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بفرمایید فوتبال!
    بازی ایران و مراکش 400 میلیون در سینماها فروخت؛     

4

سایه سنگین صادرات محصوالت خام بر اقتصاد استان
رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی اصفهان اعالم کرد:
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»مربی« ای نیستم که قول قهرمانی بدهم
قلعه نویی در نشست خبری باشگاه سپاهان:

هیوالیی که اقتصاد ایران را بلعیده است؛10

3
حباب بازی!

قانون خاصی برای 
 جلوگیری از کشت برنج

 وجود ندارد
3
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 تقسیم خدمات رفاهی
 به صورت عادالنه در اصفهان
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قائم مقام سازمان جهادکشاورزی استان:

12

در همه  صنایع کشور جای  پای ذوب آهن باقی است
صبح دیروز مراسم تکریم و معارفه مدیرعامل شرکت سهامی 
ذوب آهن با حضور مدیران سابق و جدید و معاون وزیر صنعت، 

معدن و تجارت برگزار شد. 
»احمد صادقی« کــه در کارنامه خــود، قائم مقامی مدیرعامل شــرکت 
فوالدمبارکه را هم داشت، سال 94 طی حکمی به عنوان مدیرعامل شرکت 

ذوب آهن معرفی و منصوب و جانشین »اردشیرسعدمحمدی« شد. ..

 خوانش داستان های اصفهان
 در قلب میدان نقش جهان 

 رییس شورای اسالمی شهر هشدار داد:   

بیابان از آنچه فکر می کنید به اصفهان نزدیک تر است

سخت تر از »خشکسالی«
  وقتی کشاورزان استان توان برداشت محصوالت شان را از روی زمین ندارند؛ 

6

در آیین تکریم و معارفه مدیرعامل شرکت  سهامی ذوب آهن مطرح شد؛
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-آقای رییس جمهور! پس خیال مان از بابت 
سکه راحت باشد؟

-بله
هنوز آن شبی که »رضا رشــیدپور« مقابل حسن 
روحانی نشســت و این ســوال را از رییس جمهور 
پرســید و روحانی با لبخند معروف برلب، قاطعانه 
جواب داد »بلــه« از یادمان نرفته اســت. یک ماه 
نگذشــته بود که بازار ارز و ســکه به هم ریخت و 
سیاســت های دولت و بانک مرکزی تا االن برای 
کنترل بــازار و فروکش کــردن التهابــات ارزی  
اقتصادی نخوابیــده و مســئوالن در توضیح و یا 
توجیه این امر، تنها یک جواب در آســتین دارند: 
»حباب است، می ترکد!« و ما هرچه منتظر ترکیدن 
این حباب مــی مانیم، خبری نمی شــود و هرچه 
می گذرد، اوضاع بدو بدتر می شــود. وزرا و اهالی 
کابینه هم می گویند همه چیز تحت کنترل است 
و مردم نگران نباشــند. وزیر راه و شهرسازی اخیرا 
عنوان کرد که طی ســه ماه اخیر در حوزه اقتصاد 
اتفاق خاصــی نیفتاده و دولت حواســش به همه 

چیز هست!
در بازار اما خبرهای دیگری اســت. از دالر 4200 
تومانی جهانگیری هیچ خبری نیست. قیمت سکه 
هم که هرروز باال و باالتر می رود. به اینها، افزایش 
بی رویه قیمت اجناس به ویژه بهای مسکن را هم 
اضافه کنید و مردمی را که همچنان با صبوری در 
انتظار اقدامات از سوی مراکز تصمیم گیر هستند 
و درعین حال می بینند کــه گویا اراده چندانی بر 

کنترل قیمت ها وجود ندارد!
برخی سیاسیون می گویند ریشــه این نابسامانی 
ها »سیاسی« اســت. عده ای در خارج از کشور بر 
بحران دامن مــی زنند و عده ای هــم در داخل با 
اختالف افکنی و ماهی گرفتن از آب گل آلود اجازه 

نمی دهند آب خوش از گلوی مردم پایین برود. 
غالمعلی جعفرزاده ایمــن آبادی، نماینده مجلس 

در این بــاره می گوید: 
»تا زمانی که ثبات در 
کشور نداشــته باشیم 
و اختالفــات داخلــی 
در کشــور زیاد باشد، 
اوضاع به همین شکل 
خواهد بــود. من بارها 

این موضوع را گفته و به ضرس قاطع می گویم که 
نه اسرائیل و نه آمریکا، هیچ یک نمی تواند علیه ما 
کاری بکند. بزرگ ترین مصیبت کشــور اختالفات 

داخلی است.«
این نماینده اعتقاد دارد ما تحت تاثیر جنگ روانی 
ترامپ قرار گرفته ایم و می گوید:»آنان هر روز نام 
چند شرکت را اعالم می کنند که تحریم شده، در 
صورتی که لیست شــرکت های تحریمی را از قبل 
آماده کرده انــد. آنها می خواهند 30 شــرکت را 
تحریم کنند، ولی این لیســت را تقسیم بر 20 روز 
کرده و یک روز در میان، چند نام را اعالم می کنند و 

در واقع جنگ روانی راه اندازی کرده اند.«

در داخل کشور هم عده ای 
به جان یکدیگــر افتاده اند 
و بــه جای ســخن گفتن از 
»وحدت« در برابر دشــمن 
خارجی، بر طبــل تفرقه و 
نفاق مــی کوبنــد. اصولگرا 
یک چیز می گوید و اصالح 
طلب چیز دیگری. بســیاری از سران و چهره های 
دو جریان بــه فکر منافع و مصالح خود هســتند و 
در این میان دولت هم خیلی هــا را ناامید کرده تا 
آنجا که مصطفی کواکبیــان، نماینده مجلس که 
در ایام انتخابات ریاســت جهوری سال گذشته از 
طرفداران و حامیــان پروپاقرص روحانی بود، حاال 
در مجلس و از پشت میکروفون با صدای بلند اعالم 
می کند خجالت می کشد از اینکه به روحانی رای 
داده و اعتراف می کند که از این دولت ناامید شده 
اســت. جعفرزاده ایمن آبادی اصالح طلب هم می 
گوید : »من با صراحت هم اعالم می کنم که نا امید 
شــده ایم، احســاس می کنیم که دولت توان حل 

مشکالت را ندارد.« این نماینده به کم و کاستی ها 
در قوه قضائیه هم اشاره کرده و می گوید: »در قوه 
قضائیه هم که حجم شکایات را همه می دانند، مردم 
این قوه را به عنوان قوه عادله و قوه تظلم خواهی به 
هر دلیل قبول ندارند، با درست و غلط آن کار ندارم. 
شما االن به هر کس بگویید که برای کارهای خود 
به دادگاه مراجعه کند، می گوید کسی به شکایات 
ما رسیدگی نمی کند. رییس قوه باید این موضوع 

را حل کند.«
مانده قوه مجریه کــه آن هم فعــال محل تنش و 
نمایش های عجیــب و غریب برخــی نمایندگان 
شده است)!( نماینده مجلسی که قرار است وکیل 
مدافع منافع مردم و ملت باشــد، بــه راحتی می 
گوید پول دستشــویی های 300 میلیونی مجلس 
از جیب مردم نرفته که اعتراض داشــته باشند! یا 
آن یکی خانم نماینده که در جــواب اعتراضات به 
حقوق چندده میلیونی پدرش در فالن ســازمان 
می گوید : »سهم مان را از سفره انقالب برداشتیم!« 
یا این یکــی خانم نماینده که مــی گوید به عنوان 
نماینده مردم حق خــودم می دانم کــه با عنوان 
»ناظر« به جــام جهانی بــروم! به راســتی مردم 
باید به چنین نمایندگان و مجلســی امید داشته 
 باشــند؟! این نمایندگان به راســتی عصاره ملت

 هستند؟ ملت ناامید نیست ولی از عملکرد مسئوالن 
ناامید شده اســت. جایی از قول یک جوان سوری 
خواندم که روی دیوارهای شــهر جنگ زده نوشته 
بود:» وطن، هتل نیست که اگر خدمات ارائه نداد، 

آن را ترک کنی.« 
اینجا وطن ماست. جان و جهان ماست. برای حفظ 
هر وجبش خون هزاران شــهید ریخته شــده و ما 
برای حفظش، برای اعتالی نامش و برای آرمان ها 
و آرزوهای همان شهدا جان هم می دهیم. صبوری 
می کنیم و ترکش نمی کنیم؛ اما کاش مسئوالن هم 
فکری کنند. نسل های پس از ما که هیچ خاطره ای 
از روزگار عشق و آتش و خون ندارند، شاید خیلی 

صبور نباشند!

جنجال بر سر جاسوسی آلمان 
از اتریش

در پی افشــای جاسوســی نظام مند آلمانی ها از 
افراد و نهادهای مستقر در اتریش، وین خواهان 
شفاف سازی کامل برلین شــد.دولت اتریش از 
آلمان خواســت تا درباره اتهامات مطرح شده در 
خصوص جاسوســی نظام مند عوامل اطالعاتی 
آلمان از سیاســتمداران، نهادهای بین المللی و 
شرکت های مستقر در خاک اتریش به طور کامل 
شفاف ســازی کند.پیش تر روزنامه استاندارد و 
هفته نامه پروفیــل در گزارش هایی اعالم کرده 
بودند که بین سال های 1999 تا 2006، سرویس 
فــدرال اطالعات آلمان موســوم بــه بی ان دی 
از حدود 2000 هــدف در نهادهای سیاســی، 
ســازمان های بین المللی، بانک ها، شــرکت ها 
و تولید کنندگان ســالح در اتریش جاسوســی 

می کرده است.

رژیم بحرین از شیعیان آزمایش 
ژنتیک می گیرد 

رژیم آل خلیفه با احضار شــهروندان شیعه این 
کشــور بدون ارائه هیچ دلیلــی از آنها آزمایش 
ژنتیک )DNA( می گیرد. »عبدا... الشمالوی« 
فعال حقوق بشــری بحرینی اعالم کرد که رژیم 
آل خلیفه، شــماری از شهروندان شیعه بحرینی 
را احضار و از آنها آزمایش DNA گرفته اســت. 
الشــمالوی اضافه کرد: شــیخ »هانی البناء« از 
روحانیون شــیعه بحرین یکی از افرادی اســت 
که بــدون هیچ توضیــح و ارائه دلیلی، توســط 
اداره تحقیقات جنایی احضار شده و از وی برای 
آزمایش DNA نمونه برداری شــده اســت. وی 
افزود: اجبار افراد به انجام آزمایش های پزشکی 

بدون رضایت آنها، غیرقانونی و اهانت است. 

