیده اینجا باشد، شاید 

که داوری و داد اینجا.«
روشــنایی و داوری و داد گمشده و خواست 
همه ایرانیان بود. ســلمان برای پیدا کردن 
این گمشــده، مسیحی شــد اما مسیحیت 
آن روزگار نیز پاســخگوی حجم مطالبات 
ســلمان نبود: »یک چند ایســتاد، یک چند 
در سکوت زمستان، یک چند در بهار فریاد، 

دیواِر بی جواب بود کلیسا.«
در انتهای شــعر »ســفر پایــان« نیز مثل 
آغاز، شــاهد یک ضربه زیبا و بعــد پایانی 
آرامش بخش هســتیم که نتیجه ای دلخواه 
فراروی مخاطب قرار می دهد؛ ســلمان را به 
تصویر می کشد که بعد از یک سفر طوالنی 
و سرگشتگی بسیار، از کاروان پیاده می شود 
و صدای اذان را می شنود: »صدای ناب اذان 

می آید، صدای خوب بالل.«

افشین عالء

ناگه

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان با بیان اینکه ایراد طرح مسکن مهر به زیرساخت های 
آن برمی گردد، گفت: معدل کشوری و استانی کیفیت مسکن مهر قابل قبول و بین ۱۴ و ۱۵ است.

غالمحسین عسگری در نشست خبری بیست و دومین نمایشگاه جامع صنعت ساختمان اصفهان، اظهار کرد: 
این نمایشگاه نخستین بار در کشور با همت شرکت نمایشگاه و سازمان نظام مهندسی در یک فضای کوچک 
آغاز به کار کرد؛ اما بیست و دومین دوره آن در یک فضای خوب برگزار شده و امیدواریم با بهره برداری از محل 
جدید نمایشگاه بزرگ اصفهان، شاهد برپایی بهتر آن باشیم.وی با بیان اینکه پتانسیل اصفهان در تولید مصالح 
جدید و فناوری های نوین ساختمان باالست، گفت: دوران مصالح سنتی ساختمان تقریبا رو به اتمام است و 
در بازدید از معادن شن و ماسه و کوره های آجرپزی این امر بر ما محرز می شود.رییس سازمان نظام مهندسی 
ساختمان استان اصفهان افزود: تولید سنتی مصالح ساختمانی موجب مصرف باالی انرژی و همچنین شرایط 
غیراستاندارد آن می شود. وی با تاکید بر اینکه در این دوره از نمایشگاه، ۱۲ درصد فضای آن به ساختمان های 
هوشمند اختصاص یافته است، تصریح کرد: ســاختمان های هوشمند تنها راه چاره صرفه جویی در مصرف 
انرژی است، بنابراین در این دوره از نمایشگاه تالش می کنیم مهندسان را با پیشرفت های تکنولوژی ساختمان 
آشنا کنیم.عسگری با بیان مقدار باالی نخاله هایی که از ساختمان ها خارج می شود، اظهار کرد: بخشی از این 
موضوع به مدل طراحی در ساخت وساز سنتی ساختمان برمی گردد، در حالی که باید به سمت صنعتی سازی 
پیش رویم و با تولید مسکن در یک کارگاه، آن را تنها بر سر ساختمان مونتاژ کنیم تا در این شرایط از مصرف 
انرژی جلوگیری به عمل آوریم.وی همچنین در خصوص کیفیت ساختمان های مسکن مهر و انتقاداتی که 
هنوز به آن وارد است، گفت: معدل کشوری و استانی کیفیت مسکن مهر قابل قبول و بین ۱۴ و ۱۵ است و در 
برخی شهرستان های استان اصفهان همچون کاشان و خمینی شهر مسکن مهر مرغوبی ساخته شد؛ بنابراین 
نباید کل این طرح را محکوم کنیم. وی با بیان اینکه طرح مسکن مهر اشکاالتی هم دارد، افزود: تنها ایراد طرح 
مسکن مهر زیرساخت ها بود که در میانه راه رها شد و امیدواریم طرح اقدام ملی تولید مسکن با ارائه راهکار و 

پیشنهادات جدید باکیفیت مطلوب ساخته شود.

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان:

معدل کیفیت مسکن مهر بین ۱۴ و ۱۵ است
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 ایران تا کنــون در هیــچ جنگ نیابتــی و یا غیر 
مستقیمی در منطقه از آمریکایی ها شکست نخورده 
است. چه پس از یازده سپتامبر که آمریکا به عراق و 
افغانستان لشکر کشی کرد و چه حاال که عربستان 
به عنوان اصلی ترین متحد آمریکا قرار گرفته است 
و حتی در این سال ها اسراییل هم بارها در مبارزه با 
متحدان ایران در لبنان و فلسطین با شکست های 
حقارت باری مواجه شده اســت. این رویه منجر به 
نوشــتن تحلیل جالبی در مورد پیروزی ایران در 
همه جنگ ها و مناقشــات منطقه ای به نفع ایران 
و شکســت آمریکایی ها در منطقه از ســوی مجله 

آمریکایی نشنال اینترست شده است.
 این مجله مدعی شده که تحقیق درباره جنگ های 
۳۰ ساله آمریکا نشان می دهد، نتایج این جنگ ها 
همه در خدمــت ایران بوده اســت وچنین به نظر 
می رســد که ایاالت متحده آمریــکا، نابودی همه 
دشمنان ایران را از صدام حسین، دیکتاتور مخلوع 
عراق گرفته تا طالبان و داعش، برعهده داشته است. 
به این ترتیب آمریکا دانســته یا نداســته به تداوم 

حکومت ایران کمک کرده است.
 آنچه ایران در 8 ســال جنگ با صدام از آن عاجز 
ماند، آمریکا به نیابت از این کشور، با اشغال عراق و 
سرنگونی صدام، آن را برایش به ارمغان آورد. »چه 
چیزی می توانســت حکومت ایران را تا این اندازه 
خوشحال کند؟« آمریکا با ریشه کنی حزب بعث، 
زمینه کنترل عراق توسط شــیعیان مورد حمایت 
ایران را فراهم کرد واین گونه به قولی آمریکا، عراق 

را به ایران تقدیم کرد.
 داعش، گروهی که آمریــکا آن را به وجود آورد، با 
گذشت زمان به یک تهدید برای ایران، حزب ا... در 
لبنان و نظام بشار اسد در سوریه درآمد و با افزایش 
تهدیدات این گروه، آمریکا وهم پیمانانش وارد عمل 
شدند و داعش در سال 2۰17 از میدان خارج شد. 
سرنگونی معمر قذافی در لیبی هم در خدمت منافع 
ایران بود. قذافی به خاطر احساسات ناسیونالیستی 
و بلندپروازی هایی که برای رهبری جهان عرب در 
سر می پروراند، تهدیدی برای ایران به شمار می آمد، 
به همین دلیل ســرنگونی او از سوی پیمان ناتو به 
رهبری آمریکا به نفع ایران بود. سخنان سخنگوی 
وقت وزارت امور خارجه ایران در خصوص »استقبال 

تهران از این پیــروزی بزرگ«، تعجــب آور نبود. 
گســترش نفوذ طالبان در افغانستان در پایان دهه 
نود، از آن جهت که عاملــی برای تقویت  گروه های 
سنی جدایی طلب در شرق ایران به شمار می رفت، 
تهدید بزرگی برای حکومت ایــران بود و به همین 
دلیل سرنگونی طالبان توســط ائتالفی که ایاالت 
متحده آمریکا رهبری آن را برعهده داشت، تامین 

کننده منافع ایران بود.
 آمریکا هم اکنون در حال فرار از افغانستان است تا 
ایران جای خالی آن را پر کند. بیش از 7 هزار سرباز 
آمریکایی کشته و بیش از 5۳ هزار تن دیگر زخمی 
شــدند، بیش از 5/9تریلیون دالر از ســال 2۰۰1 
تاکنون هزینه شــده تا عراق و افغانستان در طبقی 
از نقره تقدیم ایران شــود. با گذشــت هشت سال، 

واشنگتن همچنان در لیبی و سوریه سردرگم است.  
به طور حتم می توان گفت آمریکا خیلی چیزها را از 
دست داد؛ اما پیروزی های زیادی را برای ایران در 

خاورمیانه به ارمغان آورد. 
این رویــه البته همچنان ادامــه دارد، به رغم تمام 
هزینه کردهــا در خلیج فارس در مناقشــات اخیر 
در زمینه کشتیرانی، ایران توانست کشتی توقیفی 
خود در جبل الطارق را آزاد کند و اتفاقا بر اســاس 
ادعای آمریکایی ها نفت آن را به ســوریه بفرستد. 
در حالی که با تمام فشــارها آمریکا نتوانست مانع 
آزادی این نفتکش شود، از ســوی دیگر حاال تمام 
کشورهای منطقه مواظب هستند تا در برابر ایران 
دســت از پا خطا نکنند چرا کــه می دانند برخورد 
ایران با آنها خسارت بار خواهد بود حتی در مسئله 

جدایی ایران از عربســتان و به راه انداختن مناقشه 
میان این دو کشــور باز هم ایران بــرگ برنده را در 
دســت دارد و عربســتان پس از چند سال دوری 
برای آشتی پیش قدم شده است آن هم در حالی که 
آمریکا برای مقابله نفتی با ایران، بسیاری از ذخایر 
اســتراتژیک نفتی خود را برای کاهش قیمت روانه 
بازار کرد و به حمایت از عربستان پرداخت؛ اما این 
کشور ناچار است برای خروج از باتالق یمن بار دیگر 
با ایران آشــتی کند. در نهایت آنچه پس از دو دهه 
ولخرجی های نظامی و تلفات انسانی برای آمریکا در 
خلیج فارس باقی مانده اســت، قدرت گرفتن ایران 
در مرزهای اسراییل، نفوذ بیشتر در کنار عربستان 
 در یمن و روی کار آمدن سیاسیون طرفدار ایران در

 عراق است.

 وعده روسیه 
برای نفت رسانی به کوبا

نخســت وزیر روسیه گفت، روســیه راه هایی را 
برای کمک به کوبا به منظور دسترســی به نفت 
و محصوالت نفتی پیدا خواهــد کرد. دیمیتری 
مدودف، وعده داد به این کشور برای توسعه بخش 
انرژی خود کمک کند؛ اما هیچ اقدام کوتاه مدتی 
را برای کمک به این کشور که در نتیجه تشدید 
تحریم های آمریکا دچار کمبود ســوخت شده 
است، اعالم نکرد. با این حال محموله های نفتی 
که هفته گذشته از سوی ونزوئال به کوبا رسانده 

شد، اندکی به این کشور کمک کرد.

 کردهای سوریه
 خواستار مداخله جهانی شدند

کردهای ســوریه، ســاعاتی پس از اعالم رئیس 
جمهوری ترکیه مبنی بر آمادگی کشورش برای 
حمله زمینــی و هوایی به مناطق شــرق فرات، 
خواســتار مداخله جامعه جهانی بــرای ممانعت 
از انجام عملیات نظامی ترکیــه به مناطق تحت 
سیطره شان شــدند. همچنین کردهای سوری، 
اعالم کردند: تهدیدات مستمر اردوغان خطرناک 
اســت و امنیت و ثبات منطقه را تهدید می کند. 
اردوغان به رغم اینکه آنکارا و واشنگتن در ماه اوت 
درخصوص ایجاد منطقه امن در شمال سوریه به 
اتفاق نظر رسیدند، تهدید به انجام عملیات نظامی 

در شرق فرات کرد.

نشانه هایی از تصمیم عربستان 
برای کاهش تنش در یمن

پس از گذشته حدود دو هفته از پیشنهاد طرح آتش 
بس جنبش انصار ا... یمن به ائتالف سعودی، اخبار 
و گزارش های منتشر شــده حاکی از آن است که 
سران عربستان به دنبال پذیرش این طرح و کاهش 
جنگ در یمن هستند. در همین راستا، »منابع مطلع 
ویژه« به شبکه خبری »المیادین« گفتند که ائتالف 
سعودی به طور قابل مالحظه ای حمالت هوایی اش 
را در جبهه های مختلف نبرد در یمن متوقف کرد. 
همچنین رویترز به نقل از یک منبع یمنی که نامش 
فاش نشده اســت، افزود: ریاض از طریق یک طرف 
ثالت، با مهدی المشاط، رییس شورای عالی سیاسی 
یمن طی تماس تلفنــی گفت وگو کــرد. انصارا... 
تاکنون بارها برای پایان این جنگ طرح هایی را به 
سعودی ها پیشنهاد کرده که آخرین آن ابتکار عمل 

مهدی المشاط بود.

هند، مانع ورود یک سناتور 
آمریکایی به کشمیر شد

دولت هند از ورود یک ســناتور آمریکایی و یک 
فعال مشهوری هندی به کشــمیر تحت کنترل 
دهلی نو ممانعت به عمل آورده اســت. سناتور 
کریس فون هولن که بــا هیئتی از کنگره آمریکا 
برای امور تجاری و ســایر مســائل به هند سفر 
کرده بود، گفت: دولت دهلی نو درخواست من را 
برای سفر به کشمیر رد کرده است. وی ادامه داد، 
واشنگتن از نزدیک در حال نظارت و رسیدگی بر 

اوضاع بشری کشمیر است.

خلف وعده دولت مرکل 
درفروش سالح به امارات

دولت آلمان برخــالف ادعاها، به تازگی با فروش 
تجهیزات سامانه پدافند هوایی به امارات، شریک 
اصلی عربستان در نبرد علیه مردم یمن موافقت 
کرده است. به نوشته وبگاه شبکه خبری »دویچه 
وله« صدور مجوز صــادرات تجهیزات نظامی از 
سوی آلمان به امارات بحث برانگیز است، زیرا این 
کشور درگیر جنگ یمن اســت. دولت آلمان در 
حالی با صادرات جدید نظامی به امارات متحده 
عربی موافقت کرده که پیش تر قرار بود تجهیزات 
نظامی به کشورهایی که به طور مستقیم درگیر 

جنگ در یمن هستند، صادر نشود. 

وقتیآمریکادرخدمتایرانمیجنگد!

 نشست مشترک مجلس 
و شورای نگهبان

عضو هیئت رییسه مجلس شورای اسالمی از 
برگزاری نشست مشترک پارلمان و شورای 
نگهبان درباره بررســی اهداف سیاست های 
کلی قانون گذاری، ابالغی مقام معظم رهبری 
خبــر داد. احمــد امیرآبادی فراهانی، گفت: 
با توجه بــه اینکه، مجلس یکــی از ارکان و 
مخاطــب اصلی سیاســت های ابالغی رهبر 
انقالب، در حوزه قانون گذاری است، بنابراین 
اقداماتی در این چهارچوب باید انجام شود. 
وی افــزود: پس از ابالغ سیاســت های کلی 
قانون گذاری از ســوی رهبــر معظم انقالب 
اســالمی، اقداماتی از ســوی هیئت رییسه 
مجلس صورت گرفت، به طوری که ایشــان 
دستورات الزم برای پیگیری موضوع و تبیین 
اهداف سیاست های کلی قانون گذاری را به 

کمیسیون ها داده است. 

رحمانی فضلی، عازم ژنو شد
عبدالرضا رحمانی فضلی،به منظور شرکت در 
هفتادمین اجالس کمیســاریای عالی سازمان 
ملل متحد در امور پناهندگان )اکسکام( تهران 
را به مقصد ژنو تــرک کرد. وزیر کشــور قرار 
اســت عالوه بر ســخنرانی در اجالس هفتادم 
کمیساریای عالی ســازمان ملل متحد در امور 
پناهندگان )اکســکام( با مقامــات عالی رتبه 
کشورهای افغانستان، پاکستان و کمیسر عالی 
ســازمان ملل متحد در امور پناهندگان دیدار 
و گفت و گو کند. اجالس ســاالنه کمیساریای 
عالی ســازمان ملل متحد در امور پناهندگان 
موسوم به »اکسکام« همه ساله در نیمه اول مهر 
ماه در مقر ســازمان ملل متحد در ژنو با حضور 
نمایندگان کشــورهای عضو برگزار می شود و 
مسائل مربوط به پناهندگان مورد بحث و تبادل 

نظر قرار می گیرد.

 اظهارات »جنیدی«
 درباره پرونده »فریدون«

معاون حقوقــی رییس جمهور به این ســوال 
روزنامه ایران که:»برخی رســانه ها و جریان ها 
مدعی شــدند که آقای رییــس جمهوری یا 
دولت اعمال نفوذ کردند تا حکم آقای حسین 
فریدون کاهش یابد. شــما چنین دیدگاهی را 
می پذیرید؟« پاسخ داد. لعیا جنیدی گفت: اوال 
که من در جریان جزییات پرونده نیســتم، اما 
از این اظهارنظرها تعجــب می کنم. به نظر من 
این حرف کامال غیرمنطقــی و عجیب می آید. 
چنین حرفی، حتی بیان آن هم می تواند جرم 
تلقی شود. همه آنچه دولت از قوه قضاییه انتظار 
دارد، بی طرفی و استقالل است. این تنها چیزی 
نیست که دولت انتظار دارد و باالتر از آن، حتی 
مردم هم از قوه قضاییه انتظار دارند که بی طرفی 

و استقالل را حفظ کند.

پمپئو:
ایران به بحران پناهندگی 

دامن زده است
ایاالت متحده و یونان، پیمان همکاری دفاعی 
را امضا کردند، اقدامــی که وزیر امور خارجه 
آمریکا درباره آن گفت کــه این پیمان علیه 
هیچ یک از کشــورهای منطقه نیســت. با 
این وجود، پمپئو در ســخنان خود در آتن، 
به بیــان تاثیرات منفی و مخرب روســیه بر 
یونان و همســایگانش پرداخت و هم چنین 
از ایران و چین انتقاد کرد. وی در مورد ایران 
در اظهاراتی بی اســاس مدعی شد: ایران در 
کنار متحدان تروریســت خود، خاورمیانه را 
بی ثبات کرده و به بحران پناهندگی دامن زده 

است. 

ذوالنوری
رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس:

یک نماینده مجلس با اشاره به معایب و مزایای طرح 
شفافیت آرا گفت: در مجموع فضای پنهان کاری و 
محافظه کاری در همه اجزای حاکمیت وجود دارد 
و این بر مجلس هم تاثیر گذاشــته است.  محمود 
صادقی ادامه داد: شــفافیت می توانــد به افزایش 
کیفیت کار مجلس و افزایش عملکرد خود نماینده 
کمک کند و در مجموع منجر به نظارت بیشتر مردم 
و پاسخگویی مجلس شود.رییس فراکسیون شفاف 
ســازی مجلس با بیان اینکه این طرح هر چند که 
ممکن اســت محدودیتی هایی در کار نمایندگان 
ایجاد کند؛ اما آثار بسیار مثبتی دارد، در مورد تبعات 
منفی آن گفت: طبیعتا این طرح تبعات منفی دارد 
اما با آثار مثبت آن قابل مقایســه نیست؛ در حال 
حاضر در مجلس اصل بر مخفی بودن رای اســت و 
شــفافیت و علنی بودن رای نیاز به رای گیری دارد 
که من معتقد هستم این باید برعکس باشد یعنی 

اصل برعلنی و شفاف بودن باشد.

 فضای پنهان کاری در همه 
اجزای حاکمیت وجود دارد

نماینده مجلس:

کافه سیاست

عکس  روز 

راهپیمایی استقالل طلبان 
اسکاتلند در »ادینبرو«

همزمان با افزایش درخواست ها برای برگزاری 
انتخاباتی تازه حول محور جدایی اســکاتلند 
از بریتانیا به دنبال تحقــق بریگزیت در چند 
هفته آتی، ده ها هزار تن از طرفداران استقالل 
اسکاتلند در ادینبرو دست به راهپیمایی زدند.
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پیشنهاد سردبیر:

رییــس کمیســیون امنیت ملی و سیاســت 
خارجی مجلس با بیان اینکه طرف های غربی 
در برجام تاکنون فریب کاری کرده اند، گفت: 
مجلس مخالف هرگونه تغییر در برجام است. 
مجتبی ذوالنوری با بیان اینکه هرگونه تغییر 
در برجــام اشــتباه فاحش اســت، ادامه داد: 
اینکه برخی می گویند بایــد تغییراتی در این 
توافق نامه بین المللی ایجاد شود دچار اشتباه 
استراتژیک شده اند و می خواهند از جیب ملت 
ایران برداشت کنند و به جیب غربی ها بریزند. 
نماینده مردم قم در مجلس با بیان اینکه حتی 
ارائه پیشنهاد تغییر در برجام این توافق نیم بند 
را سست می کند، افزود: برجام تاکنون جز ضرر 
برای ایران چیزی نداشته است، اگر بخواهیم 
تغییری در آن ایجاد کنیم اشــتباه دیگری را 
مرتکب می شویم، چون طرف مقابل ما تاکنون 

فریب کاری و کالهبرداری کرده است.

 هرگونه تغییر در برجام 
اشتباه فاحش است

محمد جواد ظریف
وزیر امور خارجه:

ســخنگوی ســازمان انرژی اتمی ضمن اشاره به 
کاهش تعهدات برجامی، گفت: گام های بعدی در 
صورت اقدام نکردن طرف های مقابل در راه است. 
بهروز کمالوندی ادامه داد: با توجه به تحوالت اخیر، 
تصمیم ایران بر کاهش بخشی از تعهدات برجامی، 
بعد از یک صبر راهبردی یک ساله در پاسخ به اقدام 
یک طرفه خروج آمریکا از توافق و به منظور ایجاد 
توازن بین حقوق و تعهدات انجام شده است. شعار ما 
آن طوری که رهبر معظم انقالب فرموده اند فناوری 
هسته ای برای همه و سالح هسته ای برای هیچ کس 
است. وی یادآوری کرد که در صورت عملکرد مشابه 
طرف مقابل، ایران آماده بازگشت بوده و در غیر این 
صورت کاهش تعهدات، تداوم خواهد داشــت. وی 
افزود: در ســطح بین المللی حقوق هسته ای باید 
واجد الزاماتی به مثابه قانون اساســی جهانی باشد 
به گونه ای که برای همه کشورها حقوق و تکالیفی 

مشابه و بدون تبعیض قائل باشد.

 گام های بعدی
 در راه است

سخنگوی سازمان انرژی اتمی:

وزیر امور خارجه کشورمان اظهار کرد که وزارت 
خارجه، وظیفه انعقاد قراردادهای تجاری را برعهده 
ندارد بلکه وظیفه آن تســهیل این امر بوده و در 
این راستا معاونت دیپلماســی اقتصادی در این 
وزارتخانه فعال اســت. محمدجواد ظریف بیان 
کرد: موضوع توســعه قراردادهــای اقتصادی در 
اولویت وزارت خارجه قرار دارد و یکی از مهم ترین 
اولویت های سیاســت خارجی کشــور است. ما 
معاونت دیپلماســی اقتصادی را در وزارت امور 
خارجه تشــکیل دادیم و علت این نام گذاری این 
است که وظیفه ما انعقاد قرارداد اقتصادی نیست 
بلکه وظیفه ما تسهیل این امر است. وی در ادامه 
اظهار کرد: اخیرا از ســفرای ایران در کشورهای 
مختلف دعــوت می شــود تا آخریــن تحوالت 
اقتصادی کشــورهای طرف قرارداد مــا به ویژه 
کشورهایی که بیشــترین روابط اقتصادی را با 

آنها داریم، در اختیار نمایندگان قرار دهند.

 وظیفه ما انعقاد قرارداد 
اقتصادی نیست

پیشخوان

بین الملل

   یک مجله آمریکایی  درتحلیل  خود می گوید، چندین دهه است پایان همه جنگ هایی 
شوق حضور در راهپیمایی که آمریکا در خاورمیانه به راه انداخته است، به سود تهران تمام می شود؛ 

اربعین حسینی، امسال بیشتر 
از همیشه

بازگشت ناطق؟

سیاست زدگی آفت تاریخ 
و تمدن

فاصله گیری از پوپولیسم 
احمدی نژاد

جریان دوستی 22 ساله »زنگنه« با وزیر نفت عربستان
بیژن زنگنه، وزیر نفت با بیان اینکه وزارت نفت یک سازمان برونگراست ؛اما باید درونزا هم باشیم، گفت: 
از فرصت تحریم ها برای توسعه صنایع داخلی باید استفاده کنیم و این را نیز می گویم که حداقل دو سوم 
کارهایی که هم اکنون در نفت انجام می شود توســط داخلی ها صورت می گیرد. وزیر نفت در خصوص 
مذاکره با وزیر نفت عربستان گفت: هیچ مشکلی با ایشان ندارم و بیش از 22 سال است که با هم دوست 
هستیم وبه رغم تمامی تنش های منطقه ای دوستی ما همچنان حفظ شده است. زنگنه ادامه داد: در واقع 
ما با همه دوست هستیم و در منطقه با هیچ کشوری یا شخصی دشــمنی نداریم و اگر هر کدام تقاضای 
مذاکره داشته باشند، آماده ایم. وزیر نفت با بیان اینکه من به توان داخلی برای توسعه صنعت نفت بسیار 
خوش بین هستم، گفت: بازار اتهام زنی همواره بازار پررونقی است و اگر اتهام زدن مالیات داشت مطمئنا 

درآمدش از سایر بخش ها بیشتر بود.

علل مخالفت استرالیا با استرداد دانشجوی ایرانی
دادستانی استرالیا در بیانیه ای اعالم کرد که با درخواست آمریکا برای استرداد دانشجوی ایرانی که به اتهام 
خرید و ارسال تجهیزات پیشرفته راداری نظامی به ایران، 1۳ ماه زندانی بود، مخالفت کرده است. »کریستیان 
پورتر«، دادستان کل اســترالیا در بیانیه ای اعالم کرد:  با توجه به شــرایط خاص این پرونده، دهباشی نباید 
مسترد شود. من این تصمیم را طبق رویه های قوانین داخلی استرالیا اتخاذ کردم و طبق قوانین ما، اتخاذ این 
تصمیم در حوزه اختیارات دادستان کل است. پورتر تصریح کرد، دولت استرالیا در مورد جزئیات رسیدگی به 
پرونده های خاص اظهار نظر نمی کند. گرچه احتماال برخی به خاطر تابعیت آقای دهباشی درباره این موضوع 
گمانه زنی می کنند؛ اما از آنجا که چنین پاسخی از طرف من ممکن است بر توان دولت ما در حل مسائل در 
 آینده تاثیر منفی داشته باشد،   مطابق رویه گذشته قصد ندارم در مورد جزییات خاص این پرونده اظهار نظر

 کنم.

چهره ها

علیرضا کریمیان
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استان اصفهان؛ رتبه دوم مصرف گاز در کشور
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

اخبار

فقط ۹۱ میلیون یورو گرفتیم!
بانک ملت بــا رد دریافــت ۱.۲۵ میلیارد پوند 
غرامت از دولت انگلیس اعــام کرد کل مبلغ 
دریافتــی از خزانه داری انگلیــس حدود ۹۱ 
میلیون یــورو بوده اســت. بانــک ملت طی 
اطاعیه ای که در ســایت کدال منتشــر شده 
اعام کرد: کل مبلغ دریافتی بانک ملت از دولت 

انگلیس حدود ۹۱ میلیون یورو بوده است.
 این در حالی است که روزنامه انگلیسی تایمز از 
پرداخت خسارت ۱/۲۵میلیارد پوندی انگلیس 
به بانک ملت ایران خبر داده بود. این بانک در 
سال ۲00۹ با مراجعه به دادگاهی در انگلیس 
از لندن به دلیل وضع تحریم هــا و ممانعت از 
دسترسی خود به بخش مالی انگلیس شکایت 
کرده بود. دیوان عالی انگلیس در حکمی وضع 
تحریم ها علیه این بانک ایرانــی را غیرقانونی 
دانسته اســت. این بانک خواســتار خسارت 
3/۲میلیارد پوندی شده بود که بنا بر اطاعیه 
اخیر طی توافق با وزارت خزانه داری انگلیس، 
به دریافت رقم حدود ۹۱ میلیون یورو رضایت 

داده است.

واردات طالی هند به کمترین 
رقم طی ۳ سال گذشته رسید

واردات طای هند در ماه سپتامبر کاهش یافت 
و به پایین ترین حد طی بیش از سه سال گذشته 
رسید. به گفته یک منبع دولتی، قیمت باالی 
داخلی طــا خرید این فلــز گرانبها را کاهش 

داده است. 
واردات پایین تر دومیــن مصرف کننده بزرگ 
جهان مانــع باال رفتن قیمــت جهانی این فلز 
گرانبها می شود. طا در حال حاضر با باالترین 
قیمت طی 6 سال گذشته معامله می شود ولی 
به دهلی نو کمک می کند کسری تجاری خود 
را پایین بیاورد و از روپیه حمایت کند. هند در 
سپتامبر ۲6 تن طا وارد کرد که از سال گذشته 
کمتر بود. از نظر ارزش، واردات ماه ســپتامبر 
۵۱ درصد کاهــش یافته و بــه ۱/۲8 میلیارد 
دالر رســید. تقاضای پایین در سپتامبر باعث 
شد معامله کنندگان طا را با ۵۱ دالر تخفیف 
نســبت به قیمت رســمی داخلی بفروشــند 
که بیشــترین تخفیف از ماه اوت ۲0۱6 بود. 
قیمت داخلی طا در هند شــامل۱۲/۵ درصد 
 مالیات واردات و 3 درصــد مالیات فروش هم

 می شود.

بازار

پرگار

به مناسبت ایام اربعین صورت می گیرد؛
 پروازهای فوق العاده

 اصفهان- نجف و بالعکس
88 پرواز فوق العاده در مسیر اصفهان به نجف و 
بالعکس به مناسبت ایام اربعین برقرار می شود. 
مدیر کل فرودگاه های اســتان گفت: با توجه به 
فرارســیدن ایام اربعین حســینی شرکت های 
هواپیمایی تابان، قشــم ایر، کیش ایر، العراقیه و 
ماهان پروازهای فوق العاده در مســیر اصفهان 
-نجف-اصفهان برقرار کرده اند. حســن امجدی 
با بیان اینکه این پروازها ۱۹ مهــر آغاز و تا یک 
هفته پس از اربعین ادامه خواهند داشت، افزود: 
پیش بینی می شود حدود ۱۵ هزار زائر حسینی 
از طریق مرز هوایی فــرودگاه اصفهان به عتبات 

اعزام شوند.

کارشناس مدیریت باغبانی سازمان 
جهادکشاورزی استان:

۷۰ واحد تولید قارچ در اصفهان 
فعال است

کارشــناس مدیریــت باغبانــی ســازمان 
جهادکشاورزی استان اصفهان گفت: حدود 80 
واحد پــرورش قارچ در اصفهان وجــود دارد که 
۷0 واحد از آن فعال اســت و قارچ های دکمه ای 
تولید می کنند زیرا بیشترین مصرف استان این 
نوع از قارچ است. محسن شاه طالبی با بیان اینکه 
در منابع علمی از خواص قارچ های دارویی نظیر 
گانودرما بســیار نوشته شده اســت، اظهار کرد: 
کشور چین بیشترین مصرف قارچ دارویی را دارد، 
البته مصرف این نوع قارچ ها بــه تدریج در حال 
ورود به بازار کشــورهای دیگر از جمله ایران نیز 
است.  شاه طالبی تصریح کرد: اگر تولیدکننده ای 
زمین، آب و برق را داشته باشد باید مدارکش را 
به مدیریت ســازمان جهاد کشاورزی شهرستان 
مربوطه ارائه دهد تا آنها پس از بازدید و بررســی 
محل، پروانه تاســیس را صادر کنند که پس از 
صدور، شخص می تواند واحد تولیدی را با هزینه 

شخصی و یا با درخواست وام احداث کند.

زنگ خطر برای صنعت مرغ
رییس انجمن تولیدکننــدگان جوجه یک روزه، 
با بیان اینکه مرغداران کمتر از قیمت تمام شده 
می فروشند، گفت در شــرایط جنگ اقتصادی 
و تحریم باید از این صنعــت حمایت کرد وگرنه 
دولت مجبور خواهد شــد مرغ و تخم مرغ را هم 
وارد کند.  غامعلی فارغی در پاسخ به اینکه گفته 
می شــود مرغداران برای متعادل ساختن بازار 
اقدام به معدوم ســازی جوجه یک روزه کرده اند 
این میزان معدوم سازی چقدر بوده است؟ گفت: 
تولیدکنندگان جوجه یک روزه، جوجه های خود 
را معدوم کرده اند، ضعــف برنامه ریزی و تداخل 
برنامه ها، نارضایتی بیــن تولیدکنندگان از بازار 
ایجاد کرده و آنها جوجه یک روزه خود را معدوم 
کردند و فیلم آن نیز منتشر شد. وی ادامه داد: آنها 
حتی ۷ میلیون تخم مرغ نطفه دار را که قرار بود 
از هر کدام از آن دو تا سه کیلو مرغ حاصل شود 
برای خوراک تخم مرغ در بازار به فروش رساندند 
که ارزش آن تنهــا ۵00 تومان اســت. فارغی، 
درخصوص عواقب این اقدامات گفت: 6 ماه است 
تولیدکنندگان جوجه را ارزان تر می فروشــند و 
اکنون هم مــرغ را پایین تر از قیمت تمام شــده 
می فروشند و اگر این روند ادامه یابد در آخر سال 
مرغداران گوشتی و تخم مرغی متضرر شده و باید 

به واردکننده این محصوالت اضافه شویم.

کاهش 2۰۰ میلیون دالری 
قاچاق پوشاک

نایب رییــس اتحادیه تولیــد و صادرکنندگان 
نساجی و پوشــاک با بیان اینکه مصرف پوشاک 
در کشــور ســالیانه حدود 8 میلیارد دالر است، 
گفت: ۵.۵ میلیارد دالر از این میزان در کشــور 
تولید می شود و ۲.۵ میلیارد دالر از طریق قاچاق 

تامین می شود. 
بهرام شهریاری اظهار کرد: قاچاق، نسبت به سال 
گذشــته، حدود ۱00 تا ۲00 میلیون دالر طبق 
صحبت های سخنگوی ســتاد مبارزه با قاچاق، 
کاهش پیدا کرده است. شهریاری ادامه داد: طی 
سال های گذشته، طرح مبارزه با قاچاق انجام شده 
که امسال هم این طرح ادامه دارد، خوشبختانه 
برندهای ایرانی )نشانه تجاری( توانستند بخشی 
از بازار را در بر بگیرند که البته این بخش چندان 
بزرگ نیست و شاید تاثیر چندانی نداشته باشد 
 و بتواند حدود ۵ درصد کل مصرف را از خارج به

 داخل برگرداند.

 ست پرگار ارت کیوب 
طرح یونورسیتی 

 69,000
تومان

  پرگار راپید خور فنس کد
 FA 9231 

 42,000
تومان

پرگار 3 تکه Maped مدل 
Precision System

 78,000
تومان

به گزارش روابط عمومی مخابــرات منطقه اصفهان، رییس اداره 
خدمات پس از فروش و سرپرســت اداره فروش خانگی معاونت 
تجاری و خدمات مشتریان شرکت مخابرات ایران منطقه اصفهان 
اظهار کرد: به زودی در سامانه یکپارچه دوهزار، امکان ثبت شماره 

موبایل برای مشترکان فراهم می شود. 
وی تصریح کرد: سامانه دو هزار یک ســامانه یکپارچه کشوری 

است که برای مباحث مربوط به صورت حساب مشترکان در سطح 
کشور طراحی و پیاده سازی شده است.

مســیح محمدی افزود: تا آن زمان که در استان اصفهان آپشن 
جدید به سامانه دو هزار اضافه شود، یک سامانه با شماره 36060 
راه اندازی شده که مشــترکان می توانند با استفاده از آن شماره 
تلفن همراه خود را در سامانه ثبت و یا تغییر شماره خود را اعام 

و وارد کنند. رییس اداره خدمات پس از فروش و سرپرست اداره 
فروش خانگی معاونت تجاری و خدمات مشتریان شرکت مخابرات 
ایران منطقه اصفهان ادامه داد: باتوجه بــه اینکه عاقه داریم از 
درگاه های یکپارچه کشوری استفاده کنیم تنها سامانه 36060 تا 
زمان اضافه شدن آپشن جدید به سامانه دو هزار تعریف شده و از 

اعام درگاه های مختلف خودداری می کنیم. 

رییس اداره خدمات پس از فروش و سرپرست اداره فروش خانگی معاونت تجاری و خدمات مشتریان شرکت مخابرات ایران منطقه اصفهان:
آپشن جدیدی به سامانه دو هزار مخابرات اضافه می شود

»پسته« در سال گذشــته صدرنشین خشکبار در 
ایران بود. کاهش تولید و افزایش صادرات، این میوه 
را به یکی از دســت نیافتنی ترین کاالها در کشور 
تبدیل کرد تا مردمی که در دنیــا به عنوان یکی از 
قطب های تولید پسته شناخته می شوند برای مراسم 
سنتی عید خود پسته را تحریم کنند و عطای آن را 
به قیمت نجومی اش ببخشــند. امســال اما به نظر 
می رسد بارش ها و تعادل دما موجب شده تا بخت، 
یار کشاورزان و تولیدکنندگان پسته باشد و محصول 
برداشت شده امسال در کشور به بیش از ۲۵0 هزار 
تن برسد در حالی که سال گذشته تنها ۷۵ هزار تن 
پسته از باغات کشور برداشت شده بود. اصفهان هم 
به عنوان یکی از قطب های تولید پسته امسال سال 
خوبی را خواهد داشت. بر اســاس اعام مسئوالن 
سازمان جهاد کشاورزی، تولید پسته امسال افزایش 
۹0 درصدی داشته است و از وسعت حدود پنج هزار 
و 830 هکتاری باغ های بارور پسته استان اصفهان، 
چیزی در حدود سه هزار و 4۵0 تن پسته برداشت 
خواهد شد. رشد باغ های پسته طی ده سال اخیر به 
عنوان یک الگوی کشت کم آب بر در استان همواره 
افزایش داشته است؛ اما سال گذشته اوضاع بر وفق 
مراد نبود و بسیاری از باغداران محصول خود را به 
دلیل بارش های بی موقع و سرمای ناگهانی از دست 
دادند. گویا امسال محصول دهی باغات خوب بوده؛ 
اما سوالی که مطرح می شــود این است که آیا این 
میزان تولید، قیمت پسته را پایین خواهد آورد و آیا 
بار دیگر پسته به سبد خرید مردم راه خواهد یافت 
و یا در بر همان پاشــنه گرانی خواهد چرخید و به 
جای عرضه داخلی، صادرات دور بیشتری می گیرد؟

امســال قــرار اســت پســته در بــورس عرضه 

شــود،تجربه ای که برای زعفران موفقیت آمیز بود 
و قرار است دالل بازی در بازار پســته را هم از سر 
راه بردارد، هر چند فعاالن بــازار نگران تصمیمات 
خرق الساعه دولتی ها هســتند؛ اما می گویند اگر 
دولت با بخشــنامه های متعدد و تصمیمات یکباره 
در زمینه صادرات اخال ایجــاد نکند، پیش بینی 
می شــود که صادرات رونق چشــمگیری در مدت 
مشابه سال قبل داشته باشــد. کارشناسان انتظار 
دارند با رشد برداشت ها، عرضه در بورس هم بیشتر 
شــود و البته باال و پایین شدن قیمت ها هم کاهش 

داشته باشــد و خریدها واقعی شــود؛ اما از سوی 
دیگر نگرانی تامین نشــدن نیازهــای داخلی بازار 
 هم وجود دارد. کارشناسان و فعاالن بازار خشکبار 
می گویند با ورود محصوالت تازه بیســت تا ســی 
درصد از قیمت پســته کاهش خواهد داشت ضمن 
اینکه افزایش عرضه، حباب و نوسان کاذب قیمت 

را از بین برده است. 
به عنوان مثال، قیمت پســته نوبرانه در مقایســه 
با مدت مشابه ســال قبل ۲۵ درصد کاهش یافته 
است. هر چند برای سایر خشکبار این گونه نیست 

چرا که محصول بادام به دلیل سرما زدگی در اوایل 
سال با کاهش تولید شــدید مواجه است و به دلیل 
محدودیت هــای صادراتی فعا بــادام هندی هم 
وارد کشــور نمی شــود. این موضوع موجب گرانی 
این دو قلم خشــکبار خواهد شــد و البتــه اقبال 
عمومی به پســته را هم افزایش خواهد داد؛ اما در 
نهایت بازار پســته با افزایش تولید روزهای آرامی 
را در پیــش خواهد داشــت؛ اتفاقی کــه می تواند 
 بار دیگر پســته را میهمان خنــدان دورهمی های

 ایرانی ها کند.

لبخند پسته، به کشاورزان اصفهانی
  با افزایش چند برابری تولید پسته در کشور قیمت این کاال چقدر کاهش خواهد داشت؟

طرح ملی ارتقای کیفیت گوشت مرغ همزمان با روز دامپزشکی در 38 کشتارگاه در ۱4 استان کشور از جمله اصفهان آغاز 
شد. رییس سازمان دامپزشکی کشور  اظهار کرد: این طرح در استان های اردبیل، اصفهان، آذربایجان شرقی، آذربایجان 
غربی، تهران، زنجان، سمنان، فارس، گلســتان، مازندران، مرکزی، لرستان، گیان و قم اجرا می شود. علیرضا رفیعی پور 
افزود: کشتارگاه های تایید شده این طرح ضوابط و دستورالعمل های استاندارد بهداشتی را اجرا کرده و ارزیابی بهداشتی 
آنها از سوی کارشناسان سازمان دامپزشکی کشور انجام شــده است که رتبه A+ و A را به دست آورده اند. وی گفت: این 
 A و +A طرح قابلیت افزایش اجرا تا ۵۷ کشتارگاه کشور را دارد و 30 درصد از تولید گوشت مرغ کشور با رده بندی رتبه

عرضه خواهد شد.