تکذیب ادعای سعودی ها 
درباره فرودگاه الحدیده

شــبکه تلویزیونی الجزیره با پخش تصاویری از 
داخل شــهر الحدیده و فرودگاه این شهر، ادعای 
رسانه های وابسته به ائتالف ســعودی مبنی بر 
کنترل شــهر و فرودگاه الحدیده را تکذیب کرد. 
در این تصاویر یکی از شهروندان جوان الحدیده 
گفت:» ما می خواهیــم در صلح و امنیت زندگی 
کنیم و خواهان جنگ نیســتیم«. یکی دیگر از 
شــهروندان گفت:» ما نمی خواهیم الحدیده به 
سرنوشت عدن و سایر اســتان های ویران شده 
دچار شــود«. در ادامــه تصاویــری از فرودگاه 
بین المللــی الحدیده و همچنیــن پایگاه هوایی 
الربیعی - تیپ 67 در این شهر پخش شد. پیش تر 
العالم گزارش داد، اوضاع در الحدیده نگران کننده 
نیست و نیروهای متجاوز نتوانسته اند بر فرودگاه 
الحدیده ســیطره یابند. این در حالی اســت که 
شبکه خبری بی بی ســی مدعی شده است:» به 
نظر می رســد نیروهای حوثی کنترل فرودگاه را 

از دست داده اند«.

دستگیری ۳۰ تبعه خارجی در 
ترکیه به ظن ارتباط با داعش

رسانه های محلی ترکیه گزارش دادند، دست کم 
30 تبعه خارجی در اســتانبول به ظن ارتباط با 
داعش توســط نیروهای امنیتی ترکیه بازداشت 
شــده اند. یگان های امنیتی ترکیه حمالت ضد 
تروریستی را در هفت منطقه اســتانبول انجام 
داده و این افراد را به ظن توطئه چینی برای انجام 
حمالت تروریســتی دســتگیر کرده اند. آژانس 
خبری آناتولی ترکیه نیز گزارش داد:» نیروهای 
امنیتی و پلیس ترکیه اسناد و مدارک را در جریان 
این حمالت کشــف و ضبط کردند«. اوایل سال 
جاری میالدی بکر بوزداغ، معاون نخســت وزیر 
ترکیه گزارش کرد که این کشــور در بازه زمانی 
2011 تا 201۸ بیش از 4000 تروریست داعش 

را بازداشت کرده است. 

خسته نیستیم، منتظریم

وزرا احضار شدند
وزرای جهاد کشــاورزی و اقتصاد با حضور در 
جلسات علنی سه شنبه و چهارشنبه این هفته 
مجلس به 6 سوال اسدا...عباسی و جواد کریمی 
قدوســی، نمایندگان رودســر و مشهد پاسخ 
می دهند. در هفته جاری، طرح حقوق و دستمزد 
مدیران و مقامات کشور در دستور کار مجلس 
قرار گرفت. گزارش نهایی کمیسیون امنیت ملی 
و سیاست خارجی در مورد تحقیق و تفحص از 
وضعیت افراد دوتابعیتی و دارای گرین کارت در 
حوزه مسئوالن و مدیران ارشد و شناسایی خأل 

 های قانونی نیز در دستور کار قرار دارد. 

انتقاد مطهری از هشدار 
علم الهدی به مجلس

علی مطهری طی یادداشتی که در اختیار ایسنا 
قرار داد، نوشت: »آقای علم الهدی، امام جمعه 
مشهد به نمایندگان مجلس هشدار داده است 
که »حواس تان جمع باشد که در تاریخ اسم تان 
دنبال مملکت فروشان نیاید و نگویند شما هم 
با تصویب FATF جزو مملکت فروشان بودید.« 
اوال اگر بنا بود نمایندگان مجلس تشخیص های 
آقای علم الهدی را مالک تصمیم های خود قرار 
دهند، امروز اثری از جمهوری اســالمی نبود 
و انقالب اسالمی را دو دســتی تقدیم آمریکا و 
اسرائیل کرده بودیم؛ چرا که همیشه انقالب ها 
بیشترین ضربه را از ناحیه دوستان ناآگاه خود 
دریافت می کنند.  ثانیا این گفته آقای علم الهدی 
شاید بتواند به کشف منشــأ پیامک های بعضا 
تهدیدآمیز ارسالی از مشهد برای نمایندگان در 

ایام طرح الیحه مرتبط با FATF کمک کند.«

سفیر ترکیه در تهران: 
 برد ایران 

باعث خوشحالی ما شد
هاکان تکین، سفیر ترکیه در تهران در حاشیه 
برگزاری انتخابات این کشور در محل سفارت 
ترکیه با اشاره به برگزاری مسابقات جام جهانی 
فوتبال، گفت: برد شیرین ایران در برابر مراکش 
باعث خوشحالی و شادی ما بود و امیدواریم که 
در مورد اسپانیا و پرتغال هم نتایج موفقیت آمیز 
باشــد و مردم ایران ما را در شادی خود سهیم 

بدانند.

امیرعبداللهیان:
آینده متعلق به همه یمنی ها 

و باتالق متجاوزین است
حســین امیرعبداللهیان دستیار ویژه رییس 
مجلس در امور بین الملل در صفحه شخصی 
خود جنایات آمریکا،  صهیونیست و عربستان 
علیه مــردم مظلوم یمن را محکــوم کرد که 
متن آن به شرح زیر اســت: »در سایه جنگ 
اشــغالگرانه عربســتان، امــارات ، آمریکا و 
صهیونیست ها علیه مردم مظلوم یمن ، فاجعه 
انســانی بیداد می کند. بی تردید متجاوزین 
، میدان جنگ را در یمن باختــه اند؛ اما می 
خواهند با اشغال بندر حدیده و قطع آب و نان 
مردم، یمن را وادار به تسلیم کنند. آینده متعلق 

به همه یمنی ها و باتالق متجاوزین است«.

قاسمی:
 تروریست ها  امنیت افغانستان 

را هدف قرار داده اند
ســخنگوی وزارت امور خارجه ایران با محکوم 
کردن حملــه انتحــاری صــورت گرفته در 
افغانستان، گفت: تروریست ها و بدخواهان ملت 
افغانستان، ثبات و امنیت این کشور را هدف قرار 
می دهند. بهرام قاسمی افزود: بدخواهان ملت 
افغانستان که ثبات و آرامش و تالش های اخیر 
از جمله آتش بس میان دولــت و گروه طالبان 
را مغایر با منافع خود می دانند، تالش ها برای 
تحقق آتش بس و وحدت در این کشــور را تاب 
نیاوردند و با خلق جنایتی دیگر نشان دادند بقا و 
دوام شان در جنایت آفرینی و تفرقه افکنی است.

سيدرضا اكرمي
عضو جامعه روحانيت مبارز:

محمدجــواد جمالــی نوبندگانــی در خصــوص 
پیامک هایی که در مورد الیحــه FATF به برخی 
نمایندگان ارسال شده بود و محتوایی تهدیدآمیز 
هم داشــت، گفت: در پیامک ها موضوعی به اسم 
تهدید بدنــی وجود نداشــت.این نماینده مجلس 
درباره اینکــه نماینــدگان دیگر اظهار داشــتند 
پیامک هایــی که دریافــت کردند تماما ناســزا و 
تهدید بوده اســت، گفت: تهدیداتی کــه به ما روا 
می داشتند بیشتر در موضوع تهدیدات عاطفی بود، 
تهدیداتی مثل اینکه خدا از سرتان نمی گذرد و هیچ 
تهدیدی به ضرب و شتم وجود نداشت، به عالوه در 
متن پیامک ها توهین یا ناســزا هم وجود نداشت. 
نماینده مردم فسا خاطرنشــان کرد: من معتقدم 
موافقین الیحــه با آن پیامک ها تبدیــل به موافق 
نمی شدند، مخالفین هم که از ابتدا مخالف بوده اند، 
این نوع برخورد با نمایندگان در شأن آنها نبود. وی 
گفت: وقتی مردم به نماینــده ای اعتماد می کنند؛ 
 یعنی به نیابــت از آن نماینده رای خــود را اعالم

 می کنند.

هیئت رییسه نمی تواند به 
هزاران پیامک رسیدگی کند

نماینده مجلس:

کافه سیاست

عکس  روز 

 بازدید »آنجلینا جولی«
 از مرکز خالفت داعش

مطیعی، مداح حرفه ای و رسمی کشور نیست

پیشنهاد سردبیر:

ســیدرضا اکرمي، عضو جامعــه روحانیت 
مبارز به اشعار حاشیه ساز مداح نماز عیدفطر 
واکنش نشان داد.این فعال سیاسي اصولگرا 
گفت: »البتــه آقاي مطیعي مداح رســمي 
کشور نیست. سال گذشته قصیده اي خواند 
و امسال هم قصیده سیاسي دیگري خوانده 
اســت. گاهی در برخي از مجالس مثل ایام 
محرم بروز و ظهــوري دارد ولي یک مداح 
حرفه اي و رسمي کشــور نیست.« این عضو 
جامعه روحانیت مبارز علت پرداختن به نقد 
جناحي در تریبون هاي رسمي و ملي را نبود 
حزب و تشکل در کشور دانسته و تشریح کرد: 
»من نمي پسندم که در مناسبت هایي چون 
روز جشــن عید فطر به جاي گرامي داشتن 
عید فطر و ماه مبارک رمضــان رنگ و بوي 
سیاســي به این روز بدهیم و نقد سیاســي 

مطرح کنیم«. 

مطیعی، مداح حرفه ای و 
رسمی کشور نیست

فرهاد تجری
نایب ریيس كميسيون اصل 90:

محمد غرضی گفت: کسانی که سعی می کنند برای 
حل مسئله راه خشــونت را در جامعه باز کنند، به 
خودشان و جامعه آسیب می زنند. مثال دو گروه با 
هم دعوا می کنند، حاکمیت هم مجبور است دعوا 
را بخواباند، یک دفعه پلیس وارد می شــود، برخی 
می پرسند پلیس چرا وارد شد؟ این طرف می گوید 
پلیس خشن اســت، آن طرف هم می گوید پلیس 
خشن اســت؛ اما به اعتقاد من آن دو طرفی که با 
هم دعوا می کردند خشن هســتند.طبیعی است 
که با خشــونت نمی توان خشن برخورد کرد چون 
خشونت، خشونت می آورد و ماجرا دائم ادامه پیدا 
می کند.وزیر اسبق پســت و تلگراف افزود: امتیاز 
طلبی کفن پوش محرز است، امتیاز طلبی چپ نیز 
محرز اســت؛ بنابراین فرقی با هم نمی کنند چون 
هر دو امتیاز طلب هســتند. امروز دولت و مجلس 
چپ است؛ اما وضع کشور به چه صورت است؟ بارها 
گفتم چپ نمی تواند دولت و راست نمی تواند ملت 
نگه دارد؛ هر دو وقتی قدرت را می گیرند درســت 

همان کاری را می کنند که قبلی ها می کردند.