آغاز اجرای طرح ملی 
ارتقای کیفیت گوشت 

مرغ در اصفهان

خبر

اســتان اصفهان با مصرف ســاالنه ۲۱ میلیارد متر مکعب گاز طبیعی، 
دومین مصرف کننده گاز در کشور اســت. مدیرعامل شرکت گاز استان 
اصفهان در دیدار با استاندار اصفهان ضمن بیان این مطلب، بیان داشت: 
در حال حاضر از ۱۱0 شهر استان، ۱0۷ شهر از نعمت گاز بهره مند شده و 
شبکه های گازرسانی در همه جای استان اصفهان گسترده و تقریبا تمام 
روستاهای دارای ۲0 خانوار واجد شرایط از نعمت گاز بهره مند شده اند. 
ســید مصطفی علوی، افزود: 6/۵درصد از مســاحت کشور و 6/۵درصد 
جمعیت کشور مربوط به استان اصفهان است که از این میزان ۹۹/۵ درصد 
جمعیت استان از گاز طبیعی بهره مند هستند. وی، با اشاره به اینکه در 
حال حاضر از ۱۲38 روستای استان که مشمول گازرسانی هستند تاکنون 
به ۱060 روستا گازرسانی شده، ادامه داد: بقیه روستاها به علت فاصله زیاد 
از خطوط و غیر اقتصادی بودن هزینه ها تاکنون گازدار نشده اند. علوی، 
اظهار داشت: با اقدامات این شــرکت و گازرسانی مطلوب، روزهای پاک 
اســتان از ۱0 روز در سال ۹4 به 4۲ روز در ســال ۹۷ رسیده است. وی، 
متوسط مصرف روزانه گاز در سطح اســتان را ۵۷/۵میلیون مترمکعب 
برشمرد و گفت: از این میزان، روزانه 6/4 مترمکعب در خانوارهای شهری 
و 6/8 متر مکعب در خانوارهای روستایی به مصرف می رسد. مدیرعامل 
شرکت گاز استان اصفهان، بیان داشت: در بخش صنعت از مجموع حدود 

۱0 هزار واحد صنعتی 8 هزار و 600 واحد از نعمت گاز بهره مند شده اند. 
علوی، با بیان اینکه این شرکت متعهد به توزیع گاز به صورت مستمر در 
تمام ایام سال است، تصریح کرد: دو ویژگی استمرار گازرسانی و تحویل 
گاز ایمن همواره از اهداف اصلی و مورد توجه شرکت گاز استان اصفهان 

بوده است.وی، با اشاره به اینکه ساالنه این شرکت برای نگهداری شبکه و 
انشعابات گاز هزینه های زیادی پرداخت می کند از مشترکین عزیز استان 
که تعداد آنها بالغ بر یک میلیون و هشتصدهزار مشترک است، خواست تا با 
پرداخت به موقع گازبها، این شرکت را در ارائه خدمات یاری کنند. استاندار 
اصفهان نیز ضمن قدردانی از مدیرعامل و پرسنل شرکت گاز استان اظهار 

داشت: رعایت استانداردها در گاز رسانی و حفظ اصول ایمنی از سوی مردم 
ضروری است و باید در این خصوص فرهنگ سازی شود. عباس رضایی، 
اظهار داشت: رعایت استانداردها در فرآیند گازرسانی و حفظ اصول ایمنی 
توسط مردم ضروری اســت و باید در این خصوص فرهنگ سازی شود. 
استاندار اصفهان تصریح کرد: مجموعه شرکت گاز، فعالیت های خوبی به 
منظور خدمت رسانی مطلوب به مردم انجام داده که این اقدامات موجب 
شادابی و سرزندگی اقشار مختلف در شهرها و روستاهای استان اصفهان 
شــده اســت. رضایی، با تاکید به اینکه همدلی و همکاری و هماهنگی 
سازمان ها و دستگاه های اجرایی بایکدیگر می تواند نگاهی همه جانبه به 
مسائل را رقم بزند و خدمت رسانی به مردم نیز تسریع شود، افزود: آنهایی 
که نیت خالص برای کمک به خلق دارند، خداوند نیز امور را برای شان آسان 
می کند. وی ادامه داد: خدمت به خلق از توفیقات الهی است که باید قدر آن 
را بدانیم و با نیت پاک در مسیر تعالی خود و سازمان با امید و نشاط هرچه 

بیشتر، تاش کنیم. 
استاندار اصفهان، اضافه کرد: متاسفانه در برخی مدارس و مساجد، اتاف 
انرژی صورت می گیرد که باید فرهنگ سازی مناسب و آموزش عمومی 
در این خصوص به منظور صرفه جویی هرچه بیشــتر در مصرف گاز در 

اولویت های شرکت گاز استان اصفهان باشد. 

مدیرعامل شرکت گاز استان  مطرح کرد:

استان اصفهان؛ رتبه دوم مصرف گاز در کشور

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای اصفهان:
2 نیروگاه خورشیدی تا پایان سال در اصفهان به بهره برداری می رسد

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای اصفهان از به بهره برداری رسیدن دو نیروگاه خورشیدی این استان به ظرفیت 
تولید ۲0 مگاوات برق تا پایان سال جاری خبر داد. رسول موســی رضایی اظهارداشت: این نیروگاه ها که در 
شهرهای خور و اردستان درحال ساخت است، هر یک ظرفیت تولید ۱0 مگاوات برق را دارد و پیشرفت عملیات 
اجرایی آنها تاکنون به بیش از ۹0 درصد پیشرفت فیزیکی  رسیده است. وی، درباره طرح تولید برق از انرژی باد 
در این استان که از چهار سال قبل مطرح شد، اظهارداشت: این طرح همچنان در دست مطالعه است و برای این 
منظور سه منطقه استان اصفهان به نام های برزک کاشان، پاتله شهرضا و قرقچی میمه در نظر گرفته شده است. 
موسی رضایی گفت: از افرادی که عاقه مند به سرمایه گذاری در بخش تولید برق از انرژی های پاک هستند 

استقبال می کنیم و برای اجرای این طرح ها، زمین مورد نیاز در اختیار آنها قرار می دهیم.

فرماندار اصفهان:
باید برای بازاریابی محصوالت روستاییان چاره اندیشی کرد

فرماندار اصفهان گفت: باید برای عرضه محصوالت روستایی در شهر فکری کرد، در غیر این صورت دالالن دسترنج 
روستاییان را با قیمت نازلی خریداری می کنند. حسین سیستانی اظهار کرد: جای تاسف دارد که این محصوالت 
در قالبی سازمان یافته تولید و به بازار عرضه نمی شود، برخی از روستاییان مشــاغل خودشان را راه اندازی و برای 
محصوالتشان بازاریابی کرده اند؛ اما برخی دیگر هنوز بازار مناسبی برای محصوالت شان پیدا نکرده اند. وی خاطرنشان 
کرد: مســئوالن مربوطه باید در اقدامی هماهنگ، بازاری برای محصوالت روســتاییان فراهم کنند و اداره میراث 
فرهنگی،  دهیاران و بخشداران نیز باید برای عرضه محصوالت چاره اندیشی کنند. سیستانی افزود: برای اعطای وام 
آسان به روستاییان نشستی با مسئول صندوق کارآفرینی امید داشتم، یکی از بهترین نوع اشتغال در روستا اشتغال 

خانگی است که با وام های اندک قابل انجام است و این وام ها پرداخت خواهد شد.

مرضیه محب رسول
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مفاد آراء
7/163 آگهی ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی  مستقر در ثبت شرق اصفهان 
دراجرای ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند 
رسمی و بر حسب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنی بر تایید انتقال 
عادی و یا سهم مفروزی متقاضی صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود 
تا شخص یا اشخاصی که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواســت به دادگاه صالحه و ارایه گواهی مبنی بر طرح 
دعوی اقدام نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه خواهد بود و در صورت 
انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد و صدور 

سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود .
1- راي شــماره 139760302027006825 مورخ 1397/07/21 رضا دهقاني خیاداني 
فرزند علي بشــماره شناســنامه 30 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1291334343 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 5901 واقع در بخش 5 

ثبت اصفهان به مساحت  332/20 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
2- راي شــماره 139760302027011398 مورخ 1397/11/23 سید مصطفي رفعتي 
پور فرزند سید ابوالحســن بشــماره شناســنامه 5211 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1287323138 در ششــدانگ یکباب مغازه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
196 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 34/66 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
3- راي شماره 139860302027000018 مورخ 1398/01/07 حسن زارعي خیاداني 
فرزند محمد بشماره شناســنامه 938 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283916053 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 7949 واقع در بخش 5 
ثبت اصفهان به مساحت 181/45 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي عباس زارعی خیادان.
4- راي شــماره 139860302027001574 مورخ 1398/02/16 زهرا واعظ زاده اشنی 
فرزند محمد بشماره شناســنامه 551 صادره از اصفهان بشماره ملي 1288144611 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 14 فرعي از اصلي 43 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 197 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي حاج کریم و عبدالرحیم حسینعلی زاده خراسانی .
5- راي شماره 139860302027001633 مورخ 1398/02/17 جمیله کریمي شمس 
آبادي فرزند ابوتراب بشماره شناسنامه 24 صادره از شهرکرد بشماره ملي 4622305569 
در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 
ثبت اصفهان به مساحت 82/29 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي سید حسین امین جواهری.
6- راي شماره 139860302027002921 مورخ 1398/03/19 دولت جمهوری اسالمی 
ایران به نمایندگی وزارت بهداشــت درمان و آموزش پزشکی - دانشگاه علوم پزشکي و 
خدمات بهداشتي درماني اصفهان به شناسه ملي 14000188533 در ششدانگ یکباب 
ســاختمان احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 12164 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 184/89 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
7- راي شــماره 139860302027002958 مــورخ 1398/03/20 فخــر الســادات 
مفتونی فرزند سیدشــمس الدین بشماره شناســنامه 13 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1289346828 در ششــدانگ یکبــاب خانه احداثي بــر روي قســمتي از قطعه زمین 
پالک 237 فرعــي از اصلي 15201 واقــع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 120 
 مترمربع. خریداري مع الواســطه بصورت عادي از مالک رسمي محمد علی زارع شریف

 فرزند رحیم .
8- راي شــماره 139860302027003292 مــورخ 1398/03/28 احمدرضا خادمیان 
پوده فرزند محمود بشماره شناسنامه 27 صادره از دهاقان بشماره ملي 5129821157 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 12504 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 103/60 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي خانم سکینه فروغی ابری.
9- راي شــماره 139860302027004200 مورخ 1398/04/18 رسول حیدری کمال 
آبادی فرزند عبدالحســین بشــماره شناســنامه 93584 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1281930458 در سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از 
قطعه زمین پالک 13230 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 137/50 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
10- راي شماره 139860302027004202 مورخ 1398/04/18 محمد علي شریعتي 
فرزند فضل اله بشماره شناســنامه 35 صادره از اصفهان بشــماره ملي 5649901538 
در سه دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین 
 پالک 13230 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 137/50 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
11- راي شماره 139860302027004315 مورخ 1398/04/23 محسن غالمي هتم 
آبادي فرزند جعفر بشماره شناسنامه 1737 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283644762 
در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
12579 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 108/68 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي منوچهر بنکدارپور .
12- راي شماره 139860302027004318 مورخ 1398/04/23 شهناز اتحادي ابري 
فرزند محمد بشماره شناسنامه 67 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291377921 در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 12579 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 108/68 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي منوچهر بنکدارپور .
13- راي شــماره 139860302027004337 مــورخ 1398/04/23 رســول یــاري 
جوهراني فرزند محمد علي بشــماره شناســنامه 64 صــادره از اصفهان بشــماره ملي 
1291394109 در ششــدانگ یکبــاب خانه احداثي بــر روي قســمتي از قطعه زمین 
 پالک 9522 واقع در بخــش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 185/82 مترمربع. خریداري

 طي سند رسمي.
14- راي شماره 139860302027004339 مورخ 1398/04/23 محمد مهوری فرزند 
محمد حسین بشماره شناســنامه 186 صادره از اصفهان بشماره ملي 1286773970 در 
ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 1 فرعي از اصلي 
12137 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 152/50 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي اسداله دارا فرزند محمد حسین.
15- راي شــماره 139860302027004413 مورخ 1398/04/25  مریم نعل شــکن 
فرزند حسین بشماره شناسنامه 41283 صادره از اصفهان بشماره ملي 1282342266 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 237 فرعي از اصلي 
15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 117/95 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي اکبر شاهزیدی .
16- راي شماره 139860302027004466 مورخ 1398/04/29 رضا وکیلي خوراسگاني 
فرزند هاشم بشماره شناسنامه 10806 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283809931 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 6250 واقع در بخش 5 

ثبت اصفهان به مساحت 176/96 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
17- راي شماره 139860302027004773 مورخ 1398/05/01 مهدی فروغي ابري 
فرزند صفر علي بشماره شناســنامه 541 صادره از اصفهان بشماره ملي 1293357634 
در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
12582 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 257/61 مترمربع. خریداري طي سند 

رسمي.
18- راي شماره 139860302027004777 مورخ 1398/05/01 صفرعلي فروغي ابري 
فرزند اسماعیل بشماره شناسنامه 35 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291219757 در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 12582 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 257/61 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
19- راي شــماره 139860302027004825 مورخ 1398/05/02 هاجر جبارپور فرزند 
قدمعلي بشماره شناسنامه 333 صادره از لردگان بشماره ملي 4668994081 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 39 واقــع در بخش 18 ثبت 
اصفهان به مســاحت 150/05 مترمربع. خریداري مع الواســطه بصورت عادي از مالک 

رسمي زهرا خانم ارباب زاده اصفهانی و آزیتا نادریان.
20- راي شــماره 139860302027004890 مــورخ 1398/05/05 منظــر محمدي 
گهروئي فرزند سعید بشماره شناسنامه 85 صادره از شهرکرد بشماره ملي 6339685080 
در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 

ثبت اصفهان به مساحت 149/10 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
21- راي شــماره 139860302027005020 مــورخ 1398/05/07 علی پدرام فرزند 
ابراهیم بشماره شناسنامه 973 صادره از شهرضا بشماره ملي 1199294926 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پــالک 5783 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به مساحت 172 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي 

علی اکبر روحانی.
22- راي شــماره 139860302027005522 مــورخ 1398/05/19 مونــا چایچیان 
فرزند قاسم بشــماره شناســنامه 51759 صادره از بغداد بشــماره ملي 4720668984 
در ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پــالک 13 فرعي از 
 اصلي 43 واقــع در بخش 18 ثبت اصفهــان به مســاحت 159/29 مترمربع. خریداري

 طي سند رسمي.
23- راي شماره 139860302027005524 مورخ 1398/05/19 سید مهدي  حسینیان 
خوراسگاني فرزند سید محمود بشماره شناســنامه 8965 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1283791528 در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 
فرعي از اصلي 5707 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 121/5 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
24- راي شماره 139860302027005527 مورخ 1398/05/19 خانم سادات حسینیان 
خوراســگاني فرزند احمد بشــماره شناســنامه 10983 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1283811707 در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 
فرعي از اصلي 5707 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 122 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
25- راي شــماره 139860302027005529 مــورخ 1398/05/19 محمدرضــا 
کردگاری کردآبادی فرزند جواد بشماره شناسنامه 1113 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1283986736 در دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه 
زمین پالک 151 فرعي از اصلي 10353 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 178/73 

مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
26- راي شماره 139860302027005532 مورخ 1398/05/19 زهرا کاظمی کردآبادی 
فرزند رضا  بشماره شناسنامه 598 صادره از اصفهان بشماره ملي 1290969353 در چهار 
دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 151 
فرعي از اصلي 10353 واقــع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 178/73 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
27- راي شــماره 139860302027005729 مورخ 1398/05/26 محمدرضا شماعي 
زاده به شناسنامه شماره 760 و شماره ملي 1287780466 صادره اصفهان فرزند یداله و 
علی شماعي زاده به شناسنامه شماره 505 و شماره ملي 1287589456 صادره اصفهان 
فرزند یداله و سعید شماعي زاده به شناسنامه شماره 52856 و شماره ملي 1280954612 
صادره اصفهان فرزند یداله و رضوان شــماعي زاده به شناسنامه شماره 27828 و شماره 
ملي 1282206192 صادره اصفهان فرزند یداله و بتول شماعي زاده به شناسنامه شماره 
32077 و شماره ملي 1282249304 صادره اصفهان فرزند یداله و زهره شماعي زاده به 
شناسنامه شماره 32076 و شــماره ملي 1282249312 صادره اصفهان فرزند یداله کما 
فرض اله )طبق قانون ارث( در ســه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب مورد تقاضا ملک 
بصورت باسکول بوده که بعلت اجرای تعریض خیایان قســمتی از آن در طرح و درحال 
حاضر بصورت یک قطعه زمین محصــور و بنای احداثی به مســاحت 28/90 مترمربع 
میباشد . احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان 
 به مســاحت 471/77 مترمربع. خریداري مع الواســطه بصورت عادي از مالک رسمي

 سلیمان خان ایروانی .
28- راي شــماره 139860302027005733 مــورخ 1398/05/26 فاطمه قبادوز به 
شناسنامه شماره 67 و شماره ملي 1285330212 صادره اصفهان فرزند باقر در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ مورد تقاضا ملک بصورت باسکول بوده که بعلت اجرای تعریض خیایان 
قسمتی از آن در طرح و درحال حاضر بصورت یک قطعه زمین محصور و بنای احداثی به 
مساحت 28/90 مترمربع میباشد به مساحت 471/77 مترمربع قسمتي از پالک شماره1 
اصلي واقع در بخش 18 ثبت اسناد و امالک شرق اصفهان. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي سلیمان خان ایروانی .
29- راي شماره 139860302027005746 مورخ 1398/05/26 علیرضا صفری فرزند 
مرتضي بشماره شناسنامه 7 صادره از فریدونشهر بشماره ملي 1129732371 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1-2-3 فرعي از اصلي 43 واقع 
در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 135/10 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي احمد گوهرزائی فرزند عباس.
30- راي شماره 139860302027005771 مورخ 1398/05/27 علی امینی خوراسگانی 
فرزند حسین بشماره شناســنامه 222 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291269215 در 
ششدانگ یکباب انبار ضایعات پالســتیکی احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
9072 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 776/45 مترمربع. خریداري طي سند 

رسمي.
31- راي شــماره 139860302027005786 مــورخ 1398/05/27 محســن کیاني 
ابري فرزند علی بشماره شناســنامه 8 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1291341501 
در سه دانگ مشــاع از ششــدانگ یک قطعه زمین کشــاورزی با کاربری فضای سبز 
احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 12778 واقع در بخــش 5 ثبت اصفهان 
 به مســاحت 899/74  مترمربع. خریداري مع الواســطه بصورت عادي از مالک رسمي 

سید مهدی صالحی ابری .
32- راي شــماره 139860302027005788 مورخ 1398/05/27 علي محمد کیاني 
ابري فرزند علي بشماره شناســنامه 31 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291323880 
در سه دانگ مشــاع از ششــدانگ یک قطعه زمین کشــاورزی با کاربری فضای سبز 
احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 12778 واقع در بخــش 5 ثبت اصفهان 
 به مســاحت 899/74  مترمربع. خریداري مع الواســطه بصورت عادي از مالک رسمي

 سید مهدی صالحی ابری .
33- راي شــماره 139860302027005789 مــورخ 1398/05/27 محســن کیاني 
ابري فرزند علی  بشــماره شناسنامه 8 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1291341501 
در سه دانگ مشــاع از ششــدانگ یک قطعه زمین کشــاورزی با کاربری فضای سبز  
احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 12777 واقع در بخــش 5 ثبت اصفهان 
 به مســاحت 1064/94 مترمربع. خریداري مع الواســطه بصورت عادي از مالک رسمي 

تاج الملوک بنکدار.
34- راي شــماره 139860302027005791 مورخ 1398/05/27 علي محمد کیاني 
ابري فرزند علي بشماره شناســنامه 31 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291323880 
در سه دانگ مشــاع از ششــدانگ یک قطعه زمین کشــاورزی با کاربری فضای سبز 
احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 12777 واقع در بخــش 5 ثبت اصفهان 
 به مساحت 1064/94  مترمربع. خریداري مع الواســطه بصورت عادي از مالک رسمي