هردو جریان امتیازطلب 
هستند

محمد غرضی:

نایب رییس کمیسیون اصل 90 مجلس با بیان 
اینکه هنوز تکلیف پول هایی که سبلریتی ها به 
بهانه کمک به زلزله زدگان کرمانشاه گرفتند، 
معلوم نیست، گفت: با توجه به ورود دادستانی 
به عنوان مدعی العمــوم در این زمینه، برخی 
ســلبریتی ها، جهت انجام تحقیق و بازپرسی 
به دادسرا احضار شدند. فرهاد تجری افزود: تا 
کنون با احضار برخی از این افراد، از آنها تحقیق 
به عمل آمده و رونــد تحقیق از بقیه همچنان 
ادامه دارد. وی در خصوص میزان پول هایی که 
سلبریتی ها از مردم جمع آوری کردند، گفت: 
گفته شده که این رقم 30 میلیارد تومان است؛ 
اما به نظر می رسد پول ها بیشتر از این رقم هم 
باشد. تجری ادامه داد: بر اساس شنیده ها در 
حساب یک ســلبریتی 9 میلیارد تومان پول 
واریز شد و در حساب یک خانم هم 6 میلیارد و 

500 میلیون تومان.

  سوءاستفاده 6 میلیاردی
 خانم سلبریتی از مردم!

پیشخوان

بین الملل

 مردم از عملکرد مسئوالن ناامید شده اند؛
ایراِن بانشــاط، پرانگیزه، 

بیدار و آماده

مسئله مهم امروز،  وحدت 
ملی مردم است

مسئوالن برای حل مسائل 
اقتصادی تصمیم جدی بگیرند

مسکن سیاسی شد

آن یکی خانم نماینده در جواب اعتراضات 
به حقوق چندده میلیونی پدرش در 

فالن سازمان می گوید : »سهم مان 
را از سفره انقالب برداشتیم!«

نماینده مجلس:
دولت به هر بهانه ای شکایت می کند

حجت االسالم و المسلمین علیرضا سلیمی، نماینده محالت در مجلس شــورای اسالمی با بیان اینکه 
دولت به هر بهانه ای از نمایندگان مجلس شــکایت می کند، افزود: اخیرا شــکایات جدیدی از دولت به 
مجلس رسیده است که بررسی آنها در دستور کار هیئت نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان قرار دارد. وی 
با تاکید بر اینکه شکایت دولت از نمایندگان مجلس افزایش یافته است، افزود: فقط در یک مورد دولت 
از 30 نماینده مجلس شورای اسالمی شکایت کرده است. عضو هیئت نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان 
گفت: البته شکایات دولت از نمایندگان خیلی بیشتر از اینهاست و پرونده های زیادی از شکایات دولت 
در هیئت نظارت مجلس وجود دارد. حجت االسالم و المسلمین سلیمی با خودداری از بیان جزئیات این 
شکایات گفت: بیشتر این شکایات مربوط به اظهارات نمایندگان در مجلس و مصاحبه های آنها راجع به 
عملکرد دولت است. چندی پیش سیف، رییس کل بانک مرکزی هم از پنج نماینده مجلس شکایت کرد.

نامه فعاالن سیاسی به مسئوالن: 
با ترامپ مذاکره کنید!

تابناک: تعدادی از فعاالن سیاسی با نوشتن نامه ای خطاب به مســئوالن عالی رتبه نظام، خواستار بازنگری در 
تصمیمات اساسی و مذاکره مستقیم با آمریکا شدند. نویســندگان این نامه با اشاره به »از دست رفتن فرصت 
مناسب« دولت باراک اوباما از مسئوالن تصمیم گیر نظام خواسته اند »فارغ از جنگ های روانی کاخ سفید؛ با یک 
تصمیم ملی اعالم کنند که حاضر به انجام مذاکرات بدون قید و شرط با آمریکا هستند تا قدمی در راه حل مشکالت 
و اختالفات برداشته شود«. در این بیانیه تاکید شده که این مذاکرات »می تواند با قدرت و از موضع حفظ منافع 
ملی دنبال شود« و »در صورت هرگونه زیاده خواهی یا عدم ارائه تضمین برای پابرجا ماندن تعهدات، راه بازگشت 
همیشه باز اســت«. یکی از نکات جالب این نامه کنار هم قرار گرفتن نام هایی است که قرابت سیاسی کمی با 
یکدیگر دارند. از امضا کنندگان این نامه می توان به غالمحسین کرباسچی، احمد منتظری، ابوالفضل بازرگان، 

جالل جاللی زاده، جمیله کدیور، عیسی سحرخیز و علی کشتگر، ویدا فرهودی اشاره کرد. 

چهره ها

زینب ذاکر
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 سایه سنگین صادرات محصوالت خام  
 بر اقتصاد استان

مالیاتپیشنهاد سردبیر:

رسانه ها و فرهنگ سازی 
مالیاتی

اگر بخواهيم بدانيم هســته هاي دروني فرهنگ 
مالياتــي چگونه شــکل گرفتــه و چــه باورها 
و ارزش هايي دربــاره ماليات وجــود دارد، بايد 
به گذشــته رجوع کنيم. تا قبل از استقرار نظام 
مالياتي مدرن در ايران در دوره مشروطه، عمدتا 
 روش هاي مالياتي مانند دريافت هدايا وخراج از

 ســرزمين هاي تحت کنترل، ماليات از امالک 
و مستغالت، ماليات هاي شــرعي مانند زکات و 
خمس، حقوق گمرکي، ماليات اغنام و احشــام 
و... رواج داشت. هرچند در برخی دوره ها ماليات 
ستانی مبتنی بر عدالت وانصاف بوده است، ولی 
غالبا اين شيوه ها چندان به عدالت نزديک نبوده 
ودل بخواهی و سليقه ای بوده؛ در نتيجه ارزش ها 
و باورهای منفی درمورد ماليات ايجاد می کند که 
می تواند نسل به نسل منتقل شود.پس از مشروطه 
نيز به رغم ايجاد نظام مالياتی مدرن، مقاومت ها 
وتصورات وباورهای منفــی در خصوص ماليات، 
نظام مالياتی را ناکارآمد کرد. با اينکه امروزه آنچه 
به نام فرهنگ مالياتی در جامعه وجود دارد، تغيير 
کرده اســت ولی هنوز بخش هايی از تصورات، 
ارزش ها وتفکرهای منفــی و ضد مالياتی نيز در 
فرهنگ عمومی وجود دارد. برای فرهنگ سازی 
مالياتی بايد به اين مسئله توجه کردکه رسانه ها 
به تنهايی نمی توانند اين اليه های درونی فرهنگ 
را تغيير دهند. درکنار آموزش شهروندان در نظام 
آموزشی، سازمان ها ونهادهای مدنی رسانه ها می 
توانند به تثبيت وتحکيم آنها کمک کنند.وقتی 
نظام آموزشی به فرد ياد داد فرار از ماليات ضربه 
زدن به ديگران و سوء اســتفاده از منابع عمومی 
است، رسانه ها می توانند اين باور را در قالب فيلم، 
سريال وساير محتواها تثبيت کنند. از طرف ديگر 
رســانه ها می توانند با همکاری نهادها ومراکز 
تحقيقاتی، ضد فرهنگ هــا، ارزش ها و باورهای 
منفی در مورد ماليات را شناســايی کنند و آنها 

را نقد کنند.

بازار

دیتا-ویدئو پروژکتور

بررسی سوال هایی که درباره برلیان 
پرسیده می شود

الماس های محبوب

گزارش های ميدانی نشان می دهد که طی سال های 
گذشته تقاضا برای »برليان« به خصوص در زوج های 
جوان افزايش پيدا کرده است. اما پرسش اينجاست 
که برليان چيست؟ آيا همان طالی سفيد است؟ با 
توجه به قيمت باالی برليان آيا در صورت خريد، 
امکان فروش به همان قيمت وجود دارد؟ چگونه 
بايد برليان مرغوب را تشخيص دهيم؟ در پاسخ 
به اين پرسش ها بايد بدانيد که برق خيره کننده 
و ارزش باالی الماس موجب شده، نگاه مشتاق 
خريداران طال و جواهر به آن جلب شود. الماس ها 
با تراش تبديل به برليان می شوند و در واقع برليان 
 نوعی تراش است که برای سنگ الماس استفاده

 می شود. 
چرا برلیان؟

برليان جدای از زيبايی و جلوه  بی نظيرش، کااليی 
برای سرمايه گذاری نيز محسوب می شود و از ارزش 
ذاتی بااليی برخوردار است. اما برای بررسی کيفيت 
يک بريان مرغوب که تاثير زيادی در قيمت آن دارد 
بايد به سه ويژگی توجه کرد که شامل نوع تراش، 
وضوح و نداشتن رگه های ناخالص و شفافيت 
می شود. با اين حال تشخيص برليان اصل از بدل به 
راحتی امکان پذير نيست و بايد توسط افرادی که 

آموزش ديده و خبره هستند انجام شود. 
در نتيجه برای جلوگيری از خريد برليان نامرغوب، 
بايد هنگام خريد جواهرات و طالهايی که با 
برليان تزئين شده اند، دقت کافی داشته باشيد 
و از همه مهم تر اينکه بايد بدانيد برليان حتما 
شناسنامه داشته باشد؛ زيرا درشناسنامه تمام 

خصوصيات آن ذکر شده است. 
قیمت برلیان چقدر است؟

خريد جواهرات و طالهای برليان دار، هزينه 
بيشتری را نسبت به طالی معمولی برای شما دارد. 
مثال برای خريد يک حلقه نامزدی با وزن 10 گرم 
طال و 10 عدد برليان کار شده  روی آن، بايد در سه 
بخش هزينه پرد اخت کنيد. بخش اول نرخ واقعی  
طالی آن است )قيمتی که در همان روز از طريق 
منابع معتبر اعالم می شود( مثال اگر طال گرمی 
200 هزار تومان باشد قيمت اين حلقه دو ميليون 
تومان  محاسبه می شود. سپس بايد اجرت ساخت 
حلقه را حساب کرد که در هر حلقه با توجه به نوع 
طراحی متفاوت است. در انتها آخرين هزينه شامل 
بهای برليان های کار شده بر روی حلقه است. برای 
اين حلقه اگر 10 برليان با کيفيت باال و هر يک از 
برليان ها با اندازه يک ارزن باشد، حدود 500 هزار 
تومان قيمت دارد.  ضمن اينکه در بعضی از جواهرات 
هزينه برليان ها ممکن است دو برابر قيمت طالی آن 
باشد. قيمت گذاری روی برليان، توسط صنف طال 
و سنگ شناسان انجام می پذيرد و دامنه نوسان آن 
بسيار زياد است. قيمت يک برليان بر مبنای ارزن 
است و هر ارزن حدود 50 هزار تومان قيمت  دارد. 
اين قيمت برای برليان هايی با قيراط بزرگ متفاوت 
است و هر چه بزرگ تر باشد، قيمت آن افزايش 
می يابد. پس قيمت برليان بسته به سه ويژگی 

متغير است.
چگونه برلیان را بفروشیم؟

برای فروش جواهرات برليان دار، با ارائه فاکتور 
خريد و شناسنامه برليان هزينه آن به شما پرداخت 
می شود ولی اين پرداختی به انصاف فروشنده 
بستگی دارد. از قيمت اصلی برليان حدودا %30 
کسر می شود و مابقی به شما پرداخت می شود. پس 
بهتر است برای اينکه مورد سوء استفاده قرار نگيريد 
برای فروش، به جواهر فروشی مراجعه کنيد که 

جواهر را از او خريداری کرده ايد. 

سکه تمام 
بهار آزادی

 2،351،000
تومان

1،186،000 نیم سکه
تومان

681،000ربع سکه
تومان

393،000سکه یک گرمی
تومان

یک گرم طالی 
18 عیار

205،406
تومان

      قیمت سکه و طال

UC46 ویدئو پروژکتور یونیک مدل

 733,000
تومان

پروژکتور ماژوالر ايپتک مدل 
iBeamBLOCK L400 Deluxe

2,750,000
تومان

TK800 پروژکتور بنکیو مدل

اصطالحی که ايــن روزها در بــازار اقتصادی و در 
مواجهه با نوسانات و تالطمات بازارهای ايران زياد به 
گوش می رسد، قيمت های حبابی است. مسئله ای 
که آنقدر تکرار شده و در مورد هر رخداد اقتصادی 
به کار برده می شود که يک مخاطب عام در برخورد 
با اين حجم از حباب هــای گوناگون اقتصادی ظن 
يک ميــدان بازی و حبــاب ســازهای بچه گانه را 
می برد؛ انگار کــه هر بازار برای خــود يک حباب 
فرضی ساخته تا حصاری باشد برای رشد بی رويه 
قيمت ها و عدم کنترل و تعديل آن. اين روزها کم 
نيستند افرادی که منتقد وضعيت اقتصادی حاکم 
بر جامعه هستند و اين شرايط نامناسب اقتصادی، 
برای آنها مشــکالت عديده ای از زندگی روزمره تا 
کسب و کارشان ايجاد کرده اســت. موضوعی که 
در اين گيجی بازار همه در پی آن هســتند يافتن 
علت و چرايی گرانی ها و موج های پی در پی است 
که در اقتصاد اين روزها جــوالن می دهند، از بازار 
 خودرو و مســکن گرفته تا دالر و لــوازم خانگی و 

گوشت.
حباب در اقتصاد به چه معناست؟

»حباب« در يک بازار مشخص به چرخه ای از اقتصاد 
گفته می شود که آن بازار، نرخ رشد بسيار بااليی را 
تجربه می کند و پس از آن نيز دچار رکود شديدی 
خواهد شد؛ در واقع حباب به طور کلی فاصله بين 
قيمت واقعی يک محصــول و قيمت فراتر از قيمت 

واقعی است که در بازار معامله می شود.
يکی از مهم تريــن داليلی که باعــث ايجاد حباب 
می شــود، افزايش نقدينگی در جامعه اســت؛ در 
واقع تئوری های علمی اقتصادی بيان می کند که 
حجم باالی نقدينگی در اقتصاد يک کشور می تواند 

موجب بروز حباب در بازارهای مختلف شود.
 بررســی های تاريخــی گواهــی اســت بــر اين 
 مطلب که سياســت های نادرســت پولی، اعطای 
بيش از حد تسهيالت و مواردی از اين دست موجب 
شده اســت که حجم بااليی از نقدينگی در اختيار 
ســرمايه گذاران قرار گيرد، در حالی که گزينه های 

سرمايه گذاری محدود و مشخص هستند. 
يک تئوری اقتصادی کــه در کتاب های اقتصادی 
بســيار رايج بوده؛ اما به صورت علمی ثابت نشده، 
تئوری »احمــق بزرگ تر« اســت. در اين تئوری 

بســياری از افراد با اينکه 
می داننــد قيمــت فعلی 
بيش از حد واقعی است، به 
دليل آن که احتمال زياد 
می دهند که فرد ديگری 
را پيدا خواهنــد کرد و او 
کاالی مورد نظر را با قيمت 
بيشــتر خريداری خواهد 

کرد )احمــق بزرگ تــر( اقدام به ســرمايه گذاری 
می کنند. در اين تئوری حباب ها تا وقتی ادامه پيدا 
می کنند کــه احمق هايی وجود داشته باشــند که 
حاضر باشند کاالی مورد نظر را با قيمت بيش از حد 

واقعی خريداری کنند.
دليل ديگر شکل گيری حباب، بررسی قيمت ها به 
صورت تاريخی و پيش بينی حفظ رويه فعلی است. 
به دليل اينکه در تعيين قيمت ها عوامل بسيار زيادی 
نقش دارند پيش بينی آينده قيمت ها بسيار دشوار 
است. بار روانی، مهم ترين عامل ماندگاری حباب ها 
در اين آشفته بازاراست. طبيعی است که افراد جامعه 
در پی حفظ ســرمايه های خود باشند و با پيگيری 
اخبار و اطالعات اقتصادی درصدد تبديل پول نقد به 

کااليی باشند که با گذشت 
زمان بلکه حتی يک بازه 
زمانی کوتاه)!( ارزش خود 

را از دست ندهد. 
مدیــران تنها به 
دنبال توجیهات حبابی

توضيحــات  از  مــردم 
مســئوالن بــه عنــوان 
متوليان اصلــی کنترل بازار چيــزی نمی فهمند،  
نه به آنهــا اعتماد دارند و نه حتی مــی توانند روی 
انتخاب های خودشــان اطمينانی داشــته باشند؛ 
اين مسئله جو روانی بازار را نيز تشديد کرده است. 
در اين ميان تنها توجيه مديران اقتصادی کشــور، 
انتساب حباب به گرانی و بی سرسامانی بازارهاست. 
حباب، اين روزها در همه قســمت های اقتصادی 
ديده مــی شــود از دالر و طال گرفته تــا بازارهای 
گوشت و مسکن . اصرار عجيب مسئوالن دولتی بر 
وجود »حباب« در بازار نشان از نبودن راهکارهای 
عملی در تيم اقتصادی دولت بــرای  برون رفت از 
 اين وضعيت اســت. مقام های ارشد دولت تاکنون

 گرانی های دالر، خودرو، سکه  و مسکن را ناشی از 

وجود »حباب« در بازار دانسته اند. حتی رييس کل 
بانک مرکزی هم تاکيد کرده است که قيمت سکه 
»حباب« دارد و بر اساس  ادعای او، برنامه های بانک 
مرکزی برای از بين بردن اين حباب اســت! جمله 
اخير ســيف در مورد حبابی بودن گرانی سکه نيز  
موجی از گاليه و حتــی عصبانيت را در ميان مردم 
به جای گذاشت و بسياری در شبکه های اجتماعی 
خطاب به سيف نوشتند که »اگر اين حباب را از شما 
 بگيرند، چه توجيهی برای عملکرد بد خود خواهيد 

داشت«.
حباب سکه همچنان رو به صعود

اگر چه مســئوالن اقتصادی دولــت 400  تا 500 
هزار تومان از قيمت ســکه را حبابی می دانند؛ اما 
مشــخص نيســت افزايش يک ميليونی سکه چه 
توجيهی دارد. رييــس کل بانک مرکزی در آخرين 
واکنش خود به قيمت ســکه و عبور آن از مرز 2/5 
ميليون تومان، در حاشــيه نشست بررسی  گزارش 
عملکرد توسعه اشتغال روستايی و عشايری گفت: 
افزايش قيمت سکه ناشی از عوامل روانی است. اين 
موضوع به تدريج  می تواند برطرف شود؛ البته شرايط 
بين المللی، مســائل روانی و بــزرگ نمايی برخی 
مسائل که ريشه واقعی ندارد  توانسته چنين  اثری 
در بازار ايجاد کند که البته محدود به طال هم نيست . 

حبابی که فقط مسئوالن می بینند!
مســعود گلشــيرازی، عضو اتاق بازرگانی ايران در  
مورد حباب قيمت هــا معتقد اســت:» ابتدا بايد 
مشخص شود که منظور از حباب چيست. اگر دولت 
موفق می شــد قيمت ارز 4200 تومانی را جامع و 
کامل اجرا کند و به همه متقاضيان ارز بدهد، اکنون 
می توانستيم بگوييم که در بازار حباب وجود دارد، 
اما با توجه به اينکه دولت و بانک مرکزی در اجرای 
سياست يکسان ســازی نرخ ارز با دست اندازهای 
زيادی مواجه بودند و تاکنون موفق به جا انداختن 
ارز 4200 تومانی نشدند، نمی توان تشخيص داد که 

اکنون قيمت ها دارای حباب هستند يا نه! «
اصطالح حبــاب، بــه خاکريزی تبديل شــده که 
مســئوالن اقتصادی کشــور در پشــت آن جبهه 
گرفته اند اين در حالی است که بخشی از اين افزايش 
تورمــی در بازار بــه خصوص در مســکن طبيعی 
است؛ اما جبهه گيری منفی مديران در اين زمينه 
عامل روانی را در کشور تشــديد کرده و قيمت ها را 

ناپايدارتر می کند.

حباب بازی!
هیوالیی که اقتصاد ایران را بلعیده است؛

بررســی ها نشــان می دهد ۶۶ درصد از درآمد حاصل از فروش نفت در جهان به 10 کشور تعلق می گيرد. اکثريت 
کشورهای حاضر در اين فهرست را اعضای اوپک تشکيل می دهند. حدود ۶۶ درصد از درآمد حاصل از فروش نفت 
در اختيار 10 کشور عمده صادر کننده نفت جهان قرار می گيرد و ايران هفتمين کشور پر درآمد نفتی در جهان تلقی 
می شود. بر اين اساس بيشترين درآمد حاصل از فروش نفت جهان متعلق به عربستان است که بزرگ ترين صادرکننده 
نفت جهان در ميان اعضای اوپک و غير اوپک محسوب می شود. ايران پس از امضای برجام با رشد برق آسای بخش 
نفت روبه رو شد. درآمد نفتی ايران در سال 201۷ ميالدی بنا بر آمارهای ارائه شده در  worldstopexport برابر با 

40 ميليارد و صد ميليون دالر بوده و  سهم ايران از کل صادرات نفت جهان 4.۸ درصد بوده است.