 تاج الملوک بنکدار.
35- راي شــماره 139860302027006535 مورخ 1398/06/10 ثریا احمدی فرزند 
خداداد بشــماره شناســنامه 10 صادره از فریدونشهر بشــماره ملي 1129203867 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 6612 واقع در بخش 5 
ثبت اصفهان به مساحت 114/60 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي رمضان رضائیان.
36- راي شــماره 139860302027006819 مورخ 1398/06/21 فاطمه ســنجابیان  
فرزند حسینعلي بشماره شناسنامه 797 صادره از شادگان بشماره ملي 1899327495 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 237 فرعي از اصلي 
15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 143/05 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي سید علی شاه زیدی.
37- راي شــماره 139860302027006947 مورخ 1398/06/24 مرتضي منصوري 
حســن آبادي فرزند محمدرضا بشماره شناســنامه 3073 صادره از حســن آباد بشماره 
ملي 5649422702 در ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین 
پالک 160 فرعــي از اصلي 12953 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 95/75 
 مترمربع. خریداري مع الواســطه بصورت عادي از مالک رســمي حســن فروغی ابری 

فرزند اسماعیل .
38-راي اصالحــی شــماره 139860302027006537 مورخ 1398/06/10 بلســم 
بروجردي فرزند باقر بشماره شناسنامه 0 صادره از اصفهان بشماره ملي 1274122351 
در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 14 فرعي از اصلي 
43 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 216 مترمربع. خریداري مع الواســطه 
بصورت عادي از مالک رسمي کریم و عبدالرحیم حســینعلی زاده خراسانی صحیح می 
 باشــد که در رای شــماره 139860302027001176 مورخ 1398/02/08 به اشــتباه

 ثبت شده بود
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/06/31
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/07/15

م الف: 604401  مهدی شبان رییس منطقه ثبت اسناد وامالک شرق اصفهان 
حصر وراثت

7/164  آقای حسین کچوئی دستجردی دارای شناسنامه شماره 4 به شرح دادخواست به 
کالسه  343/98 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان رضوان خداداد به شناسنامه 112 در تاریخ 1398/7/1 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- حسین کچوئی دستجردی 
 فرزند لطف اله، ش.ش 4 صادره از جاریان نطنز 2- محســن کچوئی دستجردی فرزند
 لطف اله، ش.ش 2518 صادره از تهران. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی 
نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی 
 صــادر خواهد شــد. م الف: 619606 شــعبه دوم حقوقی شــورای حــل اختالف

 شهرستان نطنز 
تحدید حدود اختصاصی

7/165 شماره نامه: 139885602033001779-1398/07/10 چون تمامی ششدانگ 
قطعه زمین معروف ونداده پالک شماره 480 فرعی از 74- اصلی واقع در ویشته جزء بخش 
9 حوزه ثبتی نطنز که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام بابک عظیمی ویشته فرزند محمد 
و غیره در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک 
بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک 
مرقوم در روز یکشنبه مورخ 1398/08/19  ساعت 9 صبح 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 20 قانون ثبت 
از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. م الف:619603 

عباسعلی عمرانی  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نطنز
ابالغ رای

7/166 کالسه پرونده:436/98 ، شماره دادنامه:1241 ، تاریخ رسیدگی: 98/5/30 ، مرجع 
رسیدگی: شعبه چهارم شورای حل اختالف خمینی شــهر خواهان: محمدرضا شمس با 
وکالت محمدعلی آلویی به نشانی:خمینی شــهر چهارراه شریعتی جنب مسجد حضرت 
ابوالفضل ؛ خوانده: 1-پیمان عباسی 2-محمد رحمتی نشــانی: هردو مجهول المکان ، 
خواسته: مطالبه وجه چک ، گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه 
فوق و جری تشــریفات قانونی و اخذ نظریه مشــورتی اعضاءقاضی شورا ختم رسیدگی 
را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شــورا: در خصوص 
دادخواست تقدیمی آقای محمدرضا شمس با وکالت محمدعلی آلویی به طرفیت 1-پیمان 
عباسی 2-محمد رحمتی به خواســته مطالبه مبلغ 200/000/000 ریال وجه یک فقره 
چک به شماره 466744 مورخه 96/11/28 عهده بانک ملت بانضمام خسارت دادرسی 
و خسارت تاخیر تادیه با توجه به محتویات پرونده دادخواست تقدیمی مالحظه رونوشت 
مصدق چک با توجه به اظهارات خواهان در جلسه رسیدگی مورخ 98/5/28 و عدم حضور 
خواندگان در جلسه رســیدگی شــورا و نظر به اینکه از ناحیه خوانده دلیلی که حکایت از 
پرداخت وجه چک نماید ارائه نگردیده فلذا با توجه به نظریه مشورتی اعضاء شورا به شرح 
صورتجلسه مورخه 98/5/28 و با احراز اشتغال ذمه خوانده و استصحاب بقای دین مستنداً 
به ماده 9 و 18 و 19 و 25 و 27 قانون شوراهای حل اختالف 94/8/10 و مواد 310 ، 311، 
313 از قانون تجارت و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به ماده 2 
قانون صدور چک و مواد 198و 519 و 522 از قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت 
خواندگان به پرداخت مبلغ 200/000/000 ریال بابت اصل خواسته و خوانده ردیف اول 
پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک تا زمان اجرای حکم که توسط دایره 
 محترم اجرای احکام حقوقی بر اساس شــاخص اعالمی از ناحیه بانک مرکزی محاسبه 
می گردد و پرداخت 3/560/000 ریال و حق الوکاله وکیــل طبق تعرفه در حق خواهان 
صادر و اعالم می گــردد. رای صادره غیابــی و ظرف مهلت 20روز پــس از ابالغ قابل 
واخواهی در همین شــورا و سپس ظرف مدت بیســت روز پس از آن قابل تجدیدنظر در 
محاکم عمومی حقوقی خمینی شهر می باشد.در خصوص خسارت تاخیر تادیه نسبت به 
خوانده ردیف دوم نظر به عدم توجه دعوی نسبت به وی مستنداً به ماده 89 ناظر به بند 4 
ماده 84 قانون فوق الذکر قرار رد دعوی صادر می گردد و رای صادره ظرف مهلت20 روز 
 پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی خمینی شــهر می باشد. 
م الف: 613961 عمار امیری آرانی قاضی شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان 

خمینی شهر 
اخطار اجرایی

7/167 شماره: 3093/97 حل3 ، مشــخصات محکوم علیه:نام و نام خانوادگی: صدیقه 
بکرانی ، نام پدر: حسن ، شغل: آزاد ، نشانی: مجهول المکان ؛ مشخصات محکوم له: نام و 
نام خانوادگی: حمید قدیری ، با وکالت آقای عباس مهرابی ، نام پدر: محمود ، شغل: وکالت، 
نشانی: خمینی شهر سه راه معلم مجتمع آوا ط2 واحد7 ، محکوم به:به موجب رای شماره 
727 تاریخ 98/04/04 حوزه سوم شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر که قطعیت 
یافته است. محکوم علیه محکوم است به: پرداخت 24/000/000 ریال بابت اصل خواسته 
و پرداخت مبلغ 1/350/000 ریال بابت خسارات دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از 
تاریخ سر رسید چک ها 94/6/1 و 94/8/5 لغایت زمان اجرای حکم و پرداخت حق الوکاله 
وکیل طبق تعرفه و پرداخت نیم عشر دولتی رای صادره غیابی است. ماده34 قانون اجرای 
احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز 
مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که 
اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود قادر به اجرای مفاد 
اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند 
و اگر مالی ندارد صریحًا اعالم نماید.  م الف: 618908 ایمان بختیاری قاضی شعبه 

سوم شورای حل اختالف خمینی شهر
اخطار اجرایی

7/168 شــماره: 2983/97 حل4 ، مشــخصات محکوم علیه:نام و نام خانوادگی: جواد 
ماهروخ،  نام پدر: احمد ، نشانی: مجهول المکان ؛ مشخصات محکوم له: نام و نام خانوادگی: 
امین شیروی ، نام پدر: عبدالرسول ، با وکالت آقای عباس مهرابی ، نشانی: خمینی شهر سه 
راه معلم مجتمع آوا ط2 واحد7 ، محکوم به:به موجب رای شماره 722 تاریخ 98/04/01 
حوزه چهارم شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر که قطعیت یافته است. محکوم 
علیه محکوم اســت به: پرداخت مبلغ 43/200/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت 
مبلغ 1/640/000 ریال بابت خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و پرداخت 

خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک لغایت اجرای حکم در حق محکوم له و پرداخت 
نیم عشر دولتی رای صادره غیابی است. ماده34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به 
محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد 
یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و 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 
صریحًا اعالم نماید. م الف: 618932  عمار امیری آرانی قاضی شعبه چهارم شورای 

حل اختالف خمینی شهر
اخطار اجرایی

7/169 شماره: 2418/97 حل3 ، مشــخصات محکوم علیه:نام و نام خانوادگی: مسعود 
فاتحی ، نشانی: مجهول المکان ؛ مشخصات محکوم له: نام و نام خانوادگی: محمد براتی، 
نشانی: درچهـ  خط گاز شرقی عاملیت سایپا براتی، محکوم به:به موجب رای شماره 631 
تاریخ 98/03/26 حوزه سوم شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر که قطعیت یافته 
است. محکوم علیه محکوم اســت به: حضور در یکی از دفاتر رسمی و انتقال سند رسمی 
یک دستگاه خودرو پراید به شماره ی  898 ج 54 ایران53 و پرداخت مبلغ 1/250/000 
ریال بابت هزینه دادرسی لغایت اجرای حکم در حق محکوم له به انضمام پرداخت نیم عشر 
دولت در حق صندوق دولت رای صادره غیابی است. ماده34 قانون اجرای احکام: همین 
که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به 
موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای 
حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود قادر به اجرای مفاد اجرائیه 
نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر 
مالی ندارد صریحًا اعالم نماید. م الف: 618787  ایمان بختیاری قاضی شــعبه سوم 

شورای حل اختالف خمینی شهر
اخطار اجرایی

7/170 شماره: 2770/97 حل4 ، مشخصات محکوم علیه:نام و نام خانوادگی: 1-ابراهیم 
حیدری 2-هادی رفیع، نام پدر: محمد ، نشانی: 1-مجهول المکان 2-خمینی شهر شهرک 
برق الکترونیک خ دوم واحد2 ؛ مشخصات محکوم له: نام و نام خانوادگی: ابوالفضل شفیعی 
، نام پدر: محمدحسین ، با وکالت آقای عباس مهرابی ، نشانی: خمینی شهر سه راه معلم 
مجتمع آوا ط2 واحد7 ، محکوم به:به موجب رای شماره 972 تاریخ 98/05/01 حوزه چهارم 
شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر که قطعیت یافته است. محکوم علیها محکوم 
اند به: تضامنی پرداخت مبلغ 141/000/000 ریال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ 
3/002/000 ریال بابت خسارات دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید 
چک لغایت اجرای حکم در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر دولتی رای صادره غیابی 
است. ماده34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه 
مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به 
بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی 
که خود قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را 
به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحاً اعالم نماید. م الف: 618923   عمار 

امیری آرانی قاضی شعبه چهارم شورای حل اختالف خمینی شهر
ابالغ رای

7/171 کالسه پرونده:465/98-98/05/30 ،شماره دادنامه:1162- 98/06/04 مرجع 
رسیدگی: شــعبه یازدهم شورای حل اختالف خمینی شــهر خواهان: محمدرضا شمس 
فرزند سبزعلی به نشانی: محمود آباد خ20 سنگبری بلور ,وکیل: محمدعلی آلوئی نشانی: 
خمینی شهر چهارراه شریعتی جنب مسجد حضرت ابوالفضل ؛ خواندگان: 1- بهنام جباری 
فرد فرزند سلیمان 2-محمد رحمتی فرزند رحمان نشانی: هردو مجهول المکان 3-مجید 
جعفری نشانی: خمینی شهر دوشاخ سنگبری اتحاد ، خواسته: مطالبه ، گردشکار: پس از 
ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالســه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه 
 مشورتی اعضاءقاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور رای 
می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دادخواست آقای محمدرضا شمس فرزند سبزعلی 
با وکالت محمدعلی آلوئی به طرفیــت خواندگان 1- بهنام جباری فرد فرزند ســلیمان  
2-محمد رحمتی فرزند رحمان 3-مجید جعفری به خواســته مطالبه وجه 1 فقره چک 
به شــماره 2503/044341 به مبلغ 100/000/000 ریال مورخ 97/6/30 عهده بانک 
حکمت ایرانیان شعبه اردبیل از جاری 13131018238411 به انضمام هزینه دادرسی و 
حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر در تادیه شورا با توجه به دادخواست تقدیمی و ضمایم و 
وجود اصل مستندات دعوی در ید خواهان و اینکه خواندگان دلیل ومدرکی مبنی بر برائت 
ذمه خود یا ادای دین در حق خواهان ارایه نکرده اند همچنین خوانده ردیف اول به عنوان 
متعهد اصلی صادر کننده چک و خوانده ردیف دوم و سوم به عنوان ضامن مبادرت به صدور 
چک فوق نموده اند دعوی خواهان را مقرون به صحت دانسته و با توجه به نظریه مشورتی 
اعضا شورا به شرح صورتجلسه مورخه 98/5/30 و به استناد مواد 522 و 519 و 198 قانون 
آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و مواد 249 و 310 و 313 و 314 
از قانون تجارت و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به ماده2 قانون 
صدور چک حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 100/000/000 ریال 
بابت اصل خواسته و مبلغ 2/280/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل وفق 
آیین نامه تعرفه حق الوکاله وکال و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک 97/6/30 
 لغایت زمان پرداخت که در زمان اجرا محاســبه می گردد در حق خواهان صادر و اعالم 
می نماید رای شــورا غیابی است و ظرف بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این 
 شــورا و پس از انقضای مهلت واخواهی ظرف بیســت روز قابــل تجدیدنظرخواهی در
باشــد.  مــی  شــهر  خمینــی  شهرســتان  حقوقــی   عمومــی  محاکــم    
م الف: 613967 ایمان بختیاری  قاضی شــعبه یازدهم حقوقی شورای حل اختالف 

شهرستان خمینی شهر 
ابالغ رای

7/172 کالسه پرونده:467/98-98/05/30 ،شماره دادنامه:1161- 98/06/04 مرجع 
رسیدگی: شعبه یازدهم شورای حل اختالف خمینی شهر خواهان: محمدرضا شمس فرزند 
سبزعلی به نشانی: محمود آباد خ20 سنگبری بلور ,وکیل: محمدعلی آلوئی نشانی: خمینی 
شهر چهارراه شریعتی جنب مســجد حضرت ابوالفضل ؛ خواندگان: 1- سعید جهانگیری 
فرزند جعفر 2-محمد رحمتی فرزند رحمان نشانی: هردو مجهول المکان خواسته: مطالبه ، 
گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی 
و اخذ نظریه مشورتی اعضاءقاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به 
صدور رای می نماید. رای قاضی شــورا: در خصوص دادخواست آقای محمدرضا شمس 
فرزند ســبزعلی با وکالت محمدعلی آلوئی به طرفیت خواندگان 1-ســعید جهانگیری 
فرزند جعفر 2-محمد رحمتی فرزند رحمان به خواسته مطالبه وجه 1 فقره چک به شماره 
802151به مبلغ 100/000/000 ریال مورخ 97/5/30 عهده بانک مســکن شعبه تبریز 
از جاری 13010405036 به انضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر 
در تادیه شورا با توجه به دادخواســت تقدیمی و ضمایم و وجود اصل مستندات دعوی در 
ید خواهان و اینکه خواندگان دلیل ومدرکــی مبنی بر برائت ذمه خود یا ادای دین در حق 
خواهان ارایه نکرده اند همچنین خوانده ردیف اول به عنوان متعهد اصلی صادر کننده چک 
و خوانده ردیف دوم به عنوان ضامن مبادرت به صدور چک فوق نموده اند دعوی خواهان 
را مقرون به صحت دانسته و با توجه به نظریه مشــورتی اعضا شورا به شرح صورتجلسه 
مورخه 98/5/30 و به اســتناد مواد 522 و 519 و 198 قانون آئین دادرســی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی و مواد 249 و 310 و 313 و 314 از قانون تجارت و تبصره 
الحاقی مصوب مجمع تشــخیص مصلحت نظام به ماده2 قانون صــدور چک حکم به 
محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 100/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 
مبلغ 2/280/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل وفق آیین نامه تعرفه حق 
الوکاله وکال و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک 97/5/30 لغایت زمان پرداخت 
که در زمان اجرا محاسبه می گردد در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای شورا غیابی 
است و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شورا و پس از انقضای مهلت 
واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی  شهرستان 
خمینی شهر می باشد. م الف: 613968  ایمان بختیاری قاضی شعبه یازدهم حقوقی 

شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر 
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عضو هیئت مدیره نظام پرستاری تهران:
انتخابات شورای عالی نظام 
پرستاری مظهر اقتدار صنف 

زحمتکش پرستاری است
عضو هیئت مدیره نظام پرســتاری تهــران با بیان 
اینکه انتخابات شــورای عالی نظام پرستاری مظهر 
اقتدار صنف زحمتکش پرســتاری اســت، گفت:  
باید راهبرد خود را به بیانات ارزشــمند مقام معظم 

رهبری که همیشــه دغدغه انتخاب افراد اصلح را 
 داشــته اند، مزین کنیم. دکتر »فرشــید االزمنی« 
با اشــاره به فرمایشــات مقام معظم رهبری اظهار 
کرد: رهبر انقالب می فرماینــد:» بهترین از لحاظ 
ایمان، بهترین از لحاظ اخالص و امانت، بهترین از 
لحاظ دینداری و آمادگی برای حضور در میدان های 
انقالب، دردشــناس ترین و دردمندترین نسبت به 
نیازهای مردم را انتخاب کننــد.« وی ادامه داد: بر 
اساس شــعارهای انتخاباتی ائتالف رفاه و همدلی 
تهران که وعده آن را به پرستاران عزیز داده بودیم، 
تحقق این شعارها نیازمند آن است تا عزیزانی که در 
انتخابات شورای عالی سازمان نظام پرستاری کشور 
انتخاب می شوند دغدغه اصلی آنها معیشت، منزلت 
و هویت  صنف زحمتکش پرستاری باشد. این عضو 
هیئت مدیره نظام پرســتاری تهران یادآور شد: از 
این رو هیئت مدیره تهران، حمایت قاطع خود را از 
ائتالف کشوری هویت، رفاه و همدلی پرستاران اعالم 
کرده و امیدوار است با توجه به پتانسیل و توانمندی 
باالی این ائتالف، چهار ســال آینده شاهد اتفاقات 
مبارکی برای حرفه مقدس و والیی پرستاری باشیم.

سرپرست پلیس آگاهی استان خبر داد:
کشف منزلی با 5 میلیارد ریال 

کاالی قاچاق در اصفهان 
سرپرست پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان 
از کشــف محموله لوازم و تجهیزات رایانه به ارزش 
5 میلیارد ریال در یک باب منزل شخصی در شهر 
اصفهان خبر داد. سرهنگ حسین ترکیان با اعالم 
این مطلب اظهار داشت: کارآگاهان اداره مبارزه با 
قاچاق کاال و ارز پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی 
اســتان اصفهان، در پی کســب خبــری مبنی بر 
نگهداری تعداد قابل توجهی لوازم و تجهیزات رایانه 
ای خارجی در یک منزل، موضوع را در دستور کار 
خود قرار دادند.وی افــزود: کارآگاهان پس از انجام 
تحقیقــات الزم و اطمینان از قاچــاق بودن دپوی 
تجهیزات رایانه ای در این منزل با هماهنگی مقام 
قضایی به محل اعزام شدند که در بازرسی به عمل 
آمده 446 دستگاه مانیتور ال ای دی، 98 دستگاه 
هارد رایانه و 61 دستگاه ست تاپ باکس که همگی 
فاقد هرگونــه مدارک معتبر گمرکــی و به صورت 

قاچاق وارد شده بودند،کشف شد.

افزایش ۸۰ درصدی درخواست 
گذرنامه زائران کربال

رییس پلیس گذرنامه اســتان اصفهان گفت: طبق 
آخرین آمار، درخواســت گذرنامه در نیمه نخست 
امسال در این اســتان 8۰ درصد بیشــتر از مدت 
مشابه سال گذشته شده است. نعمت ا...طاهرپور، 
۷۷ دفتر خدماتی پلیس + 1۰ در اســتان اصفهان 
برای صــدور گذرنامه زائران کربــالی معلی فعال 
دانســت و گفت: از این تعداد، ۳۰ دفتر خدماتی در 
کالن شــهر اصفهان فعال و مشغول خدمت رسانی 
به متقاضیان وزائران عتبات عالیات است. وی افزود: 
طبق آخرین آمار درخواســت گذرنامــه در نیمه 
نخست امسال در این اســتان 8۰ درصد بیشتر از 
مدت مشابه پارسال شده است. طاهرپور، درخواست 
گذرنامه به عتبات عالیات به ویژه کربالی معلی را از 
مهر تا کنون با افزایش قابل توجهی روبه رو دانست 
و افزود: باتوجه به حجم ترافیک درخواست گذرنامه 
و فرآیند طوالنی صدور آن، طبق برنامه ریزی برای 
زائران گذرنامه موقت یا برگــه عبور صادر و پس از 
مراجعت زائران به میهن از طریق آدرس پستی، 
 گذرنامه اصلی صادر و به نشانی متقاضی ارسال

 می شود.