 ایران هفتمین
 کشور پردرآمد  نفتی 

جهان است

خبر
  

رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی اصفهان اعالم کرد:
 سایه سنگین صادرات محصوالت خام  

بر اقتصاد استان

یادداشت

مریم اسکندری

8,950,000
تومان

  عکس روز

آبیاری نهال ها در طرح » بیابان زدایی شرق اصفهان« در یک بازه زمانی بیست 
روزه انجام می شود و تا مدت دو سال از زمان کاشت نهال ها ادامه خواهد یافت.

رييس کميســيون تجارت اتاق بازرگانی اصفهان 
گفت: با برنامه ريزی می توان صادرات صنايع دستی 

را هفت برابر افزايش داد.
»مسعود گلشيرازی« تاکيد کرد: اگر برنامه منسجم 
در خصوص صادرات محصوالت صنايع دستی پياده 
شود در بازه زمانی سه  ساله می توان به رشد هفت 
برابری صادرات دســت يافت. وی افزود: ايران می 
تواند جزو ســه کشــور صادر کننده صنايع دستی 
جهان باشد، اما موانع باعث شــده ما به رتبه چهلم 
صادرات در جهان سقوط کنيم. رييس کميسيون 
تجارت اتاق بازرگانی استان با بيان اينکه 200 رشته 
صنايع دستی جهان متعلق به اصفهان است، افزود: 
نوسانات ارزی، هزينه گران پست و باال بودن قيمت 

تمام شده محصوالت رقابت را برای توليدکنندگان و 
صادرکنندگان سخت کرده است.گلشيرازی گفت: 
استان در توليد و صادرات صنايع دستی مزيت های 
قابل توجه ای دارد اما به ظرفيت های موجود در اين 

بخش توجهی نشده است.

فراخوان مناقصه  یک مرحله ای عمومی
شرکت آب منطقه ای اصفهان در نظر دارد انجام خدمات انتظامی، حفاظت فیزیکی و مراقبت از ادارات و تاسیسات تابعه  خود را از طریق 
مناقصه یک مرحله ای عمومی به واجدین شرایط تایید صالحیت شده توسط نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران و سایر مراجع ذی 
صالح واگذار نماید. لذا از کلیه مناقصه گران واجد شرایط تقاضا می شود حداکثر ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار آگهی، ضمن اعالم 
آمادگی نسبت به ارسال سوابق و خالصه اطالعات خود به دفتر مدیریت تدارکات و خدمات پشتیبانی شرکت اقدام نمایند. لطفا جهت 
دریافت اطالعات بیشتر با شماره 200971205000011 به وب سایت سامانه ســتاد به نشانی http://setadiran.ir /setad/cms یا 

وب سایت شرکت http://esrw.ir قسمت مناقصه های مدیریت تدارکات و خدمات پشتیبانی مراجعه فرمایید.
1( مبلغ برآوردی خدمات هفتاد میلیارد ریال می باشد.

2( مبلغ تضمین شرکت در مناقصه دومیلیارد و دویست میلیون ریال می باشد.
3( نوع تضمین مطابق آیین نامه تضمین معامالتی دولتی خواهد بود.

نشانی: اصفهان- پل خواجو- بلوارآیینه خانه-شرکت آب منطقه ای اصفهان 
مدیریت تدارکات و خدمات پشتیبانی. تلفن: 36631490

م الف: 189175روابط عمومی شرکت آب منطقه ای اصفهان 

نوبت اول

قائم مقام سازمان جهادکشاورزی استان:
 قانون خاصی برای جلوگیری از کشت برنج

 وجود ندارد
قائم مقام سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان 
در خصوص برخورد با افرادی که در سطح شهر 
اصفهان به کشــت برنج اقدام می کنند، گفت: 
افرادی که در سطح اصفهان اقدام به کاشت برنج 
می کنند محدود هستند و قانون مشخصی برای 

برخورد با آنان وجود ندارد.
»مهرداد مرادمنــد«  افزود: بــرای جلوگيری 
از ترغيب اين افراد به کشــت برنــج نه آب و نه 
خدماتی به آنان داده می شود. وی افزود: امسال 
نخستين سالی اســت که هيچ آبی برای کشت 
برنج به زرين شهر اختصاص داده نشد و اگر هم 
کشتی صورت می گيرد، به وسيله زه آب رودخانه 
و چاه شخصی کشاورزان است. وی در خصوص 

ابهام در آينده برنج کاری زرين شهر افزود: از اين 
رو سعی شــده با توصيه و برگزاری کالس های 
آموزشی و اطالع رســانی دقيق، مشکالت برنج 
 کاری بيــان تــا از ادامه کشــت آن جلوگيری 

شود.  

مرضیه محب رسول

 بسیاری در شبکه های اجتماعی 
خطاب به سیف نوشتند: »اگر این حباب 
را از شما بگیرند، چه توجیهی برای 
عملکرد بد خود خواهید  داشت؟«
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نمایش زندگی خانواده 
مترسک ها در تاالر هنر

نمایــش »موجود آبــی نه چنــدان کوچولو« به 
کارگردانی »لیلی شایق«، نمایشی شاد، موزیکال 
و تلفیقی از نمایش زنده عروســک های بونراکو و 
باتومی است که ویژه کودک و خانواده طراحی شده 

و در تاالر هنر به روی صحنه می رود.
لیلی شــایق گفت: موضوع اصلی این نمایش در 
مورد دروغگویی اســت و به تاثیر رفتار والدین در 

تقویت این ویژگی در کودک می پردازد.
کارگردان نمایش »موجود آبی نه چندان کوچولو« 
ادامه داد: درایــن نمایش حبیب ا.. . شــفیعی به 
عنوان طراح و ســازنده عروســک فعالیت دارد، 
همچنین آیداخردمند و ستایش نجفی به عنوان 
»تاتانی« ایفای نقش می کنند؛ ضمن اینکه علی 
اصغر خانی، ســجاد مصنوعی و مهنوش ارشــک 
نیــز از دیگــر بازیگران ایــن نمایش هســتند. 
نمایش »موجــود آبی نه چنــدان کوچولو« ۲۷ 
تا ۱۰ تیرمــاه هــر روز ســاعت ۱۸:۳۰ در تاالر 
هنــر بــه روی صحنــه مــی رود و عالقه مندان 
 برای تهیه بلیــت می توانند به نشــانی اینترنتی

 partakticket.com مراجعه کنند.

رییس شورای غیردولتی موزه های کشور:
مشکل اصلی کاخ سرهنگ آباد 

مالکیت آن است
رییس شــورای غیردولتی موزه های کشور گفت: 
مشکل اصلی کاخ سرهنگ آباد مسئله مالکیت این 
مکان بوده که معاون میراث کشور در حال رایزنی 

با مالکان این مکان است.
»سید احمد محیط  طباطبایی« همچنین اظهار 
کرد: عملیات باستان شناسی مسجد پامنار زواره 
به اتمام رسیده اســت؛ همچنین نقشه سه بعدی 
شهر زواره تهیه  شده و تمام اقدامات الزم در رابطه 
با این مسجد پایان یافته اســت. از بودجه استانی 
مبلغ ۲5۰ میلیون و از بودجه ملی مبلغ ۸5 میلیون 

تومان گذاشته  شده  که قسمت اول تکمیل شود.

قاب شیشه ای

اینستاگردی

بازگشت همشهری های »جومونگ«!

پیشنهاد سردبیر:

خبر

شهرستان

بازگشت همشهری های 
»جومونگ«!

ســریال کره ای »بخش قلب« از شب گذشته 
روی آنتن شبکه دو سیما رفت و سریال »پدر« 
در جدول پخش تابستان این شبکه قرار گرفته 

است.
ســریال »بخــش قلــب« بــا پایــان پخش 
»بچه مهندس« از شــنبه تا پنجشنبه ساعت 
۲۱:۳۰ روانه آنتن می شــود و تکرار آن ساعت 

یک بامداد، ۱۲ و ۱۶ خواهد بود.
 داستان این ســریال کره ای درباره پزشکان و 
رزیدنت هایی است که در بخش جراحی قلب 
بیمارستان دانشــگاه گوانگ هی کار می کنند 
و در این همکاری داســتان های مختلفی رقم 

می خورد.
همچنین ســریال »پدر« بــه تهیه کنندگی 
»حامد عنقا« و کارگردانی» بهرنگ توفیقی« 
نیز تابستان امسال در جدول پخش برنامه های 
 شــبکه دو قــرار دارد کــه بــه زودی پخش 

خواهد شد.
 سریال »پدر« درباره حامد، پسر جوانی است 
که طی یک ماجرا درگیر داســتانی عشــقی 
می شــود. او به خاطر اعتقاداتــش و پدری که 
برایش الگویی تمام عیار اســت ناچار سر یک 
دو راهی قرار می گیرد که باید دست به انتخابی 

سرنوشت ساز بزند.

همکاری رامبد و نگار با  
فردوسی پور 

رامبد جــوان بــا انتشــار عکســی از خود، 
نگارجواهریان و عادل فردوسی پور از همکاری 
با فردوسی پور خبر داد. آن طور که رامبد نوشته 
»نگار« متن های مربوط به تیم کره جنوبی را 
خوانده و خودش هم متن های »ایســلند« را 

مرور کرده  است. 

حصر وراثت
3/610  آقای ساالر خواجه محمدی دارای  شناسنامه شماره 23024 به شرح دادخواست 
به کالسه  799/97 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان اردشیر خواجه مهمدی به شناسنامه 101 در تاریخ 97/1/9 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به دو پسر و یک دختر و یک 
همسر و مادر به اسامی: 1- ساالر خواجه محمدی، ش.ش 23024 نسبت با متوفی فرزند 
2- ارشیا خواجه مهمدی، ش.ش 1275095275 نسبت با متوفی فرزند 3- بی نظیر خواجه 
محمدی، ش.ش 1270737759 نسبت با متوفی فرزند 4- میترا اشرفی شهنی، ش.ش 
436 نسبت با متوفی همسر 5- خدیجه یوسفی، ش.ش 329 نسبت با متوفی مادر و الغیر. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواســت 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 شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 7041 شعبه 54 شورای 

حل اختالف استان اصفهان)مجتمع شماره سه( )172 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

3/611  آقای  روح اله یادگار اصفهان دارای  شناســنامه شماره 1526 به شرح دادخواست 
به کالسه  797/97 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان احمد یادگار اصفهان به شناســنامه 55490 در تاریخ 97/2/2 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به دو پسر و دو دختر و  
یک همسر به اســامی:  1- عبداله یادگار اصفهانی، ش.ش 8545 نسبت با متوفی فرزند 
 2- روح اله یادگار اصفهان، ش.ش 1526 نسبت با متوفی فرزند 3- زهرا یادگار اصفهانی، 
ش.ش 7454 نسبت با متوفی فرزند 4- زهره یادگار اصفهان، ش.ش 5316 نسبت با متوفی 
فرزند 5- نصرت عرب بیگی، ش.ش 93 نسبت با متوفی همســر و الغیر. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی 
دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 7042 شعبه 54 شورای حل اختالف 