افزایش ۸۰ درصدی درخواست گذرنامه زائران کربال

پیشنهاد سردبیر:

نگاه

اخبار

با مسئوالن

رییس سازمان هواشناسی کشور:
بارش ها در پاییز 5 تا ۱۰ درصد 

بیش از میانگین است
معاون وزیر راه و شهرســازی و رییس ســازمان 
هواشناسی کشور وضعیت بارشی پاییز امسال را 
نرمال پیش بینی کرد و گفت: احتمال بارش پنج 
تا 1۰ درصدی بیــش از میانگین برای این فصل 
وجود دارد. ســحر تاجبخش از تخصیص بخشی 
از اعتبار نصب یک رادار جدید هواشناسی توسط 
سازمان برنامه و بودجه خبر داد و اظهار کرد: این 
سازمان مشخص کرده اســت که این رادار را در 
استان گلســتان نصب کنیم و بنابراین اعتبار یاد 
شده برای نصب رادار هواشناسی در استان گلستان 
هزینه خواهد شد. وی با اشاره به مشکالت ناشی از 
تحریم ها برای این سازمان، افزود: تالش می کنیم 
تا پایان سال جاری محل نصب رادار هواشناسی 
در استان گلستان را مکان یابی و عملیات اجرایی 
ساخت ابنیه فنی مربوط به آن را آغاز کنیم تا سال 
آینده بتوانیم رادار را در این اســتان نصب کنیم. 
معاون وزیر راه و شهرســازی، درباره پیش بینی 
این سازمان از بارندگی های فصل پاییز در کشور 
گفت: بر اساس پیش بینی ها، شرایط بارشی پاییز 
امســال تا اندازه زیادی نرمال اســت و در آبان و 
دهه اول آذرماه احتمــال بارش پنج تا 1۰ درصد 
بیش از میانگین وجــود دارد و نکته مهم دیگری 
در پیش بینی های این فصل وجــود ندارد؛ البته 
نباید فراموش کنیم که این پیش بینی ها شــامل 
پدیده های حدی نظیر سیالب و ... نمی شود. وی 
در خصوص بارندگی های زمستان امسال نیز گفت: 
برای دهه اول دی ماه بارش ها، مقداری از میانگین 

باالتر پیش بینی می شود.

پیش بینی افزایش ابر و رگبار 
برای اواسط هفته در اصفهان

کارشــناس مســئول پیش بینی هوای اداره کل 
هواشناسی اســتان اصفهان گفت: از امروزتا روز 
چهارشنبه هفته جاری در مناطق جنوب و غرب 
اســتان، احتمال رگبار پراکنــده و افزایش ابر را 
خواهیم داشت. آسیه آقایی با بیان اینکه بررسی 
نقشه های هواشناســی بیانگر جوی نسبتا پایدار 
روی استان اســت، اظهار کرد: بر این اساس در 
اکثر مناطق استان، آســمان صاف و در ساعات 
بعدازظهــر افزایش ابر و گاهی وزش باد شــدید 
پیش بینی می شــود. وی با اشاره به اینکه کمینه 
دمای هوا در اکثر مناطق اســتان یک تا 2 درجه 
سانتی گراد افزایش خواهد داشــت، اعالم کرد: 
دمای هوای شهر اصفهان در گرم ترین ساعات به 
29 درجه سانتی گراد و در سردترین ساعات به 12 
درجه سانتی گراد خواهد رســید. آقایی در پایان 
خاطرنشان کرد: گرم ترین نقطه استان، چوپانان 
با ۳1 درجه سانتی گراد و سردترین نقطه استان، 
بویین میاندشت با 4 درجه سانتی گراد باالی صفر 

پیش بینی می شود.

عضو هیئت مدیره اتحادیه تولید و 
صادرات نساجی و پوشاک ایران:
 سود مدارس از فروش
 لباس مدرسه ۴ برابر 
تولیدکنندگان است

عضو هیئت مدیــره اتحادیه تولیــد و صادرات 
نســاجی و پوشــاک ایران با اشــاره به حداکثر 
قیمت هــای انــواع روپــوش مــدارس، گفت: 
ســود مدارس از فروش لباس مدرســه 4 برابر 
تولیدکنندگان اســت. اکرم عیوض خانی با بیان 
اینکه بازار پوشــاک مدارس از لحــاظ مالی بازار 
مطمئنی اســت، اظهار کرد: همین مسئله باعث 
می شود برخی از افرادی که تولیدکننده نیستند 
هم وارد بازار پوشاک مدرسه شــوند. وی با بیان 
اینکه واسطه ها در بازار روپوش مدرسه، معموال 
خــود را تولیدکننده معرفی می کننــد، افزود: با 
توجه به اینکه واســطه ها نمی توانند پاسخگوی 
ســفارش های مجدد مدارس برای ثبت نام های 
طی سال باشند و در مواردی از تامین روپوش در 
سایزهای غیرمعمول ســربازمی زنند، مدارس از 
همکاری با آنها استقبال نمی کنند. این تولیدکننده 
پوشــاک مدارس همچنین اظهار کــرد: بعضی 
از واســطه ها با اســتفاده از نام تولیدکنندگان و 
تصاویر کارهای آنها بــا مدارس قرارداد می بندند 
و بعد از تولیدکنندگان می خواهند که کار آنها را 
انجام دهند، بنابراین در بسیاری از موارد مدارس 
نمی دانند که با واسطه ها کار می کنند. وی با بیان 
اینکه مدارس از فــروش روپوش به دانش آموزان 
چهار برابر تولیدکنندگان سود می برند، اظهار کرد: 
در مواردی حتی شاهد بودیم که مدارس لباس ها 
را دو برابر قیمتی کــه از تولیدکننده خریدند، به 
دانش آموزان فروختند. بــا تازگی یکی از والدین 
از روی لوگوی لباس با یکــی از تولیدکنندگان 
تماس گرفته بود و درخواست لباس دست دوم 
داشت، حتی یکی از مدارس به یکی از همکاران 
ما گفته بود که هر دست لباس را به قیمت یک 

میلیون تومان به دانش آموزان فروخته است.

مدیر سرپرستی بیمه سالمت شمال استان اصفهان 
گفت: خانواده هایی که فاقد هرگونه پوشش بیمه ای 
هستند از خدمات بیمه سالمت با یارانه حق بیمه 
دولت استفاده خواهند کرد. مسلم آشوری اظهار 
کرد: بر اساس بند الف ماده ۷۰ قانون برنامه پنج 
ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
جمهوری اســالمی پوشش بیمه ســالمت برای 
همه افراد جامعه اجباری بوده و استفاده از یارانه 
دولت جهت حق سرانه بیمه پس از ارزیابی توانایی 
پرداخت و ضوابط مربوط انجام می شود. وی تصریح 
کرد: خانوارهای مشمول این قانون جهت دریافت 
دفترچه بیمه و دریافت خدمات بیمه ای از سازمان 
بیمه سالمت به سه گروه تقسیم می شوند. معاون 
مدیرکل بیمه سالمت استان اصفهان افزود: گروه 
اول خانوارهای دارای درآمــد کمتر از 4۰ درصد 
حداقل حقوق و دســتمزد مشــموالن قانون کار 
یا خانوارهایی که در یکــی از دهک های درآمدی 
یک، دو یا ســه قرار می گیرند که صد درصد حق 
بیمه خانوار از سوی دولت پرداخت شده و خانوارها 

رایگان تحت پوشش بیمه سالمت قرار می گیرند. 
آشــوری گفت: گروه دوم نیز خانوارهای با درآمد 
بین 4۰ درصد حداقل حقوق و دستمزد مشموالن 
قانون کار تا صد درصد یا خانوارهایی که در دهک 
درآمدی چهار قرار می گیرنــد که با پرداخت 5۰ 
درصد ســرانه حق بیمه معــادل 242 هزار ریال 
ماهیانه در سال جاری تحت پوشــش بیمه قرار 

می گیرند. 

مدیر سرپرستی بیمه سالمت شمال استان اصفهان:

خانواده های فاقد بیمه، از یارانه حق بیمه بهره مند می شوند
رییس جمعیت هالل احمر شهرستان اصفهان گفت: 
آمادگی خانواده های ایرانی در مقابل مخاطرات بسیار 
پایین اســت و به 9/۳ درصد می رسد که درهمین 
راستا سایت خادم برای آموزش مردم توسط معاونت 
آموزش و پژوهش جمعیــت هالل احمر جمهوری 
اسالمی ایران راه اندازی شده است. شهریار انصاری 
در این ارتباط اظهار داشت: با توجه به اینکه در وقوع 
هر گونه حادثه ای یک زمان طالیــی داریم که اگر 
تمام مــردم آموزش های اولیه امــداد و نجات را فرا 
بگیرند و ما بتوانیم به این شــعار که در هر خانواده 
یک امدادگر تربیت کنیم، دست یابیم، به طور قطع 
شاهد کاهش آسیب مصدومین و قربانیان حوادث 
خواهیم بود. وی با بیان اینکه در حال حاضر نیروهای 
امــدادی در بهترین زمان می توانند حدود هشــت 
دقیقه خود را به محل وقوع حادثه برسانند، ادامه داد: 
به منظور آموزش همگانی امــداد و نجات و افزایش 
آمادگی خانواده ها در مقابل مخاطرات به هنگام بروز 
حوادث، ســایت خادم را برای آموزش عموم مردم 
توســط معاونت آموزش و پژوهش جمعیت هالل 

احمر جمهوری اســالمی ایران راه اندازی کردیم. 
وی با اظهار اینکه در حــوزه آموزش امداد و نجات با 
دستگاه های مختلف تفاهم نامه منعقد شده است، 
گفت: در سال گذشــته بالغ بر 22 هزار نفر آموزش 
امداد و کمک های اولیه را دریافت کردند که در قالب 
11۳ دوره برگزار شد و در شش ماهه اول امسال بالغ 
بر ۷ هزار نفر آموزش دیدند که در تالشیم این رقم را 

به بیش از سال گذشته برسانیم.

رییس جمعیت هالل احمر شهرستان اصفهان:

آمادگی خانواده ها در مقابل مخاطرات بسیار پایین است

هالل احمر بیمه

هر چند چندان جالب نیســت در مورد دختری 
که رفتارهایش چندان خوشــایند نیست و برای 
بسیاری چندش آور هم هســت، مطلبی نوشت؛ 
اما همین دختر در میان ما ایرانی ها چند صد هزار 
دنبال کننده عالقه مند یــا کنجکاو دارد و همین 
مسئله دستگیری او را به تیتر اول اغلب رسانه ها و 
سایت های اجتماعی در کشورمان تبدیل کرد. این 
دختر البته پیش تر هم از سوی یک رسانه خارجی 
به عنوان زنی که قرار بوده خود را شبیه »آنجلینا 
جولی« کند؛ اما در نهایت شبیه ارواح شده است 
هم مدتی بر ســر زبان ها افتاد. حاال دوباره آنچه 
نگاه ها را به ســوی او معطوف کرده بازداشــتش 
توســط پلیس به جرم انجام رفتارهــای هنجار 
شکن بوده است. موضوع این نوشتار البته »سحر 
تبر« نیســت بلکه موج مثبتی است که این مدل 
از افراد مشــهور در فضای مجازی با دستگیری ها 
و بازداشــت ها به دســت می آورند و خدمتی که 
پلیس ناخواسته به آنها می کند. اقدامی که پیش 
از این با دختری که دراینستاگرام می رقصید و یا 
پســری که کلیپ های طنز قومی پخش می کرد 
صورت گرفت و در نهایت یک شبه هزاران فالوور 
به جمــع دنبال کننــدگان آنها اضافه شــد. این 
روزها اینســتاگرام فضای رفتارهای احساســی 
شــده اســت، مجالی برای باز کردن عقده های 
زنان و مردانی که بلد نیســتند حــرف بزنند و به 

دنبال سرگرمی هستند و 
از هر مسئله ای به راحتی 
نمی گذرنــد. همین فضا 
موجب می شــود فردی 
یک شــبه معروف شود 
و یــا چهره ای بــا صدها 
هزار دنبــال کننده یک 
شــبه نابود. مانند آنچه 

در هفته هــای اخیر برای مســتر تیســتر افتاد و 
موجی بی سابقه نسبت به این چهره در شبکه های 
اجتماعی به راه انداخته شد. اوضاع و احوال خبری 

در کشــور هــم نشــان 
می دهد فضا به ســمت 
خبــر ســازی معکوس 
در اینســتاگرام در حال 
چرخش اســت، یعنی به 
جای اینکه خبرهایی که 
در دنیای واقعــی اتفاق 
بیفتد مطرح و مورد توجه 
باشــد، برعکس رخدادهای فضای مجازی و افراد 
درگیر در آن بخش بزرگــی از خبرهای اجتماعی 
را به خود اختصاص داده اســت. ایــن روند البته 

با بگیر و ببندهای پلیســی هم متوقف نمی شود. 
اکثر این افراد پس از دستگیری به بهانه فشارهای 
داخلی راهی ترکیه و کشورهای دیگر می شوند و 
در آنجا معروف تر و پر طرفدارتر به کارهای سخیف 
و کم ارزش خود ادامــه می دهند. برخی معتقدند 
وقتی به دالیل مختلف فضــا را برای کار و فعالیت 
آنها که می اندیشــند، هنر و شعور و خردی دارند 
تنگ می کنیــم، کار کردن شــان پرهزینه و کم 
قدر و منزلت می شــود، عرصه به دست این افراد 
می افتد و جوالن می دهند و ســتاره می شــوند و 
ذائقه خلق می کننــد؛ اما در نهایــت این مدل از 
افراد را نمی تــوان با برخوردهــای قهری متوقف 
کرد چرا که اصوال هنجار شــکنی نیــاز به فضا و 
زمان درست و مناسبی ندارد و به همین دلیل هر 
نوع از برخوردهای غیر متعــارف کمک بزرگی به 
پیشــبرد معروفیت آنها خواهد بود. در همه جای 
دنیا فضای اینستاگرام مورد تقبیح و انتقاد است، 
این مســئله تنها مختص به کشور ما نیست، آنچه 
درایران الگوی عجیب و غریبی پیدا کرده اســت 
طرفداری های مجازی از افرادی اســت که شاید 
نیم بیشــتر دنبال کنندگان شــان حاضر نیستند 
در فضای واقعی با آنها مراوده ای داشــته باشند؛ 
اما ولعی خاص برای دنبــال کردن روزمرگی های 
آنها دارند و آنچه هیجان این کار را بیشتر می کند 
همین بگیر و ببند های پلیسی و دست اندازهای 
انتظامی اســت که اتفاقا یکنواختی سرنوشت این 

افراد را هم جبران می کند.

مدل معکوس معروفیت

رییس مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و باشگاه دانش 
پژوهان جوان با انتقاد از اینکــه هم اکنون همانند صنعت کنکور 
دارای صنعــت المپیاد هســتیم گفت که در حال حاضر ســهم 
شهرستان های ما از المپیادها دارد به سمت صفر حرکت می کند 
این در حالی است که 8 استان کشور هرگز رنگ مدال کشوری به 
خود ندیده اند. فاطمه مهاجرانــی درباره اینکه آیا اکنون همانند 

صنعت کنکور، صنعت المپیاد داریم؟ گفت: متاسفانه داریم؛ اما 
چرا؟ چون ســهم شهرســتان های ما از المپیادها دارد به سمت 
صفر حرکت می کند. امروز به جای اینکه باشــگاه دانش پژوهان 
جوان کار باشگاهی کند، دارد کار آموزشگاهی می کند. باید این 
نکته اصالح شود و باشگاه المپیاد داشته باشیم، نه آموزشگاه که 
البته موانع زیادی در این مســیر وجود دارد. وی درباره اینکه آیا 

سنجش و آزمون ورودی مدارس سمپاد توسط افراد غیرنخبه و 
غیرمتخصص انجام شده است؟ گفت: امسال نه، ولی سال پیش 
بله، توســط غیرمتخصص و غیرنخبه انجام شد. سنجش باید به 
سمت شیوه غیرعلنی برود. دانش آموز شش سال در اختیار دوره 
ابتدایی است و می توانند 1۰ درصد را معرفی کنند تا از بین آنها 

آزمون بگیریم.

رییس مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و باشگاه دانش پژوهان جوان:
باید  باشگاه المپیاد داشته باشیم، نه آموزشگاه!

 حاشیه های آدم های غیر متعارف در اینستاگرام که تمامی ندارد؛

 این مدل از افراد را نمی توان با 
برخوردهای قهری متوقف کرد 

چرا که اصوال هنجار شکنی نیاز به 
فضا و زمان درست و مناسبی ندارد

توقیف 2۱۸ واحد تولیدی و خدماتی غیر استاندارد در اصفهان
218 واحد تولیدی و خدماتی غیر اســتاندارد در استان اصفهان مهرو موم شــدند. مدیرکل استاندارد 
اســتان اصفهان در نشســت خبری با اصحاب رســانه گفــت: عالوه بر ایــن واحدهای توقیف شــده 
در یک ســال گذشــته، علیه 115 واحــد تولیدی و خدماتــی غیر اســتاندارد هم اعالم جرم شــده 
اســت. غالمحســین شــفیعی افزود: همچنین در این مدت در 544 مــورد بازرســی واحد حقوقی 
اداره کل اســتاندارد اســتان اصفهان از واحدهــای تولیدی و خدماتــی،۳2 واحد فعــال بدون مجوز 
استاندارد شناســایی و با صاحبان آنها برخورد شــد. وی ادامه داد: برای ۳1۷ واحد تولیدی و خدماتی 
 اســتان هم در یک ســال گذشــته اخطاریه ای  مبنی بر لزوم رعایت مقررات اســتاندارد، صادرشــده
  اســت. شــفیعی افزود: همچنین در این مدت 15 محموله کاالهای غیر مصرفی غیر استاندارد معدوم

 شدند.

ترویج فرهنگ قرآنی عامل بازدارنده از جرائم است
مدیرکل زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی اصفهان گفت: ترویج فرهنگ قرآنی و ورود آن به سطوح مختلف 
زندگی فردی و جامعه عامل بازدارنده از جرائم و تخلفات است. اسد اهلل گرجی زاده با اشاره به انس زندانیان 
با قرآن کریم و ترویج فرهنگ قرآنی در میان آنان افزود: میزبانی اصفهان از مسابقات قرآن کریم یک افتخار 
و یک فرصت برای رشد فعالیت های قرآنی است. گرجی زاده خاطرنشان کرد: بیش از 8۰ درصد زندانیان در 
کالس های روخوانی، روانخوانی، تفسیر و حفظ قرآن شرکت داشتند که از این تعداد 2 هزار و 169 نفر موفق 
به حفظ یک تا سی جزء قرآن کریم شدند. مدیرکل زندان های استان اصفهان با اشاره به اهمیت وقف در حوزه 
قرآنی، تصریح کرد: افزایش موقوفات قرآنی موجب باال رفتن توان حمایت از مجموعه ها و فعالیت های قرآنی 
خواهد شد، موضوعی که امروز نیاز جدی عرصه قرآنی است و به همین منظور فرهنگ سازی وقف قرآنی از 

سوی رسانه ها بسیار الزم و ضروری است.

رییس پلیس فتای اصفهان گفت: از آنجایی که در ایام اربعین شــهادت حضرت 
اباعبدا... الحســین )ع(، میلیون ها انســان با اختالف طبقات و نژاد و مذهب به 
عزاداری آن حضرت می پردازند، فرصتی در اختیار مجرمان سایبری قرار دارد تا با 
سوءاستفاده از احساسات شهروندان، اعمال مجرمانه خود را عملی کنند. سرهنگ 
مرتضوی  با اعالم این خبر گفت: یکی از اقدامات مجرمانه این افراد ارائه فایل ها 
و ادعیه های مذهبی برای دانلود است که گاه برخی از آنها آلوده به بدافزار بوده و 

به محض دانلود، به سیستم قربانی نفوذ کرده و به دنبال سرقت اطالعات است، 
بنابراین شهروندان باید نســبت به دریافت فایل ها از منبع مختلف دقت الزم را 
داشته باشند. این مقام انتظامی عنوان داشت: برخی از نرم افزارها در هنگام نصب از 
کاربر درخواست می کنند تا برخی از مجوزها )از قبیل دسترسی به دفترچه تلفن، 
پیامک ها، تماس های تلفنی و...( را به نرم افزار بدهد که با کمی دقت می توان متوجه 

شد که این مجوزها هیچ ارتباطی به نوع فعالیت نرم افزار ندارند. 