استان اصفهان)مجتمع شماره سه( )172 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

3/612  آقای عباس زارعی شمس آبادی دارای  شناسنامه شماره 115 به شرح دادخواست 
به کالسه  793/97 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان ربابه بیگم قدوسی شمس آبادی به شناسنامه 10 در تاریخ 97/1/23 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به دو پسر و سه 
دختر و یک همسر به اسامی: 1- عباس زارعی شمس آبادی، ش. ش115 نسبت با متوفی 
فرزند 2- کمال زارعی شمس آبادی، ش.ش 53678 نسبت با متوفی فرزند 3- زهرا زارعی 
شمس آبادی، ش.ش 225 نســبت با متوفی فرزند 4- زهره زارعی شمس آبادی، ش.ش 
542 نسبت با متوفی فرزند 5- مینا زارعی شــمس آبادی، ش.ش 1131 نسبت با متوفی 
فرزند 6- رضا زارعی شمس آبادی، ش.ش 24 نسبت با متوفی همسر و الغیر.  اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی 
دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 7043 شعبه 54 شورای حل اختالف 

استان اصفهان)مجتمع شماره سه( )189 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

3/613  آقای محمود معتمدی دارای  شناسنامه شماره 765 به شرح دادخواست به کالسه  
742/97 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
سهراب معتمدی به شناســنامه 31 در تاریخ 97/1/12 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به دو پسر و دو دختر و یک همسر به اسامی: 
1- مسعود معتمدی، ش.ش 67 نسبت با متوفی فرزند 2- محمود معتمدی، ش.ش 765 
نســبت با متوفی فرزند 3- زهرا معتمدی، ش.ش 125 نسبت با متوفی فرزند 4- شهربانو 
معتمدی، ش.ش 33 نســبت با متوفی فرزند 5- فاطمه بیگم امیری محمدآبادی، ش.ش 
4 نسبت با متوفی همسر و الغیر. اینک با انجام تشریفات 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 شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 7175 شعبه 54 شورای حل اختالف استان اصفهان)مجتمع شماره سه( )165 

کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

3/614  آقای  غالم شدر دارای  شناسنامه شماره 83 به شرح دادخواست به کالسه  754/97 
از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان اقدس 

داودیان  به شناسنامه 713 در تاریخ 97/2/18 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به یک پسر و یک دختر و همسر به اسامی:1- سام شدر، 
ش.ش 690 نسبت با متوفی فرزند 2- نسیم شیدایی کیا، ش.ش 346 نسبت با متوفی فرزند 
3- غالم شدر، ش.ش 83 نسبت با متوفی همسر و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی 
صادر خواهد شد. م الف: 7052 شعبه 54 شورای حل اختالف استان اصفهان)مجتمع 

شماره سه( )144 کلمه، 1 کادر(
حصر وراثت

3/615  آقای مهدی ابراهیمی درچه دارای  شناســنامه شماره 1704 به شرح دادخواست 
به کالسه  749/97 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان کبری ابراهیمی درچه به شناسنامه 17947 در تاریخ 96/8/6 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به سه پسر و یک دختر و 
مادر به اسامی: 1- مهدی ابراهیمی درچه، ش.ش 1704 نسبت با متوفی فرزند 2- ستایش 
ابراهیمی درچه، ش.ش 3173 نســبت با متوفی فرزند 3- محمد ابراهیمی درچه، ش.ش 
3288 نســبت با متوفی فرزند 4- فاطمه ابراهیمی درچه، ش.ش 8333 نسبت با متوفی 
فرزند 5- خدیجه ابراهیمی درچه، ش.ش 26 نسبت با متوفی مادر و الغیر. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی 
دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 7051 شعبه 54 شورای حل اختالف 

استان اصفهان)مجتمع شماره سه( )169 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

3/616  آقای محمد ســعید جهانگیری دارای  شناسنامه شــماره 45 به شرح دادخواست 
به کالسه  736/97 از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان نســیم جهانگیری  به شناســنامه 1270887807 در تاریخ 97/1/15 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به یک 
دختر و همسر و پدر و مادر به اسامی: 1- نهال شــریفی، ش.ش 1276888041 نسبت با 
متوفی فرزند 2- میالد شــیروانی ناغانی، ش.ش 4680049561 نسبت با متوفی همسر 
 3- پوران جعفری طادی، ش.ش 1165 نسبت با متوفی مادر 4- محمد سعید جهانگیری، 
ش.ش 45 نسبت با متوفی پدر و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد 
از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد 
شد. م الف: 7050 شعبه 54 شورای حل اختالف اســتان اصفهان)مجتمع شماره سه( 

)158 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

3/617  خانم عفت نظری دارای  شناســنامه شماره 53 به شــرح دادخواست به کالسه  
750/97  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
هاجی آقا نظریان مشهدی به شناســنامه 633 در تاریخ 1378/12/7 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به دو پسر و دو دختر: 1- مطلب 
نظری، ش.ش 29 نســبت با متوفی فرزند 2- حسین نظریان، ش.ش 13 نسبت با متوفی 
فرزند 3- عفت نظری، ش.ش 53 نسبت با متوفی فرزند 4- ستاره نظری، ش.ش 1361 
نسبت با متوفی فرزند و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م 
الف: 7049 شعبه 54 شورای حل اختالف اســتان اصفهان)مجتمع شماره سه( )151 

کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

3/618  آقای اسماعیل اسدی دارای  شناسنامه شماره 348 به شرح دادخواست به کالسه  
751/97 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
علی اسدی جاجایی به شناسنامه 867 در تاریخ 90/8/10 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به هشــت پسر و دو دختر و یک همسر به 
اسامی: 1- اسماعیل اسدی، ش.ش 348 نسبت با متوفی فرزند 2- موسی اسدی، ش.ش 
970 نسبت با متوفی فرزند 3- مصطفی اســدی، ش.ش 22491 نسبت با متوفی فرزند 
4- ابراهیم اسدی، ش.ش 3412 نســبت با متوفی فرزند 5- محمد علی اسدی جاجایی، 
ش.ش 1270047698 نسبت با متوفی فرزند 6- صادق اســدی، ش.ش 800 نسبت با 
متوفی فرزند 7- ناصر اســدی، ش.ش 2355 نســبت با متوفی فرزند 8- روح اله اسدی، 

ش.ش 1562 نسبت با متوفی فرزند 9- زهرا اسدی جاجایی، ش.ش 18 نسبت با متوفی 
فرزند 10- زینب اسدی جاجایی، ش.ش 605 نسبت با متوفی فرزند 11- بتول محمدی، 
ش.ش 5 نسبت با متوفی همسر و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد 
از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد 
شد. م الف: 7048 شعبه 54 شورای حل اختالف اســتان اصفهان)مجتمع شماره سه( 

)223 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

3/619  آقای اسفندیار بقائی شهرکی دارای  شناســنامه شماره 20 به شرح دادخواست به 
کالسه  761/97 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان فرج اله بقائی شهرکی به شناسنامه 1497 در تاریخ 96/10/9 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به شش پسر به اسامی: 
1-  فرهاد بقائی شهرکی، ش.ش 1032 نســبت با متوفی فرزند 2- بهرام بقائی، ش.ش 
36 نسبت با متوفی فرزند 3- اسفندیار بقائی شــهرکی، ش.ش 20 نسبت با متوفی فرزند 
4- محمد بقائی، ش.ش 19 نسبت با متوفی فرزند  5- آیت اله بقائی شهرکی، ش.ش 64 
نسبت با متوفی فرزند 6- رحمت اله بقائی شهرکی، ش.ش 9 نسبت با متوفی فرزند و الغیر. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواســت 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 شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 7047 شعبه 54 شورای 

حل اختالف استان اصفهان)مجتمع شماره سه( )175 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

3/620  آقای محسن شیخان دارای  شناسنامه شماره 944 به شرح دادخواست به کالسه  
758/97 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان  
عبدالحمید شیخان به شناســنامه 2313 در تاریخ 96/12/11 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به یک پسر و دو دختر و یک همسر 
به اسامی: 1- محسن شیخان، ش.ش 944 نسبت با متوفی فرزند 2- فائزه شیخان، ش.ش 
 2401 نســبت با متوفی فرزند 3- مائده شیخان، ش.ش 22765 نســبت با متوفی فرزند 
4- رباب سادات عماد الساداتی، ش.ش 40551 نســبت با متوفی همسر و الغیر. اینک 
با انجام تشریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه 
به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 7046 شعبه 54 شورای حل 

اختالف استان اصفهان)مجتمع شماره سه( )156 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

3/621  آقای رضا رحیمی خوراسگانی دارای  شناســنامه شماره 1270065793 به شرح 
دادخواست به کالسه  763/97 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان فرناز امانی شمس آبادی به شناسنامه 1271157111 در تاریخ 
97/2/17 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
به یک همسر و پدر به نام های: 1- رضا رحیمی خوراسگانی، ش.ش 1270065793 نسبت 
با متوفی همسر 2- سعید امانی شمس آبادی، ش.ش 18828 نسبت با متوفی پدر و الغیر. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواســت 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 شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 7045 شعبه 54 شورای 

حل اختالف استان اصفهان)مجتمع شماره سه( )139 کلمه، 1 کادر(
حصر وراثت

3/622  خانم نفیسه رکنی پور دارای  شناسنامه شماره 77946 به شرح دادخواست به کالسه  
748/97 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
عین اله رکنی پور به شناسنامه 657 در تاریخ 96/11/23 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به هفت دختر و یک همســر به اسامی: 
1- زهرا رکنی پور، ش.ش 827 نسبت با متوفی فرزند 2- فروزان رکنی پور، ش.ش 305 
نســبت با متوفی فرزند 3- مریم رکنی پور، ش.ش 2352 نسبت با متوفی فرزند 4- اکرم 
رکنی پور، ش.ش 276 نسبت با متوفی فرزند 5- اعظم رکنی پور، ش.ش 73283 نسبت با 
متوفی فرزند 6- نفیسه رکنی پور، ش.ش 77946 نسبت با متوفی فرزند 7- عاطفه رکنی 
پور ،ش.ش 4713 نســبت با متوفی فرزند 8- عصت ابری، ش.ش 427 نسبت با متوفی 
 همسر و الغیر. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 
آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 7044 

شعبه 54 شورای حل اختالف استان اصفهان)مجتمع شماره سه( )197 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