فتا
دانلود اپلیکیشن های  

مذهبی شگرد 
کالهبرداران سایبری

پریسا سعادت
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سایه اخراج بر سر »پوچتینو«
اوضاع برای مائوریســیو پوچتینو در تاتنهام 
خوب پیش نمــی رود و این مربــی روزهای 
دشواری را در تاتنهام 
ســپری می کنــد. 
تیم تحت هدایت 
او طی یک هفته 
در دو دیــدار ۱۰ 
گل دریافــت کرد. 
بر  شکست ۷ بر ۲ برا
بایرن مونیخ در لیــگ قهرمانان و در ادامه ۳ 
بر صفر برابر برایتون در لیگ برتر باعث شده 
است تا پوچتینو در آســتانه برکناری از این 
تیم قرار گیرد. هر چند این مربی در نشســت 
خبری خود عنوان کرد ترســی از برکناری از 
تاتنهام ندارد ولی نتایــج ضعیفی که تاتنهام 
در این فصل کســب کرده برخالف انتظارات 
مدیران باشگاه بوده اســت. به بدبیاری های 
تاتنهام در لیگ برتر باید مصدومیت سنگین 
هوگو لوریس، دروازه بــان باتجربه این تیم را 
نیز اضافه کرد. اتفاقی که باعث خواهد شــد 
این دروازه بان مدت ها از میادین دور باشد و 
این می تواند ضربه دیگــری برای تیم تاتنهام 

نیز به شمار رود.

 مسی و رونالدو 
مثل فدرر و نادال!

جان لوییجــی بوفــون، ســنگربان باتجربه 
یوونتوس، دو فوق ستاره دنیای فوتبال را با راجر 
فدرر و رافائل نادال، دو 
اســطوده دنیــای 
مقایســه  تنیس 
کرد و مدعی شد 
مسی مانند فدرر 
و نادال مانند رونالدو 
هستند. جان لوییجی 

بوفون گفت: »رافائل نادال محصول پشتکار، 
عرق ریختن و همچنین استعداد است، زیرا 
در غیر این صورت نمی تواند در همه گرند 
اسلم ها پیروز شود. سخت کوشی و تمایل 
دائم نادال برای پیشرفت کردن، این امکان 
را به او داده تا با استعدادترین تنیسورهای 

تاریخ بازی کند. این مقایسه واضح است و 
باعث می شود لبخند بزنم. به نظر من لیونل 

مسی مثل راجر فدرر بوده و کریستیانو رونالدو 
مانند رافائل نادال است.«

هازارد:
 پیروزی رئال

 مهم تر از گل زدن من است
ادن هازارد، ســتاره بلژیکی رئال مادرید که در 
تابستان امسال از چلســی به پایتخت اسپانیا 
آمد و به رئال پیوســت 
بعد از آنکه شــنبه 
شــب در جریان 
 ۲ -4 پیــروزی 
رئال مقابل گرانادا 
موفق شد اولین گل 
خود بــا پیراهن رئال 
را به ثمر برساند، گفت با اینکه زدن اولین گل 
برای رئال اعتماد به نفــس او را باال خواهد برد 
ولی پیروزی تیم برای او مهم تــر از افتخارات 
فردی است. هازارد که در جریان پیروزی ۲-4 
رئال مقابل گرانادا گل دوم تیمش را در دقیقه 
45+۱ در ششمین بازی خود با پیراهن این تیم 
به ثمر رســاند، بعد از بازی گفت:»از اینکه در 
این بازی پیروز شدیم خوشحالم«. این ستاره 
بلژیکی گفت:من وقتی در زمین هســتم دلم 
می خواهــد گل بزنم ولــی مهم ترین  موضوع 

پیروزی تیم است.

 تهدید به قتل رییس والنسیا
 در »مستایا«

باشگاه والنسیا اعالم کرد بعد از پیروزی ۱-۲ 
این تیم مقابل آالوس که روز شنبه اتفاق افتاد، 
پیام های تهدید به قتل 
به گوشــی موبایل 
رییس این باشگاه 
مورتــی  آنیــل 
ارسال شده است. 
باشــگاه والنســیا 
ارســال این پیام ها را 
محکوم کرده و اعالم کــرد گزارش ماجرا را به 
همراه مدارک به پلیس اســپانیا ارسال کرده 

است.
 ایــن بازی که در ورزشــگاه خانگی مشــهور 
والنسیا، استادیوم مستایا برگزار شد با اعتراض 
بخش هایی از سکوهای ورزشــگاه همراه بود. 
مورتی و مالک باشگاه والنسیا، در فصل جاری 
با انتقادهای جدی بخش هایی از هواداران این 

باشگاه مواجه بوده اند.

کلین شیت »رحمتی« مقابل پرسپولیس با صفر سیو!

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

 شکایت ذوب آهن
 از داوری دربی اصفهان

باشگاه ذوب آهن اصفهان از موعود بنیادی فر داور 
بازی با سپاهان به فدراسیون فوتبال شکایت کرد. 
ذوب آهن مدعی است بنیادی فر در این مسابقه 
یک گل صحیح آنها را مــردود اعالم کرده و یک 
پنالتی هم به ســود این تیم نگرفته اســت. این 
مســابقه با نتیجه دو بر صفر به سود سپاهان به 
پایان رسید که اگر آن صحنه ها به نفع ذوب آهن 
گرفته می شد، سبزپوشان اصفهانی به یک امتیاز 

دربی اصفهان دست می افتند.

استفاده از پلیس زن برای دیدار 
دو تیم ایران و کامبوج

رییس پلیس درباره دیدار میــان دو تیم ایران و 
کامبوج که پنجشنبه این هفته در ورزشگاه آزادی 
برگزار خواهد شــد، گفت: پلیس همچون دیگر 
دیدارها مســئولیت برقراری امنیت این دیدار را 
بر عهده داشته و امنیت آن را تامین خواهد کرد. 
سردار حسین رحیمی درباره حضور بانوان برای 
تماشای این دیدار و تمهیدات پلیس اظهار کرد: 
با اطمینان می گویم که ایــن دیدار نیز همچون 
دیگر دیدارهــا با آرامش و امنیــت کامل برگزار 
خواهد شد. رییس پلیس پایتخت درباره اینکه آیا 
از پلیس زن در ورزشــگاه آزادی استفاده خواهد 
شد، گفت: در این دیدار با توجه به حضور بانوان 
قطعا جمع زیــادی از مامــوران پلیس زن برای 
کنترل امنیتی و تامین امنیت در ورزشگاه حضور 

خواهند داشت.

در حاشیه

 پنجمین اردوی تیم ملی بسکتبال
 با ویلچر مردان؛

 حضور 4 اصفهانی
 در اردوی تیم ملی

چهار اصفهانــی در پنجمیــن اردوی تیم ملی 
بســکتبال با ویلچر مردان شــرکت دارند. علی 
کریمی کردآبادی، مهــدی کاوه، دانیال ذاکری 
و ایمان بگ زاده از اصفهان به همراه ۱۳ بازیکن 
دیگر در این اردو حضور دارند. پنجمین مرحله 
اردوی تیم ملی بسکتبال با ویلچر کشورمان برای 
کسب آمادگی برای رقابت های قهرمانی آسیا و 
اقیانوسیه تایلند تا ۱۹ مهر در محل فدراسیون 
برگزار می شــود. اردونشــینان زیر نظر مازیار 
میرعظیمی، سرمربی و مسعود فالح مربی تیم 
ملی به تمرین می پردازنــد. در این اردو، فرزاد 
 یزدانی مربی بدنســاز و حامی خراســان زاده

 به عنوان آنالیزور حضور دارند.

 ماجرای عجیب تیراندازی
 در ایران

فدراســیون تیرانــدازی ایران مدت هاســت با 
کمبود فشنگ و مهمات روبه روســت که بارها 
این مشکالت از سوی ورزشکاران و مربیان مطرح 
شده است. یکی از راه  حل های این مشکل اعزام 
تیراندازان بــه رویدادهای بین المللی اســت تا 
بتوانند از این طریق فشــنگ تهیه کرده و وارد 
کشور کنند. در جریان ســفری که ملی پوشان 
تیراندازی به آلمان داشــتند، چندهزار فشنگ 

خریداری شد؛ اما نکته عجیب ماجرا اینجاست 
که این فشــنگ ها در فــرودگاه جــا ماند! رضا 
ملک محمــدی، دبیــر فدراســیون تیراندازی 
درباره شــایعاتی که مطرح شــده بود مبنی بر 
اینکه تعدادی فشــنگ گم شــده، خاطرنشان 
کرد: ما در حال حاضر مشــکلی از بابت فشنگ 
نداریم و موضوع این است که فشنگ ها در آلمان 
جا مانده اســت. حتی یکی از دوســتان مان در 
آلمان را فرســتادیم اما گفتند باید شخصی که 
این فشــنگ ها را خریداری کرده )رضایی مربی 
تفنگ(، بیاید و تحویل بگیرد. وی درباره اینکه چه 
اتفاقی افتاده که باعث شده تا فشنگ ها در آلمان 
جا بماند، تصریح کرد: چون ورزشــکاران لحظه 
آخر به فرودگاه رسیده بودند به خاطر مسائلی که 
پیش آمد نتوانستند فشنگ ها را با خود بیاورند. 
حاال قرار است در اعزامی که تیم ملی به هانوفر 

دارد این فشنگ ها را تحویل بگیریم.

منهای فوتبال

مهاجمان تیم پرســپولیس در دیدار با شــهر خــودرو حتی یک 
شــوت به دروازه هم نداشتند. تیم پرســپولیس در شرایطی بازی 
را به شــهرخودرو واگذار کرد که حضور مهــدی رحمتی در درون 
دروازه تیم مشــهدی، از نکات جالب این بازی بود. او که با پیراهن 
تیم های استقالل، مس، سپاهان، پیکان و فجر تقابل های جذابی را 
با پرسپولیس داشت، این بار با تیم شهر خود در مقابل سرخ پوشان 

قرار گرفت و موفق به ثبت کلین شیت شد. نکته قابل توجه این است 
که مهاجمان تیم میهمان در این بازی حتی یک شوت در چهارچوب 
هم نداشتند و هر ۹ ضربه خود را با کم دقتی به بیرون زدند تا کلین 
شیت رحمتی با کمترین دردسر رقم بخورد. پرسپولیس در شش 
بازی ابتدایی لیگ نوزدهم تنها ۱۷ شوت در چهارچوب داشته است. 
در واقع میانگین کمتر از سه شوت در هر بازی که آمار بسیار ضعیفی 

برای یک تیم مدعی محســوب می شــود. بهترین نمایش قرمزها 
در برابر صنعت نفت آبادان بود که شــاگردان کالدرون ۷ ضربه در 
چهارچوب زدند. همچنین آنها در مقابل استقالل تنها یک شوت در 
چهارچوب از ۱4 ضربه داشتند که قابل تأمل است. البته در این بین 
رحمتی، دروازه بان شهر خودرو خوش شانس بود که این اشتباه او و 

فرصت طلبی علیپور تبدیل به گل نشد.
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وقتی امیر قلعه نویی از کسی تشــکر می کند، یعنی اوضاع کامال بر 
وفق مراد ژنرال اســت. باید هم اوضاع بر وفق مراد او باشد، تیمش 

صدرنشین فصل جاری رقابت های لیگ برتر است آن هم با بردهای 
شیرین مقابل تیم پرسپولیس در ورزشگاه آزادی و برتری مقابل 
ذوب آهن در نقش جهان و ســه بازیکن سپاهان نیز به تیم ملی 

دعوت شــده اند. طالیی پوشــان نصف جهان که در فصل گذشته 
رقابت های لیگ برتربا امیر قلعه نویی به مقام نایب قهرمانی دست 
یافتند، امسال چهره بهتری از خود در لیگ به نمایش 
گذاشته اند؛ همان چهره ای که از تیم ژنرال انتظار 
می رود. ســپاهان امســال همان تیم آشنای 
امیرقلعه نویی است، تیمی که امضای امیر را 
تمام و کمال پای خود دارد و بعد از دو فصل و 
جا افتادن تفکرات یک سرمربی مقتدر، بیشتر 
و بیشتر شبیه او می شود. یک تیم جنگجو و 
تسلیم ناپذیر که برای برد جان می دهد و تا 
آخرین لحظه از تالش دســت نمی بردارد. 
تیمی که برد را به هر قیمتی می خواهد و برای 
این هدف از هر وسیله ای یک توجیه می سازد؛ 
چه نبردهای تن به تن، چه بازی روانی و چه حتی 

قدم زدن روی اعصاب حریف.
در بعد تاکتیکی نیز ســپاهان یک نمونه گل درشــت از 
استراتژی محبوب قلعه نویی اســت. تیمی با یک تارگت من و 
آسمانخراش در پیشانی حمله که همه توپ ها به او ختم می شوند. 
مهاجم هدفی که تنها وظیفه اش گل زدن نیســت و در یک جنگ 
فرسایشی و البته آمیخته با خشــونت و حربه های روانی مدافعان 
حریف را منکوب می کند تا عالوه بر خودش بقیه نیز از این فرصت 
بهره ببرند. هوا بیشــتر از زمین برای امیر مهم اســت و او با همین 
تاکتیک کلیشه ای اما کارآمد بیش از دو دهه است که اتیکت مربی 
موفق را به نام خود سنجاق کرده، تاکتیکی که سپاهان امیر قلعه نویی 

به بهترین شکل ممکن آن را اجرا می کند تا رضایت پر افتخارترین 
مربی لیگ برتر حاصل شود.

ژنرال درباره شرایط خوب این روزهای سپاهان می گوید:» تیم های 
بزرگ مثل منچســتر، اینترمیالن و آث میالن وقتی دچار مشکل 
می شوند چند ســال طول می کشد. شما منچســتر یونایتد بعد از 
جدایی فرگوسن را نگاه کنید. لطف خدا شــامل حال ما شده و در 
کمترین زمان بازگشتیم. شرایط مان االن خوب است. هنوز نمی گویم 
ایده آل است و با سپاهان مدنظرم فاصله داریم ولی خدا را شکر خوب 
شروع کرده ایم، این پروسه باید چهارسال دیگر اتفاق می افتاد ولی 

در یک سال و نیم به نتایج خوب مان رسیدیم«.
 وی درباره دعوت ویلموتس، ســرمربی تیم ملــی از پیام نیازمند، 
محمد محبی و مرتضی منصوری، سه بازیکن سپاهان نیز می گوید: 
خوشحالم که برخالف سال های گذشته که لیگ دیده نمی شد لیگ 
را می بینند. وحید هاشــمیان و همکاران ویلموتس بازی ها را رصد 
می کنند و کسانی که حق شان اســت، دعوت می شوند. این دعوت 
شدن باعث انگیزه در بازیکنان می شود و عیار لیگ را باال می برد ولی 
در شش هفت سال گذشته لیگ دیده نمی شد. باید از ویلموتس و 
همکارانش تشکر کنم. امیرقلعه نویی البته خوب می داند که برای 
کسب ششــمین جام قهرمانی ســپاهان در رقابت های لیگ برتر 
و حضور موفق در لیگ قهرمانان آســیا راه دراز و دشــوار و رقبای 
سرســختی را در پیش دارد، رقبایی که آنها هم هدفی جز قهرمانی 
ندارند و اوست که باید موانع ســر راه طالیی پوشان در این مسیر را 
شناخته و راهکارهای موثری برای برداشتن آنها بیندیشید تا آخر 

شاگردانش باشد.فصل خوبی در انتظار او و 

ژنرال از خود راضی!
  اوضاع زردها فعال روبراه است؛ 

اینستاگردی

هدیه فوق الکچری »زالتان« به خودش!
 زالتان ابراهیموویچ، مهاجم سرشناس فوتبال سوئد که به تازگی ۳8 سالگی خود را جشن 
گرفته حاال در صفحه اینستاگرام خود از هدیه بسیار لوکسی رونمایی کرده که به نظر می رسد 
خودش برای خودش خریده است.  این بازیکن سوئدی، تصویری از فراری شیک خود منتشر 
کرده و در توضیح آن نوشته است:» تولدت مبارک برای زالتان.« تا بدین ترتیب به خودش 

تبریک بگوید!

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس قصد دارد پس از شروع تمرینات تیمش 
جلسه ای را با سیدجالل حســینی برگزار کند. سید جالل حسینی در 
چهار دیدار اخیر پرســپولیس در لیگ برتر غایب بود تا سرخ پوشــان 
پایتخت در غیاب مدافع میانی خود دو شکســت در کارنامه ثبت کنند. 
عدم حضور کاپیتان پرسپولیس در لیست ۱۹ نفره بازیکنان این تیم برای 
بازی با شهر خودرو در هفته گذشــته باعث ایجاد سوال خبرنگاران شد 
تا گابریل کالدرون را وادار به واکنش کند. سرمربی پرسپولیس درباره 
غیبت حسینی عنوان کرد: نمی توانم بازیکنی که ۳۷ سال سن دارد و دو 
هفته تمرین نکرده است را در لیست قرار دهم تا بازی کند. موضع گیری 

کالدرون درباره غیبت سید جالل حسینی، شایعاتی نظیر مصدومیت 
ساختگی این بازیکن را ایجاد کرده که ناراحتی کاپیتان سرخ ها را نیز 

به همراه داشته است.
 گابریل کالدرون قصد دارد پس از بازگشــت از تعطیالت، جلسه ای 
خصوصی با سید جالل حســینی برگزار کند تا سوء تفاهم های به 
وجود آمده را برطرف کرده و صحبت های کاپیتان تیمش را بشنود. 
البته کالدرون در هفته های ابتدایی حضورش در پرســپولیس نیز با 
حسینی جلسات خصوصی طوالنی مدتی داشت؛ اما این بار قصد دارد 

نشست خود را درباره مسائل بین دو طرف برگزار کند.

۲دونده چینی در فینال قهرمانی جهان ، گاف عجیبی دادند که این اتفاق موجب شد دیسکالیفه شوند.
در بازی های المپیک یا رقابت های جهانی، تصاویر فراموش نشــدنی به خاطر موفقیت ها، شکست یا 
اشتباهات ثبت می شود. مانند اتفاقی که در فینال جام جهانی دو 4 در ۱۰۰ متر بانوان برای تیم چین 
رخ داد. تماشاگران حاضر در ورزشگاه الخلیفه دوحه از خود می پرسیدند آن دو دونده چه کار می کنند؟ 
رفتارشان منطقی بود چون آنها در تالش بودند از شــانس خود استفاده کنند. دو دونده در ۱۰۰ متر 
پایانی دیوانه شــده بودند؟ این اتفاق در لحظه تعیین کننده رخ داد. پنج کشور برای قهرمانی در این 
رشته رقابت می کردند که در این میان چینی ها هم حضور داشتند. تیم چین ۳۰۰ متر را در حالی به 
پایان رساند که سوم بود و تنها با کســب افتخار ۱۰۰ متر فاصله داشت. همه چیز بر طبق روال پیش 
می رفت تا اینکه لینگوی کونگ برای دادن چوب امدادی به مانکی ژه از حد مجاز پیش رفت، چون هم 

تیمی اش سرعت باالیی داشت.
 در حالی که دوندگان دیگر به مسیر خود ادامه می دادند ،دو دونده چینی حرکت خود را متوقف کردند 
چون متوجه اشتباه خود شدند. سپس به عقب برگشــتند تا از جای صحیح دوباره کار خود را شروع 
کنند. این اتفاق کمکی به آنها نکرد چون بر اســاس قانون فدراسیون جهانی دوومیدانی، دیسکالیفه 
شده بودند. دو دونده چینی از اتفاقی که رخ داده بود به شدت ناراحت شدند به خصوص مانکی ژه که 
در حال اشک ریختن بود و باور نمی کرد تالش چند ساله اش برای آمادگی به خاطر این اشتباه عجیب 
از بین رفته است. مدال قهرمانی به تیم جامائیکا رسید. ناتالیا ویست، شلیان پرایس، جونیله اسمیت 
و شریکا جکسون با ثبت زمان 4۱.44 ثانیه قهرمان شدند. بریتانیا و آمریکا در جایگاه های دوم و سوم 
قرار گرفتند. با این حال دوربین ها اشک های چینی ها را دنبال می کردند. بدون شک این اتفاق یکی از 

لحظات عجیب جام جهانی ۲۰۱۹ دوحه خواهد بود.

گاف عجیب چینی ها در رقابت های جهانی دوومیدانی

تراکتوری ها این روزها مثل تیم ســپاهان، حریفان را از پیش رو برمی 
دارند و در حال حاضر در رده دوم لیگ نوزدهم هستند.