3/623  آقای داود نصیری پیروز دارای  شناســنامه شــماره 4441 به شرح دادخواست به 
کالسه  768/97 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان علی نصیری پیروز به شناسنامه 40162 در تاریخ 96/11/6 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به  دو پسر و یک دختر و یک 
همسر به اسامی 1- نوشین نصیری پیروز، ش.ش 1270900935 نسبت با متوفی فرزند 
2- مهدی نصیری پیروز، ش.ش 1271623961 نسبت با متوفی فرزند 3- داود نصیری 
پیروز، ش.ش 4441 نســبت با متوفی فرزند 4- رضوان سبیلی اردستانی، ش.ش 1435 
نسبت با متوفی همسر و الغیر. 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 شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 7035 شعبه 54 شورای حل اختالف استان اصفهان)مجتمع شماره سه( )160 

کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

3/624  آقای سید حسام سلجوقیان  دارای  شناسنامه شماره 41371 به شرح دادخواست 
به کالسه  767/97 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان زینت روح االمین به شناسنامه 448 در تاریخ 96/11/22 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت دو پسر و دو دختر و همسر 
به اسامی: 1- سید حسام سلجوقیان، ش.ش 41371 نســبت با متوفی فرزند 2- حسین 
سلجوقیان، ش.ش 428 نسبت با متوفی فرزند 3- الهه سادات سلجوقیان، ش.ش 1455 
نسبت با متوفی فرزند 4- الهام سادات ســلجوقیان، ش.ش 1023 نسبت با متوفی فرزند 
5- سید مرتضی سلجوقیان، ش.ش 1033 نسبت با متوفی همسر و الغیر. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی 
دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 7034 شعبه 54 شورای حل اختالف 

استان اصفهان)مجتمع شماره سه( )167 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

3/625  آقاي اسماعیل صادقي شاپورآبادي داراي  شناسنامه شماره 1272816974 به شرح 
دادخواست به کالسه  769/97 از این شورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان عفت میر اســماعیلي هفداني به شناسنامه 5 در تاریخ 97/2/26 
اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به سه 
پسر و همسر و پدر و مادر به اسامي: 1- یونس صادقي شاپورآبادي، ش.ش 1271003619 
نسبت با متوفي فرزند 2- ابراهیم صادقي شــاپورآبادي، ش.ش 1272281302 نسبت با 
متوفي فرزند 3- اسماعیل صادقي شــاپورآبادي، ش.ش 1272816974 نسبت با متوفي 
فرزند 4- علي صادقي شاپورآبادي، ش.ش 2320 نســبت با متوفي همسر 5- عزت میر 
اسماعیلي هفداني، ش.ش 2 نســبت با متوفي مادر 6- ســید رضا میراسمعیلي هفداني، 
ش.ش 72 نسبت با متوفي پدر و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور 
را در یک مرتبه آگهي مي نماید تا هر کسي اعتراضي دارد یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد 
از تاریخ نشر نخستین آگهي ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهي صادر خواهد 
شد. م الف: 7032 شعبه 54 شوراي حل اختالف اســتان اصفهان)مجتمع شماره سه( 

)183 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

3/626  آقاي مصطفي قاسمي چمگرداني داراي  شناسنامه شماره 834 به شرح دادخواست 
به کالسه  766/97 از این شورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان حســن قاسمي چمگرداني به شناســنامه 1444 در تاریخ 97/1/24 اقامتگاه 
دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به چهار پسر و دو 
دختر به اسامي: 1- غالمرضا قاســمي چمگرداني، ش.ش 27816 نسبت با متوفي فرزند 
2- محمد علي قاسمي چمگرداني، ش.ش 626 نسبت با متوفي فرزند 3- مصطفي قاسمي 
چمگرداني، ش.ش 834 نسبت با متوفي فرزند 4- اصغر قاسمي چمگرداني، ش.ش 234 
نســبت با متوفي فرزند 5- زهرا قاســمي چمگرداني، ش.ش 468 نسبت با متوفي فرزند 
6- طاهره قاسمي چمگرداني، ش.ش 1332 نسبت با متوفي فرزند و الغیر. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهي مي نماید تا هر کسي اعتراضي 
دارد یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشــد از تاریخ نشر نخستین آگهي ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد و اال گواهي صادر خواهد شد. م الف: 7031 شعبه 54 شوراي حل اختالف 

استان اصفهان)مجتمع شماره سه( )178 کلمه، 2 کادر(

روزهای اول همه چیــز در هاله ای از ابهام 
قرارداشت. معلوم نبود باالخره اجازه اکران 
مسابقات فوتبال در سینماها را می دهند یا 
نه. این بار عالوه بر نیروهای امنیتی و انتظامی 
و برخی متولیان در این حوزه ها، سینماداران 
و تهیه کنندگان نیــز درباره مجوز دادن به 
اکران فوتبال در سینما »اما« و »اگر«هایی 

داشتند. 
برخی تهیه کننــدگان و کارگردانان می گفتند، 
اگر قرار است در سینما، فوتبال پخش کنند، پس 
باید در ورزشگاه هم فیلم نمایش بدهند! از سویی 
تعدادی از سینماداران نگران ضربه زدن به اموال 
ســینما در میان همهمه و هیجان تماشاگرانی 
بودند که با هر گل خوردن یا گل زدنی گاهی اوقات 
کنترل خود را از دست داده و شادی یا خشم شان را 
بر سر هرچه دم دست شان باشد، خالی می کنند. 
در سوی مقابل، عده ای از اهالی سینما هم بودند 
که می گفتند، اکران فوتبال در ســینما می تواند 

شور و هیجان را به سینماها برگرداند و در گردش 
اقتصادی سینما هم تاثیر داشته باشد که حاال با 
اعالم میزان فروش بلیت در نخســتین دیدار تیم 
ملی فوتبال کشورمان مقابل مراکش در سینماها، 
مشخص شــد حرف بیراهی نبوده است. پخش 
بازی فوتبال ایران  و مراکش در سینماها، بیش از 
۴۰۰ میلیون تومان فروش داشته است. این بازی 
با فروش حدود ۲5 هزار بلیت در ۱۱۰ سالن سینما 
در کشور نمایش داده شد که حدود ۴۰ تا 5۰ سالن 
در شهرستان ها و باقی به تهران تعلق داشت. در این 
میان سینماهای استان اصفهان نیز اقدام به پخش 
این بازی کردند که مورد استقبال نیز واقع شد. بازی 
ایران و مراکش در پردیس سینمایی »چهارباغ« و 

سینما »سپاهان« پخش شد.
»سیدمصطفی حسینی« مدیرسینماهای حوزه 
هنری استان، روز گذشــته خبر داد که دو بازی 
آینده تیم ملی هم در دو سالن سینمایی سپاهان 
و پردیــس چهارباغ اصفهان پخش خواهد شــد.  
حسینی تاکید کرد، در زمان پخش بازی ایران و 
مراکش هیچ گونه مشکلی در سینما وجود نداشته 

و این برنامه به خوبی برگزار شده است. 
البته پخش نخســتین بازی فوتبال جام جهانی 
روسیه در حالی در ســینماها بلیت فروشی شد 
که هنوز مشخص نیست چه میزان از این درآمد 
به فیلم ســازانی تعلق می گیرد که فیلم هایشان 
در حال اکران است و یک ماه به دلیل جام جهانی 
و رقابت های فوتبال نمایش فیلم هایشان به سایه 
خواهد رفت. پس از جام جهانی، بازگشت دوباره 
به حال و هوای اوج فروش فیلم ها کمی ســخت 
به نظر می رســد؛ هنوز بازی های دیگری نیز در 
راه است که بلیت های آنها هم به فروش گذاشته 
می شــود، از جمله بازی بعدی که بازی بســیار 
مهم و حساسی است )ایران و اسپانیا( و با فروش 
محدودی که داشته باز هم هفت هزار بلیت توسط 
مردم خریداری شده است و این پرسش را ایجاد 
می کند که صاحبان فیلم هایی که ســانس های 
آنها در اختیار این بازی ها قرار می گیرد چه نفعی از 
این اکران می برند و چگونه ضرر این کار برای شان 

جبران خواهد شد. 
هنوز هیچ چیز مشخص نیست یا اگر هم هست، 

اطالع رسانی نشــده است؛ پرســش هایی مثل 
اینکه سهم ســینماداران از فروش بلیت تماشای 
فوتبال در سینما چقدر اســت و چه سهمی برای 
صاحبان آثار درنظــر گرفته می شــود؛ یا اینکه 
رضایت صاحبان فیلم های روی پرده چگونه جلب 
شده اســت، بی جواب مانده و آنها هم نمی دانند 
قرارست به ازای سانس های حذف شده، سانس 

جدید بگیرند یا پولی به آنها داده شود.
»مســعود اطیابی« ســخنگوی شــورای عالی 
تهیه کنندگان پیش از این در پاسخ به این پرسش 
که چه تمهیداتی برای تهیه کنندگان فیلم ها در 
نظر گرفته شده است، گفته بود: تداخل جام جهانی 

با اکران فیلم ها لطمه زیادی به اکران زده است. 
البته شادی مردم مهم تر است و این لطمه به این 
شادی می ارزد اما باید برای صاحبان فیلم ها هم 
فکری کرد. از همه اینها گذشته، باید اعتراف کرد 
»فوتبال« نــه تنها غم های ملت را می شــوید و 
می برد که گاه دست سایر حوزه ها از جمله سینما 
را هم می گیرد و به تن و جان خســته آن جانی 

دوباره می بخشد. 

بفرمایید فوتبال!
    بازی ایران و مراکش 400 میلیون در سینماها فروخت؛     

سارا بهرامی 
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بهروزرسانیجدیداپل،دستپلیسرامیبندد

پیشنهاد سردبیر:

اولین تصویر از بخش جدید Activity در اینستاگرام
اینستاگرام، بخشــی را به نام Activity به اپلیکیشــن خود اضافه خواهد کرد که 
مدیریت زمان را برای کاربران بهبود می بخشد.آیا شــما هم بیش از حد معمول از 
اینستاگرام اســتفاده می کنید؟ با بخش جدیدی به نام Activity که قرار است به 
اینستاگرام اضافه شــود، کاربران بهتر می توانند زمان خود را مدیریت کنند و شاید 
با این کار کسانی که صبح تا شــب خود را در این اپلیکیشن سر می کنند، متحول 
شوند و زمان استفاده از این اپلیکیشن را به حداقل برســاند.زمانی که خبرگزاری 
TechCrunch از فعالیت های اینستاگرام در جهت تولید یک ویژگی جدید برای 
اپلیکیشن های اندرویدی و آی او اسی خود، خبر داد، مدیرعامل اینستاگرام با انتشار 
پستی در توئیتر خود این خبر را تایید کرد و در آن نوشت: »درست است؛ ما در حال 
کار روی یک ابزار هستیم تا با آن بتوانیم به جامعه اینستاگرام کمک کنیم تا کاربران 
متوجه شوند چه مقدار از زمان روزمره خود را در این اپلیکیشن می گذرانند. ما خود 
را مسئول این می دانیم که به همه در متوجه شدن اثرات استفاده از فضای مجازی 
و شــبکه های اجتماعی کمک کنیم.تصاویری هم که از بخش Activity مشاهده 
می کنید، امکان نحوه کار کردن این قابلیت در اینستاگرام می باشد؛  اما این ویژگی ها 
امکان دارد توسط توسعه دهنده اپلیکیشن تغییر کنند. در نوع استفاده این قابلیت 
به تعیین کردن زمان محدود برای استفاده از اپلیکیشن هم اشاره شده است تا کمی 

کاربران کنترل گشتن در فضای مجازی را به دست خودشان بگیرند«.