 این برای تبریزی ها که باالخره می خواهنــد قهرمانی در لیگ برتر را 

جشن بگیرند خیلی خوشایند اســت؛ اما با این حال تراکتور دنیزلی 
فعال به اقتصادی ترین شــکل ممکن حریفان را از پیش رو برمی دارد. 
 همان روشــی که خیلــی وقت ها تیم هــای قهرمان در لیــگ ایران

 امتحان کردند.
 مثل پرسپولیس برانکو که سال آخر و البته در مقاطعی از لیگ هفدهم 
به اقتصادی ترین شــکل ممکن و با نتیجه تکــراری ۱-۰ حریفان را 
شکســت می داد. حاال این روش برای تراکتوری ها که می خواهند به 

قهرمانی لیگ برســند تا اینجای فصل جواب داده است. تراکتوری ها 
به جز کسب دو تســاوی مقابل نفت مسجدسلیمان و ذوب آهن دیگر 
حریفان خود را با نتیجــه ۱-۰ برده اند. نتیجه ای کــه فعال خیلی به 
دردشــان خورده، البته اگر روند گل نخوردن های رشــید مظاهری 
آماده متوقف شود، آن موقع تراکتوری ها می توانند به سمت بردهای 
قاطعانه تر هم بروند. به نظر می رسد تراکتوری ها در این فصل، فقط به 

این شکل می توانند قهرمانی در لیگ را جشن بگیرند.

 جهش تراکتور دنیزلی
 به سبک پرسپولیس برانکو

به زودی انجام می شود؛
نشست ویژه کالدرون با کاپیتان پرسپولیس برای رفع سوء تفاهم ها

سمیه مصور
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 فرهنگ سازی کافی نیست
پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

خـبر

شهرستان

اعالم فراخوان مسابقه عکاسی 
»همنوا با نینوا«

فراخــوان مســابقه عکاســی همنوا بــا نینوا 
در اصفهــان منتشــر شــد. مدیــر هنرهــای 
تصویری حوزه هنری اســتان اصفهــان گفت: 
عالقه مندان بــرای شــرکت در این مســابقه 
 می تواننــد آثار خــود را بــه آدرس الکترونیکی
newphotographer2020@gmail. 

com ارسال و یا به منظور کسب اطالعات بیشتر با 
شماره 37661946 تماس بگیرند. نرگس رجایی، 
محرم و اربعین حسینی را از موضوعات آثار ارسالی 
به مسابقه بیان کرد و افزود: شرکت در این رویداد 
هنری برای عموم آزاد اســت و هر شرکت کننده 
مجاز به ارسال 10 فریم تک عکس خواهد بود. وی 
مهلت ارسال آثار به این مسابقه را تا 20 مهر بیان 
کرد و گفت: عالقه مندان می توانند از آثار برگزیده 
این مسابقه که در نمایشگاهی از 28 مهر تا 3 آبان 
در گالری ســعدی حوزه هنری اصفهان واقع در 
خیابان استانداری، گذر سعدی به نمایش گذاشته 

می شود، دیدن کنند.

برپایی نمایشگاه 
 توانمندی های روستایی 
در بخش مرکزی اردستان

 به مناسبت روز روستا، نمایشگاه توانمندی های 
روســتایی در بخش مرکزی شهرستان اردستان 
برپا می شود.سید رضا مرتضوی، بخشدار مرکزی 
اردســتان در گفت و گو با خبرنگاران اعالم کرد: 
به مناســبت پانزدهم مهرماه، روز روستا و عشایر 
به منظور معرفی کردن پتانســیل های روستایی 
شهرستان، نمایشــگاه توانمندی های روستایی 
شامل صنایع دستی، محصوالت لبنی و کشاورزی 
گیاهان دارویی بــه مدت ســه روز در محل این 
بخشداری با همکاری شــرکت تعاونی دهیاران 
بخش مرکزی و اعضاهای شــوراهای اسالمی و 
دهیاران 12 روستای دهستان های علیا و کچو و 
برزاوند برگزار می  شود. وی به مهم ترین مشکالت 
روستاهای این بخش اشاره کرد و افزود: روشنایی 
ورودی روستاها، اصالح شــبکه فاضالب، تامین 
آب شرب، الیروبی قنوات، رعایت نکات ایمنی در 
مورد سیل بندها و احداث دیوار ساحلی، تجمیع 
دامداران و تهیه زمین مسکونی از این موارد است. 
مرتضوی، تعداد روستاهای این بخش را 60 روستا 
عنوان کرد و ادامه داد: 32 شــورای اسالمی و 26 
دهیاری در روســتاهای این بخش فعال هستند. 
وی، خواهان توجه مسئولین به مسئله گردشگری 

و ایجاد صنایع تبدیلی در این روستاها شد.

شهردار فالورجان:
هفته نیروی انتظامی، فرصت 

مغتنمی برای تجلیل از 
بزرگ مردان ناجاست

شــهردار فالورجان به مناسبت فرا رسیدن هفته 
نیروی انتظامی، پیام تبریکی را منتشــر کرد. در 
پیام جواد نصری آمده اســت: »بدون شک بخش 
عظیمی از امنیت و اقتدار جمهوری اسالمی ایران 
حاصل تالش های بی وقفه و بی دریغ رشادت های 
بزرگمردان نیروی انتظامی اســت که خاضعانه، 
جان بر کف اخالص نهاده و از امنیت نظام مقدس 
جمهوری اســالمی ایران حراســت و محافظت 
کرده و اخالق مداری، دینداری و قانون گرایی را 
ســرلوحه اقدامات خود قرار داده اند. هفته نیروی 
انتظامی فرصت مغتنمی اســت بــرای تجلیل از 
این بزرگ مردان جان بر کــف که بی تردید کار و 
تالش خستگی ناپذیر و ایثار بی وقفه آنان زمینه 
ساز استقرار و سالمت اجتماعی و امنیت جامعه 
اسالمی است. لذا از فرصت استفاده کرده و ضمن 
گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و ایثارگران ناجا، 
هفته نیروی انتظامی را خدمت کلیه عزیزان نیروی 

انتظامی تبریک و تهنیت عرض می کنیم. 

 جانشین فرمانده سپاه حضرت
 صاحب الزمان)عج( استان خبر داد:

پذیرایی 4 موکب سپاه اصفهان 
از 9 هزار زائر اربعین

جانشین فرمانده ســپاه حضرت صاحب الزمان 
)عج( استان اصفهان گفت: سپاه استان اصفهان 
4 موکب به صورت مردمــی برپا کرده که در ایام 
اربعین برای اســکان و پذیرایی زوار پیش بینی 
شده است. سرهنگ پاسدار علی مقواساز درباره 
برنامه های ســپاه حضــرت صاحب الزمان )عج( 
استان اصفهان در ایام اربعین و پذیرایی از زائران 
در مرزها و در کشــور عراق اظهار داشت: در این 
موکب ها از 9 هزار زائر در شــهر کربال پذیرایی 
می شود و خدمتگزاران حضرت امام حسین )ع( از 
سپاه صاحب الزمان )عج( آماده پذیرایی از زائران 
اربعین هستند. وی ادامه داد: سپاه استان اصفهان 
در حوزه های دیگــر پشــتیبانی از موکب های 
مردمی را نیز در دستور کار خود قرار داده است 
و از گروه هایی که قصد برپایی موکب در مناطق 
مختلف مســیر راهپیمایی و در مرزهــا را دارند 

پشتیبانی می کند.

مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی 
خبر داد:

اصفهان دارای بیشترین 
کانون های فرهنگی هنری 

مساجد کشور
مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی و دبیر ستاد 
هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مســاجد 
کشور در حاشیه بازدید از اجرای نمایش بزرگ 
آیینی حبیب حرم در سالن اداره فرهنگ و ارشاد 

شهرســتان آران و بیدگل گفت: استان اصفهان 
دارای بیشــترین کانون هــای فرهنگی هنری 
مساجد کشور اســت ورتبه دوم و سوم بیشترین 
کانون بعد از اســتان اصفهان به ترتیب به استان 
های خراسان رضوی و فارس تعلق دارد. نمایش 
بزرگ آیینی حبیب حرم به کارگردانی علی مفرد 
کویری یکی از هنرمندان صاحب سبک در حوزه 
نمایش هــای آیینی، نویســندگی حمزه نجاتی 
با همکاری نهادهــا و مجموعه هــای فرهنگی 
شهرستان آران و بیدگل و مشارکت خیرین از 8 

تا 14 مهر در حال اجراست.
 این نمایش برشــی از زندگی حبیب بن مظاهر 
اسدی، صحابی رسول خدا)ص( و یار عاشورایی 
حضرت اباعبدا... الحسین )ع( در کربالست که در 
بازه زمانی سه ماهه با حداقل زمان و امکانات طی 
هماهنگی انجام شــده تیمی با سایر دستگاه ها 

تمرین و ساخته شده است.

عضو شورای شهر تاکید کرد:
تسریع در راه اندازی 

مجموعه»توان افزایی زنان«
عضو شورای اسالمی شهر اصفهان اظهار کرد: از 
ابتدای سال جاری موضوع راه اندازی »مجموعه 
توان افزایی زنان« با تاکید بر ظرفیت ســازی و 
کارآفرینی با مشارکت ســمن های فعال در این 
حوزه مطرح و پیگیری شده و جلسات متعددی 
برگزار شده ؛اما تاکنون اقدامی در این خصوص 
صورت نگرفته است. فریده روشن افزود: به رغم 
بازدید از مکانی که برای مجموعــه توان افزایی 
زنان در منطقه 14 در نظر گرفته شــده و آماده 
شــدن طرح مورد نیاز، اقدامات الزم با ســرعت 
مطلوب انجام نمی شــود، در حالی که راه اندازی 
این مجموعه از اهمیت زیادی برخوردار اســت. 
عضو شورای اسالمی شهر اصفهان ادامه داد: این 
روزها اصفهان میزبان چهل و دومین مســابقات 
کشوری قرآن است که با استقبال خوبی از سراسر 
کشور روبه رو شده و با حضور فعال زنان و دختران 
جوان روبه رو شده و تاثیر این موضوع بر سرنوشت 
جامعه نشــان از اهمیت و لزوم پرداختن به آن 

دارد.
وی با بیان اینکه بدون شــک سرلوحه قرار دادن 
آیات قرآن می تواند در تحکیم جامعه موثر واقع 
شود، گفت: با توجه به اینکه اصفهان دارای بیش 
از 600 مهد قرآن اســت، انتظــار می رود جهت 
فرهنگ ســازی و تکیه بر مفاهیم و روح قرآن با 
هدف به روزرسانی و بهره وری از خالقیت و نوآوری 
در این زمینه بــرای جذب نوجوانــان و جوانان 

اقدامات الزم انجام شود.

مدیرکل  پست اســتان اصفهان در نشست خبری 
با اصحاب رســانه با بیان اینکه برخالف بسیاری از 
تاسیسات تمدن جدید، »پســت« از قدیمی ترین 
نهادهای بشــری و اولین ســازمان ارتباطی جهان 
اســت که برای تامین یکی از حیاتی ترین نیازهای 
انســان، یعنی برقراری ارتباط، به وجود آمده و روز 
به روز در الیه های زندگی فردی و اجتماعی بشــر 
ریشــه دوانده است، اظهار داشــت: همین موضوع 
سبب شده تا امروزه پست، عامل مهمی در امر توسعه 
جوامع به شــمار رود. شبکه پســتی به عنوان یکی 
از زیرساخت های مهم کشور، بســتری فعال برای 
بهره برداری های گوناگون ارتباطی، تجاری، فرهنگی، 
اطالع رســانی و سیاســی بوده و نقش آن به عنوان 
عامل واســط در برقراری تعامل و ارتباط بین مردم 
و نهادهای حکومتی و اجتماعی روز به روز گسترش 
می یابد. حمیــد باقری با بیان اینکه درکشــورهای 
توسعه یافته نقش پســت در جامعه بسیار ملموس 
و کامال حیاتی اســت، افزود: تقریبا همه مردم این 
کشورها هر روز با ادارات پست سر و کار دارند؛ طوری 
که تعامل بین مــردم و متصدیان پســتی به ایجاد 
ارتباطات نزدیکی بین آنها منجر شــده اســت. در 
اقتصاد توســعه یافته دنیا، حضور پست در زندگی 
اجتماعی آنچنان پررنگ اســت که حجم مبادالت 
پســتی می تواند به عنوان معرف میــزان تحرک و 
فعالیت یــک جامعه و معیاری برای بــرآورد میزان 
رشد و توسعه آن باشد. پســت، نشان دهنده میزان 
فعالیت های صنعتــی، تحرک بازرگانی، توســعه 
اقتصادی و برآوردکننــده تولید در بخش خدمات و 
در عین حال بیانگر عمق و ریشه جریان فعالیت های 

فکری، علمی و فرهنگی یک جامعه است. 
وی، گسـترش فزاینـــده فناوری های اطالعاتی و 
ارتباطاتی، به ویژه شـــبکه جهانــی اینترنت و آثار 
چشـــمگیر آن در ابعاد زندگی فردی و اجتماعی و 
لزوم سـرمایه گذاری وســـیع و هدفمند در جهت 
بهره گیری حداکثری از فرصت های ناشـی از آن در 
جهت پیشـرفت همه جانبه در شرایط تحریم و ارائه 
خدمات گسترده و مفیـــد به اقشـار گوناگون مردم 

را از طریـق امکانات فضای مجـازی دانست و تاکید 
کرد:  یکی از مهم ترین مقوالت در جامعه اطالعاتی، 
مسئله خدمات الکترونیک است؛ خدمت الکترونیک 
به معنای فراهم کردن شــرایطی اســت که نهادها 
بتوانند خدمـات خـــود را به صورت شـبانه روزی و 
در تمـام ایام هفته به شـهروندان ارائـه کنند. مدیر 
کل پست استان اصفهان در ادامه با اعالم اینکه پست 
استان اصفهان با 1026 واحد پستی سهم 7 درصدی 
از کشور را به خود اختصاص داده است به ارائه گزارش 
عملکرد یکساله این سازمان پرداخت و گفت: به ازای 
هر 4991 نفر، یک واحد پوششی و به ازای هر 102 
کیلومتر مربع، یک واحد پســتی در استان اصفهان 

قرار گرفته است.
باقری با اظهار اینکه روزانه 28 هزار فقره مرســوله 
پستی به استان وارد و 32 هزار مرسوله صادر می شود 
که درمجموع از فروردین ماه تا شهریور، 98 5 میلیون 
و 800 هزار و 215 مرســوله وارد و 6 میلیون و 214 
هزار و 586 فقره مرسوله پســتی از استان اصفهان 
خارج شده است که پوشش جغرافیایی 100 درصدی 
در استان را شامل می شود.وی با اشاره به بالتکلیفی 
هشت ســاله 38 هزار کارت ســوخت در باجه های 
پست استان، اظهار کرد: از سال 1390 به علت جابه 
جایی مالکان و یا مشــکالت آدرس های ثبت شده، 

این کارت های سوخت را نتوانسته توزیع و به تازگی 
با همکاری شرکت ملی توزیع نفت این  تعداد کارت 
سوخت بالتکلیف، در سامانه مرسوالت قرار می گیرد 
و مالکان با مراجعه به این سامانه، اعالم آدرس جدید 
و پرداخت هزینه اندک بــه صورت آنالین می توانند 
کارت سوخت خود را در مدت کوتاه از طریق پست 
دریافت کنند.مدیرکل پست استان اصفهان با بیان 
اینکه این 38 هزار کارت سوخت تاکنون امحا نشده 
است، خاطرنشان کرد: با راه اندازی سامانه مرسوالت 
10 هزار کارت سوخت پس از هشت سال توزیع شده 
است.باقری همچنین به توزیع 155 هزار و 406 فقره 
کارت سوخت در شش ماهه نخست امسال اشاره کرد 
و گفت: از این شمار حدود 90 هزار کارت سوخت از 
زمان اعالم طرح ضرورت اســتفاده از کارت سوخت 

شخصی در کالن شهرها در طول 45 روز توزیع شد.
پست با کمترین هزینه خدمات خود را انجام 

می دهد
مدیرکل پست استان اصفهان با بیان اینکه 41 هزار 
و 439 فقره کارت ملی هوشــمند در باجه ها رسوب 
کرده است، اظهار کرد: افرادی هستند که برای کارت 
هوشــمند ملی اقدام کردند و کارت برای این افراد 
صادر شده است، برای این اشــخاص حداقل چهار 
مرتبه پیامک ارسال شده؛ اما تاکنون برای دریافت 

کارت ملی به باجه های پست مراجعه نکرده اند.وی 
اضافه کرد: با توجه به زیرســاختی که سازمان ثبت 
احوال ایجاد کرده است اشخاص باید نسبت به دریافت 
کارت ملی به پست مراجعه کنند براین اساس پست 
امکان رساندن کارت ملی را به آدرس پستی اشخاص 
ندارد.باقری با بیان اینکه شــرکت ملی پست به غیر 
از خدمات نیابتی ســازمان های دولتی و خصوصی، 
بیش از 100 نوع خدمات گوناگــون در جامعه ارائه 
می کند، اظهار کرد: به رغم گستردگی و خدماتی که 
پست و زیرساخت های پستی دارد، سهم کمی از بازار 
را در اختیار داریم.وی با بیان اینکه گروهی بازار سیاه 
به وجود آوردند، این گروه تابــع مقررات یک پارچه 
نیستند و حقوق مصرف کننده و شــرایط رقابت را 
رعایت نمی کنند، افزود: در این بازار ســیاه به نوعی 
کسب و کار پنهان به وجود آمده که سبب نبود بهره 
وری در جامعه است، این در حالی است که در کسب 
و کار استاندارد از صفر تا صد اجرای عملیات به صورت 
یکپارچه و با کمترین هزینه انجام می شود.مدیرکل 
پست اســتان اصفهان اضافه کرد: شــمار زیادی از 
مرسوالت از طریق اتوبوس ها حمل می شود، در حالی 
که پست با کمترین هزینه و در کوتاه ترین زمان این 

خدمات را به صورت یکپارچه انجام می دهد.
وی با اشــاره به خدمات نیابتی پســت اســتان به 
سازمان های دولتی و خصوصی، گفت: در این زمینه 
نرم افزار جامع تحت وب برای انجام فرآیند مبادالت 
راه اندازی شده و امکانات لجستیکی و زیرساخت ها 
فراهم اســت؛ امــا با این وجــود متاســفانه برخی 
سازمان های دولتی و خصوصی برای مرسوالت خود 
از طریق پست اقدام نمی کنند در حالی که خدمات 

پستی یکی از پایه های دولت الکترونیک است.
توزیع ۹۲ هزار گذرنامه در شــش ماهه 

نخست امسال
باقری با بیان اینکه در شــش ماهه نخســت امسال 
92 هزار گذرنامه در اســتان اصفهان توزیع شــده 
اســت، به ورود روزانه چهار هزار گذرنامه به استان 
در ایام نزدیک به اربعین اشــاره کرد و گفت: پست 
متناسب با نیاز مردم و سازمان ها با استفاده از تمام 
 ظرفیــت گذرنامه هــا را در کمترین زمــان ممکن

 توزیع می کند.

 رسوب بیش از   40 هزارفقره کارت ملی هوشمند در باجه های پست
  مدیرکل  پست استان اصفهان خبر داد: 

آیین تجلیل از نمونه های ترافیکی استان اصفهان صبح   
دیروز با حضور اســتاندار اصفهــان و فرمانده نیروی 
انتظامی استان برگزار شد. استاندار اصفهان در این آیین با اشاره به اینکه 
مطابق روایات نیروهای خدوم انتظامی زینت جامعه هستند، اظهار کرد: 
معتقدم حضور همیاران پلیس در جامعه باعث ساختن اجتماع می شود. 
سرمایه گذاری و گذاشــتن وقت و اعتالی آموزش در این زمینه بسیار 
اثربخش خواهد بود و نشان از بیداری جامعه دارد. عباس رضایی با بیان 
اینکه حضور خانواده شهدا، جانبازان و نیروهای مقاومت زینت بزرگی 
برای اصفهان اســت، افزود: هم نوعی و هم زیستی الزمه جامعه مدنی 
است اگر قرار اســت این هم نوعی و هم زیستی در جامعه مدنی برقرار 
شود، نیازمند امنیت هستیم. وی افزود: بحثی در رشته ایمونوشناسی 
است که هیچ دونفری در دنیا مثل هم نیستند به همین دلیل برای پیوند 
اعضای دو نفر باید وضعیت افراد بررســی شود تا این کار صورت گیرد. 
رضایی با بیان اینکه دو نفر با قرارگرفتــن در یک محیط به مرور زمان 
تفاوت های رفتاری پیــدا می کنند، گفت: در حقیقــت رفتار و کردار 
انســان ها با یکدیگر متفاوت است، در جامعه شــاهد حضور متخلفان 
هستیم که نیروی انتظامی با این گروه از اشخاص درگیر هستند و باید 
اعمال قانون صورت گیرد. استاندار اصفهان تاکید کرد: فرهنگ سازی 
برای موتورسواران کار بسیار ارزشمندی است؛ اما نمی توان متخلفان را 
هم به این صورت اصالح کرد. رضایی تصریح کرد: ضروری اســت که 
گاهی اوقات اعمال قدرت و برخورد قانونی با متخلفان صورت گیرد تا با 
گرفتن تذکرات الزم از سوی مراجع قانونی ملزم به رعایت قانون شوند. 

وی با اشاره به اینکه الزام گذاشتن کاله ایمنی برای موتورسواری قانونی 
اســت که منفعت را برای این گروه از افراد به دنبــال دارد، اظهارکرد: 
برنامه ریزی و دادن آگاهی به موتورسواران بسیار حائز اهمیت است و در 
این صورت شاهد برقراری امنیت بیشتری در خیابان ها و پیاده روهای 

شهر خواهیم بود.

اصفهان ظرفیت تبدیل به استان نمونه ترافیکی را دارد
فرماندهی انتظامی اســتان اصفهان نیز در این مراسم با اشاره به اینکه 
رویکرد نیروی انتظامی برقراری امنیت با مشــارکت خود مردم است، 
اظهار کرد: بر همین اساس نیروی انتظامی تالش می کند تا بسترها و 
مؤلفه های حضور مردم را به صورت نظام مند برقرار کند. سردار مهدی 
معصوم بیگی تاکید کرد: همیاران پلیس، پلیس یاران، نگهبانان محله 
و پلیس افتخاری در برقراری نظم و امنیت برای شــهروندان مشارکت 

دارند. وی تصریح کرد: واژه شهرقانونمند و در سطح باالتر مدینه فاضله 
که همه به دنبال آن هستند به معنای این است که باید شهروند قانونمند 
داشته باشیم. معصوم بیگی با تاکید بر اینکه اگر بخواهیم شهر، جامعه 
و کشور قانونمندی را داشته باشیم باید شــهروندان قانونمند باشند، 
افزود: شهروند قانونمند موظف به رعایت سه وظیفه مشارکت جویی، 
مســئولیت پذیری و قانونمندی اســت. وی افزود: اگر این سه مؤلفه 
در بین شــهروندان موجود نباشد طبیعی اســت که با شهرقانونمند 
فاصله داریم. فرماندهی انتظامی اســتان اصفهان گفت: شــهروندان 
باید مشارکت جویی، مسئولیت پذیری و قانونمندی را از ابتدا آموزش 
ببینند به همین دلیل تاکید بر ســرمایه گذاری بیشتر روی کودکان و 
نوجوانان است که این روند مبنای عرفی، شرعی و مدیریتی دارد. وی 
اظهارکرد: طرح هایی مانند همیاران پلیس و پلیس یاران جوان تمرکز 
بر این قشر از جامعه است و عالوه بر اینکه این گروه خودشان قانون را 
رعایت می کنند به پلیس هم در ملزم کردن شهروندان به رعایت قانون 
کمک می کنند و به مردم و رانندگان مودبانه تذکر می دهند. فرماندهی 
انتظامی استان اصفهان خاطرنشان کرد: اصفهان این فرهنگ و ظرفیت 
را دارد که شهر و استان نمونه ترافیکی شود و در چشم اندازهای آینده 
باید به سمت استان نمونه ترافیکی پیش برویم و برای اتفاق افتادن این 
امر باید به قانون احترام گذاشته و هنجارهای شهروندی را رعایت کنیم. 
معصوم بیگی یادآور شد: اصفهان پایتخت فرهنگ و تمدن ایران اسالمی 
است که جایگاه بزرگی دارد و انتظار می رود که استان اصفهان در رعایت 

قانون و مقررات در بین استان ها متفاوت باشد.

 تاکید استاندار اصفهان بر استفاده از برخورد قانونی جهت اصالح رفتار ترافیکی موتورسواران؛

 فرهنگ سازی کافی نیست

 تقدیر از روابط عمومی شهرداری اصفهان
 در کنفرانس ملی

در هفتمین کنفرانس ملی »حرفه ای گرایی در روابط عمومی« مدیران روابط عمومی منتخب ملی 
از نگاه اعضای شورای سیاست گذاری هفته روابط عمومی ایران و دبیرخانه کنفرانس معرفی و تقدیر 

شدند.
در این کنفرانس »علی راعی«، مشاور رسانه ای شــهردار اصفهان به نیابت از »ایمان حجتی« مدیر 
روابط عمومی شــهرداری اصفهان، لوح تقدیر و تندیس هفتمین کنفرانس حرفه گرایی را دریافت 
کرد.»سید غالمرضا کاظمی دینان«، رییس شورای سیاست گذاری هفته روابط عمومی ایران در آیین 
گشایش  هفتمین کنفرانس ملی حرفه ای گرایی در روابط عمومی با اشاره به سرعت انتقال اطالعات 
و گســتردگی ارتباطات و اهمیت جایگاه روابط عمومی بر ارتقای دانش و سطح آگاهی فعاالن این 

عرصه تاکید کرد.
کاظمی دینان افزود: هفتمین کنفرانس ملی حرفه ای گرایی در روابط عمومی، با عنوان روابط عمومی 
دیجیتال برگزار شده و در این رویداد اساتید و صاحب نظران به ایراد مقاالت و آخرین تکنولوژی های 

اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهانارتباط جمعی و نگرش های نوین ارتباطی خواهند پرداخت.   

آگهی مزایده
اداره کل ورزش و جوانان اســتان اصفهان در اجرای مــاده 5 قانون الحاق برخی مــواد قانون تنظیم بخشــی از مقررات مالی 
دولت در نظر دارد تعدادی از اماکن ورزشــی خود واقع در ســطح اســتان را از طریق مزایده به مســتاجر واجد شــرایط برای مدت 
 )حداقل 1 و حداکثر 3 ســال( واگــذار نماید. لذا متقاضیان می توانند جهت اطالع بیشــتر شــرایط از تاریخ 98/07/17 به ســایت
 www.isfahan.msy.gov.ir و برای دریافت اســناد و پاکت های مخصوص شــرکت در مزایده تا تاریخ 98/07/25 به امور 
قراردادهای اداره کل ورزش و جوانان استان مراجعه نمایند و ضمن مطالعه دقیق شــرایط، درخواست خود را به همراه مدارک اعالم 
شده تا ساعت 12 ظهر روز شــنبه 98/08/11 به دبیرخانه اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان واقع در خیابان آبشار سوم- بعد از 
پل غدیر تحویل داده و رسید دریافت نمایند. ضمناً زمان بازگشــائی پاکتهای متقاضیان روز دوشنبه مورخ 98/08/13 راس ساعت 9 
صبح در محل اداره کل می باشد. الزم به ذکر متقاضیان می توانند قبل از تکمیل اسناد مزایده از مکان مورد اجاره بازدید به عمل آورند.

م الف :621900
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یادداشت

تنفر، انرژی منفی ایجاد می کند و این انرژی سالمتی را به خطر 
می اندازد و معموال به موتور انگیزشی تبدیل نمی شود تا شخص 
را برای اهداف سازنده کمک کند به همین دلیل خوب است که با 
هیجانات مثبت جایگزین شود. بهترین رویکرد درمانی نسبت به 
افرادی که هیجان منفی تنفر را در خود دارند؛ مواجهه سازنده توام 
با جرأت ورزی و جرأت مندی است. به این معنی که علت مخالفت 
را در فضایی آرام بیان کرده و در یک فضای تفاهمی مسئله را حل 
کنیم و به جای فرار، ستیز و مقابله، رویکرد سازنده را برگزینیم. 
در اطراف مان انســان های زیادی وجود دارند که ما خیلی از آنها 
خوش مان نمی آید ولی مجبوریم که با این آدم ها زندگی کرده و 
ارتباطات مان را حفظ کنیم ولی نکته آزار دهنده اینجاســت که 
درک نکردن این دسته از اشخاص سبب می شود که احساسات ما 
به تدریج حالت خصمانه ای به خود بگیرد . برای رهایی از چنین 
موضوعی باید در گام نخســت یاد بگیرید که چه طور اشخاص را 
درک کنید. به عنوان مثال ممکن اســت یکی از افراد خانواده یا 
دوست و همکارتان مدام از شما در مورد یک رفتارتان انتقاد کند و 
شما حسابی از این مسئله کالفه شوید. در این شرایط شما حالت 
دفاعی به خودتان می گیرید و گاهی از این مرحله هم جلوتر می 
روید و از آن فرد متنفر می شوید. در این شرایط بهتر است کمی 
بیشتر فکر کنید. به عنوان مثال ممکن است آن شخص به خاطر 
این که خود دچار یک عادت بد شــده یا نتیجه یک رفتار بد را به 
روشــنی تجربه کرده، شما را از آن کار منع کند و انگیزه اصلی 
این انتقاد در واقع مثبت باشد. برای همین پیش از این که از 
انتقاد و سرزنش کسی نســبت به خودتان متنفرشوید سعی 
کنید که علت اصلی این عمل افراد را درک کنید. مشکل اصلی 
همه انســان هایی که به نوعی از یکدیگر متنفر هستند حرف 
نزدن است؛ اما نمی شود گفت که حرفی بین این افراد ردوبدل 
نمی شود بلکه حرف ها یا به موقع گفته نمی شوند یا برای دو 
طرف غیر قابل درک است. قبل از هرچیز باید تفاوت دیدگاه 

خود و شخصی که از وی متنفر هستید را درک کنید.

عکس روز

دوخط کتاب

نیست. مثل اتاق روشنیم؛ روشنی 
از خودمان نیست. قرآن می گوید 
هرچه هست از اوست، »کل من 
عند ا...« همه سر سفره خداییم ؛ 
اما گاهی متوجه نیستیم مهمان 
کی هســتیم. در حقیقــت، عالم 
وجود در کنــار خدا زیباســت. در 
غیــر این صــورت عالم سراســر 
خیال اندر خیال است یعنی هستی 
نیســت؛ هســتی نماســت. مثــل 
سراب اســت. این را به یاد داشته 

باشیم.
                                   »شرح دعای سحر«
حجت االسالم رنجبر

گاهــی متوجــه نیســتیم 
مهمان هستیم

آهنی که در کوره آتشــین است، 
سرخ سرخ است، داغ داغ است؛ اما 
نه ســرخی و نه داغی، هیچ کدام 
مــال خودش نیســت؛ مــال کوره 
است. برای همین وقتی از دریچه 
کوره بیرون مــی آیــد، آرام آرام 
خاموش و ســرد می شــود. صبح 
که بیدار می شــوی اتاق روشــن 
شــده؛ این روشــنی مال خورشید 
اســت نه مال اتاق. مــا آدم ها مثل 
همان آهن سرخیم؛ سرخی از ما 

پلیس چین یک زندانی فراری این کشــور را پس از ۱۷ ســال فرار از زندان 
دستگیر کرد. »سونگ موئوجیانگ« که به جرم قاچاق انسان زندانی شده بود، 
در سال ۲۰۰۲ از زندان فرار کرد. پلیس چین با کمک چندین پهپاد سرانجام 
موفق شــد تا مخفیگاه این مرد را پیدا کند. سونگ ۶۳ ساله که در کار قاچاق 
زنان و کودکان دست داشت، پس از فرار از زندان در مارس ۲۰۰۲ وارد مزارع 
منطقه ییالئوچانگ واقع در استان سی چوان چین شــده بود. بنا بر گزارش 
پلیس چین، این مرد در غاری که کمتر از دو مترمربع مســاحت داشــت به 

تنهایی زندگی می کرد. 

دستگیری زندانی فراری پس از ۱۷ سال در غار!

یک زن استرالیایی یک سال است که لباس عروسی اش را همه جا می پوشد. 
»تامی هال« وقتی 4۱ ساله بود، به هند رفت و در آنجا متوجه شد، جوامع امروز 
مصرف گرا شده اند و عهد کرد وقتی به استرالیا برگشت تا یک سال هیچ کفش 
و لباسی نخرد؛ اما برای جشن ازدواجش، دچار تعارض شدیدی شد. از طرفی 
دوست داشت  لباسی زیبا برای عروسی اش بخرد و از طرف دیگر نمی خواست، 
برای یک شب هزار دالر خرج کند. به همین دلیل تصمیم گرفت از لباسش بعد 
از مراسم هم حسابی اســتفاده کند. حاال او یک سال است که برای فوتبال، 

ماهیگیری، آشپزی و خرد کردن هیزم، لباس عروسی اش را می پوشد! 

لباس عروس کاربردی

»تانوی بارمن«، دختر ۱۷ ساله کالیفرنیایی، آخر هفته هایش را به جشن تولد 
گرفتن برای بچه های بی خانمان اختصاص داده و تا به حال 45 جشن تولد گرفته 
است. بعضی از این بچه ها تا به حال جشن تولد نداشته اند. ایده اولیه این کار وقتی 
شکل گرفت که پدر و مادرش را که برای کار داوطلبانه به پناهگاه بی خانمان ها 
رفته بودند، همراهی کرد و دید که بسیاری از کودکان آنجا هیچ وقت جشن تولد 
را تجربه نکرده اند. بنابراین تصمیم گرفت برای این بچه ها در روز تولدشان جشن 
بگیرد تا حداقل برای یک روز هم که شده، احساس مهم و عزیز بودن بکنند.

جشن تولد برای بی خانمان ها

کاروانسرای سنگی 
»تی تی« در گیالن

کاروانسرای تی تی به معنای 
کاروانســرای شــکوفه به 
فاصله حــدودا 8 کیلومتری 
از شهر ســیاهکل در استان 
گیالن واقع شــده است. این 
کاروانســرا در گذشته برای 
توقف و استراحت مسافران 
بین دو شهر دیلمان و الهیجان 

ساخته شده بود.

حسین غفرانی کجانی، مدیر کل ثبت احوال اســتان اصفهان اظهار کرد: اداره کل ثبت احوال استان  
با ۲4 اداره شهرستان، ۷ اداره بخش و 5 نمایندگی در سال 9۷ و شش ماهه اول سال ۱۳98 در ابعاد 
مختلف خدمات اداری توانسته است در ارائه خدمات پیشخوان محور )حضوری(، حاکمیتی )ستادی( 
و مجازی گام های جدیدی را بردارد و در بســتر سازی برنامه های توســعه و رصد مستمر جمعیت و 

چالش های آن وظایف خود را دنبال کند.
رضایت مندی ارباب رجوع

غفرانی با بیان اینکه در راســتای تکریم ارباب رجوع مالقات مردم با باالترین مقامات مســئول ثبت 
احوال و رؤسای ادارات تابعه به صورت روان، خارج از نوبت و روزانه برقرار می شود، ادامه داد: با ابالغ 
بخشنامه ریاست محترم جمهوری در سال 9۷ مبنی بر اســتقرار میزخدمت در ادارات دولتی، اداره 
کل ثبت احوال استان اصفهان به عنوان اولین دستگاه اجرایی به راه اندازی واستقرار میز خدمت اقدام 
کرد که در این باب با مراجعه ارباب رجوع به میزخدمت کلیه خدمات قابل ارائه پس از ثبت درخواست 
و بررسی توسط کارشناسان مربوطه، به مراجعه کننده در کمترین زمان ممکن قابل ارائه خواهد بود. 
این میز خدمت به عنوان میز برتر سال 9۷ از استاندار وقت تقدیر نامه دریافت کرده و گزارش خبری 

آن در سیمای جمهوری اسالمی منعکس شد.
خدمات اقامت محور

مدیر کل ثبت احوال استان اصفهان در خصوص اجرای آشیو الکترونیک اسناد هویتی ایرانیان گفت: 
سازمان ثبت احوال کشــور به عنوان اولین ســازمان دولتی، به راه اندازی بایگانی الکترونیک اسناد 
هویتی ایرانیان اقدام کرد که با این اقدام کلیه خدمات هویتی در محل اقامت مراجعه کننده قابلیت 
ارائه پیدا خواهد کرد. با رصد وپیگیری از طریق همین ســامانه ها بوده است که امور و وظایف محوله 
به ادارات تابعه با کمترین انحراف از معیارهای درنظر گرفته شــده به انجام  می رسد و از رهگذر این 
اقدامات می توان به کسب نظر و رضایت مراجعین دســت یافت.  می توان از اتصال دویست دستگاه 
دولتی و نهادهای عمومی از قبیل بانک ها، نیروی انتظامی، دفاتر اســناد رسمی و...به صورت برخط 

در ۲۰۰/۰۰۰ نقطه از خدمات ثبت احوال بهره مند شد.
وی در خصوص کارت هوشــمند ملی با اشــاره به اینکه اداره کل ثبت احوال استان در سال ۱۳9۷ 
توانست با گذر از استاندارد در نظر گرفته شده برای استان به مرز 85 درصد ثبت نام واجدین شرایط 
اخذ کارت هوشمند برسد، تاکید کرد: این ســازمان در شش ماهه اول سال جاری نیز توانست با ثبت 
نام ۳۶۱4۰۶ مورد متقاضی به دریافت کارت ملی اقدام کند که با برآورد جمعیت هدف استان برای 

دریافت کارت، تعداد افراد باقی مانده واجد شرایط در استان به ۳8۰۷59 نفر می رسد.
واگذاری خدمات به بخش خصوصی

مدیر کل ثبت احوال استان اصفهان در بحث واگذاری خدمات قابل ارائه به بخش خصوصی و چابک 
سازی دولت ثبت احوال اذعان داشت: با واگذاری خدمات غیر ثبتی به دفاتر پیشخوان، از حجم بسیار 
زیادی از مراجعات غیر ضروری به ادارات کاسته شد و تسریع و تسهیل امور افزایش بافت. هم اکنون 
در کل استان قریب به 8۱ دفتر پیشخوان فعالیت دارند که از این تعداد ۳8 دفتر در اصفهان و مابقی 

در دیگر نقاط استان به ارائه خدمت به هم استانی ها مشغول هستند.
خدمات هویتی و تابعیتی

غفرانی با بیان اینکه ثبت احوال اســتان اصفهان در سال ۱۳9۷ توانست به عملکرد درخشان و فراتر 
از برنامه های تعیین شده و استاندارد در نظر گرفته شــده دست یابد، ادامه داد: این سازمان توانست 
با چاپ بیش از ۲۷5/۰۰۰جلد شناسنامه الکترونیکی به رشد ده درصدی نسبت به سال های گذشته 
برسد و در ثبت نام کارت هوشمند با ثبت نام و چاپ بیش ۷8۰/۰۰۰ فقره کارت هوشمند درصد باالیی 
از نیاز مراجعین و واجدین شرایط ثبت نام را مرتفع کند. از طرفی با استقرار مامور در سه بیمارستان 

در کالن شهر اصفهان جهت ثبت والدت و صدور شناسنامه نوزاد اقدام کرده است و با استقرار مامور 
در آرامستان به صورت آنالین نســبت به ثبت وفات و صدور گواهی فوت اقدام می کند. همچنین در 
زمینه ارائه خدمات به مناطق دور افتاده، کارکنان این سازمان در استان اصفهان با انجام ماموریت های 
ده گردشی در تمامی مناطق روستایی استان خاضعانه به ارائه خدمات هویتی و کارت هوشمند ملی 

به هم استانی های عزیز مشغول هستند.
افتتاح ادارات ثبت احوال ودفاتر پیشخوان

وی ادامــه داد: افتتاح و تبدیل نمایندگی ثبــت احوال به اداره در بخش جلگــه و راه اندازی ۷ دفتر 
پیشخوان دولت، بخش کوچکی از دستاوردهای این سازمان بوده است.

موفقیت های کسب شده توسط سازمان ثبت احوال استان اصفهان
غفرانی در پایان با اشاره به کسب رتبه برتر در میز خدمت استان در سال 9۷، کسب رتبه برتر در حوزه 
صیانت از حقوق شهروندی در سال 9۷، کسب رتبه برتر پایگاه بسیج اداره کل ثبت احوال استان در 
سال 98، کسب رتبه برتر در برگزاری مراســم یک قرن فعالیت ثبت احوال در سال 9۷، دریافت لوح 
سپاس از نماینده محترم ولی فقیه در وزارت جهادکشاورزی در هفته دولت سال 9۷، کسب رتبه برتر 
نظرسنجی عمومی از ارباب رجوع در سال 9۷، کسب رتبه برتر در شاخص های اختصاصی جشنواره 

شهید رجایی در سال 98 به ســخنان خود پایان داد. 

اداره کل ثبت احوال استان اصفهان پیشتاز در کسب رتبه های برتر کشوری

رهایی از احساس تنفر نسبت به دیگران)2(

مهسا احمدی

جدول ارائه خدمات در سال 1397

تعدادعنوان خدمتردیف

275709چاپ شناسنامه1

789224کارت هوشمند2

73143ثبت والدت3

23604ثبت وفات4

4552تغییرنام5

13163تغییر نام خانوادگی6

11029هیئت حل اختالف ثبت احوال7

جدول ارائه خدمات در شش ماهه اول سال 1398

تعدادعنوان خدمتردیف

104575چاپ شناسنامه1

361401کارت هوشمند2

32059ثبت والدت3

12173ثبت وفات4

1960تغییرنام5

6409تغییر نام خانوادگی6
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