شاید خرید تلویزیون یکی از چالش 
برانگیزترین خریدهای لوازم خانگی برای هر 
شخصی باشــد؛ چراکه در ســال های اخیر 
تلویزیون های متعددی بــا تکنولوژی های 
گوناگون و شگفت انگیز روانه بازار شده اند و 
همین امر خریــداری تلویزیــون را برای 
خریداران واقعی اندکی سخت و دشوار کرده 
است. در این مطلب به مرور و بررسی نکاتی 
می پردازیم کــه  در خریــداری و انتخاب 

تلویزیون مورد عالقه شما تاثیرگذار باشد.

 تلویزیون های با کیفیت تصویر ۴K بخرید 
تا به روز بمانید

اگر می خواهید از تلویزیون خریداری شــده خود 
تا سال ها استفاده کنید و تا مدت ها بتواند کیفیت 
تصویر خوب و به روزرسانی شــده ای را ارائه دهد، 
تلویزیونی را که رزولوشن و کیفیت تصویر و وضوح 

آن کمتر از ۴K است، نخرید.
LCD/ بهتر از )OLED( تلویزیون های اولد 

LED هستند
تلویزیون هایی که صفحه نمایش آنها 

اولد )OLED( هستند، از کیفیت و 
وضوح تصویر بسیار باالتر و بهتری 
نسبت به نمایشگرهای ال سی دی 
و ال ای دی برخوردارند؛ بنابراین 
اگر جــزو آن دســته از کاربرانی 
هستید که شفافیت، وضوح و زنده 
بودن تصاویر برایتان اهمیت دارد، 
حتما از مدل هــا و برندهایی که 
تلویزیون های اولد تولید می کنند، 

بخرید.
 زود نخریــد، ارزان تــر 

بخرید
بــه زمــان رونمایــی و عرضــه 
دقــت  جدیــد  محصــوالت 
کنید؛چراکــه اگــر تلویزیونی به 
تازگی عرضه شده باشد، از قیمت 
بســیار باالتری برخوردار است. 
بنابرایــن اگــر می خواهید قیمت 

چندان زیاد و مبلغ هنگفتی را برای خرید تلویزیون 
 نپردازید، صبــر کنید چنــد ماه از عرضــه آن به
  بازار بگذرد و بــه اصطالح بازاریــان؛ افت قیمت 
 خود را داشــته باشــد، ســپس اقدام به خرید آن 

کنید.
 تلویزیون باید متناســب با بزرگی خانه 

باشد
به انــدازه خانه، محیط هال و نشــیمن منزل خود 
دقت کنید و ســپس با توجه به بزرگی یا کوچکی 
فضای خانه خود، ســایز تلویزیون متناسب  با آن 
را انتخــاب کنید. بســیاری از تلویزیون ها کیفیت 
مناسب و باالیی در تصویر دارند؛ اما به علت انتخاب 
نامناسب با محیط، موجب نارضایتی و ناخشنودی 

کاربران می شوند.
  به فاصله مبلمان از تلویزیون دقت کنید

به فاصله محل قرار دادن تلویزیون با مبلمان خانه 
خود نیز توجه کنیــد؛ چراکه این امــر تاثیر قابل 
مالحظــه ای در کیفیت و وضــوح تصاویر نمایش 
 داده شــده توســط تلویزیــون خواهد داشــت.
 HDMI تلویزیون بایــد حداقل ۴ درگاه 

داشته باشد

کاربران به هنگام خرید و انتخاب تلویزیون، باید به 
درگاه های اتصال آن به دستگاه های دیگر نیز توجه 
کنند. یکی از مهم ترین درگاه های اتصال تلوزیون، 
پورت اچ دی ام آی )HDMI ports( است که در 
یک تلویزیون خــوب و جدید، بایــد حداقل چهار 

درگاه وجود داشته باشد.
 گول جذابیــت تلویزیون های منحنی را 

نخورید
تلویزیون هــای منحنی تنها یــک جذابیت بصری 
دارند و انحنای آنها هیــچ تاثیر مثبت و منفی روی 
کیفیت و و ضوح تصاویر نمایش داده شده نخواهد 

گذاشت.
  حتما اســپیکرهای جانبی )ساندبار( 

بگیرید
این روزها به دلیل بدون حاشیه و بدون قاب شدن 
طراحی ظاهری تلویزیون ها، اسپیکر و بلندگوهای 
تلویزیون هــا بســیار ضعیف تــر از تلویزیون های 
نسل های قبلی شــده اند؛ بنابراین باید حتما از نوار 
sound� )اسپیکرهای جدید موســوم به ساندبار 

bar( که توســط برندهــای ســازنده تلوزیون و 
غول های تکنولوژی معروف تولید کرده و مخصوص 

تلویزیون ها ارائه داده انــد، خریداری کنید. در غیر 
این صورت، صدای بسیار کم و ضعیف تلویزیون های 

جدید، شما را آزرده خاطر خواهد کرد.
HDR تلویزیون های سازگار با  

 HDR حتما به دنبال تلویزیون هایی باشــید که از
HDR�com�  پشــتیبانی می کنند و به قابلیــت

patible set مجهــز هســتند؛ چراکــه ایــن 
نمایشــگرها می تواننــد رنگ هــای واقعی تــر، 
 رئالیســت  و با کنتراســت باالتــری را به شــما 

ارائه دهد.
 امروزه بیشتر تلویزیون ها هوشمند هستند

بیشــتر تلویزیون های جدید هوشــمند هســتند 
و ایــن بــدان معناســت کــه قابلیت اتصــال به 
اینترنت و بلوتــوث را دارند و به شــما این امکان 
را می دهنــد تا بــا اســتفاده از تلویزیــون خود، 
به دانلود، نصــب و اســتفاده از اپلیکیشــن های 
موردنظــر بپردازیــد و یــا فیلــم و ســریال های 
 موردعالقه خود را به صــورت آنالین و اینترنتی ت

ماشا کنید.
 تلویزیون را فقط بــا کارت گارانتی 

بخرید
فراموش نکنید که هر محصولی از جمله 
تلویزیون را حتما با کارت گارانتی آن 
خریداری کنید و محصوالتی که فاقد 
امکان پشتیبانی شــرکت سازنده و 
کارت گارانتی هستند، به هیچ عنوان 

قابل اعتماد نیستند.
  قبــل از خرید، اطالعات 

کافی به دست آورید
حتما قبــل از خریــداری تلویزیون، 
ســری به وب ســایت های مختلف 
بــرای آگاهــی از برندهــای معتبر، 
مدل هــای مختلــف و قیمت هــای 
آنان بزنید تا بــدون اطالعات کافی 
به فروشــگاه های تلویزیــون نرفته و 
گرفتار آن دســته از فروشــندگانی 
که با اطالعات اشــتباه و نادرست به 
 کاله برداری از مشتریان ناآگاه اقدام 

می کنند، نشوید.

نکاتفنیکهبایددرخریدتلویزیونهوشمندرعایتکرد
تازه ها

در جدیدترین تغییرات  صورت گرفت؛
آپدیت جدید توئیتر بر اساس عالیق کاربران

توئیتر قصد دارد با ارائه آپدیت هــای جدید به کاربران کمک کنــد تا رویدادها و 
داستان های مورد عالقه خود را راحت تر بیابند و سریع تر از اخبار فوری مطلع شوند.

توئیتر، مشغول ارائه آپدیت های جدید در بخش Explore و Moments است. 
بسیاری از این تغییرات طی ماه های آتی برای کاربران اندروید و iOS در آمریکا فعال 
می شود.یکی از انتقادات به توئیتر آن است که در این اپلیکیشن کاربر به سختی می 
تواند اخبار مورد عالقه اش را بیابد؛ اما آپدیت های جدید این روند را تغییر می دهد. 
برای این منظور توئیتر تب های جدید در بخش Explore ایجاد کرده که شــامل 
 Sports )ورزش( ،News )اخبار( ،For you )برای شما( ،Trending )پرطرفدار(

موضوع دسته بندی می و )سرگرمی( Fun اســت؛بنابراین محتوا برحسب 
شــود. این روش به کاربران کمک می 
کنــد رویدادها و داســتان های مورد 

عالقه خود را راحت تر بیابند و دنبال کنند.
همچنین این اپلیکیشن  نوتیفیکیشن های 

شخصی درباره اخبار فوری برای افراد ارسال 
می کند. این اخبار با توجه به ترجیحات کاربر 

و توئیت های او انتخاب می شود.

»واتس اپ« روی برخی گوشی ها اجرا نخواهد شد
اگر چه ممکن است انتشــار این خبر در وهله اول نگران کننده باشد؛ اما گوشی ها و 
سیستم عامل های مذکور عمدتا قدیمی و از رده خارج هستند و کمتر کسی از آنها 
استفاده می کند.پشتیبانی از گوشی ها و سیستم عامل های یادشده بین سال های 
۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰ متوقف می شود و به نظر می رسد فیس بوک که مالک واتس اپ است 
در پس این تصمیم با دغدغه های امنیتی قرار دارد.طبق این فهرست؛ واتس اپ دیگر 
از گوشی های نوکیا که روی آنها سیســتم عامل سیمبین اس ۶۰ نصب شده باشد، 
پشتیبانی نمی کند. این تصمیم در مورد سیستم عامل های بالک بری و بالک بری 

۱۰ نیز صادق است؛ همچنین پشتیبانی از سیستم عامل ویندوز فون ۸ و نسخه 
های قدیمی تر از آن هم متوقف شــده اســت.اما 

پشتیبانی از پلتفرم و رابط کاربری نوکیا اس 
۴۰ پس از ۳۱ دسامبر سال ۲۰۱۸ متوقف 

می شود. همچنین نسخه ۲.۳.۷ سیستم 
عامل اندروید و نسخه های قدیمی تر 
این سیســتم عامل از اول فوریه سال 
۲۰۲۰ مورد پشــتیبانی نخواهند بود 

و همین امر در مورد نســخه ۷ سیستم 
عامل آی او اس هم مصداق دارد.

به روزرسانی جدید اپل، دست پلیس را می بندد
اپل، با به روزرســانی نسخه جدید سیســتم عامل iOS دســت پلیس و نهادهای 

اطالعاتی و امنیتی ایاالت متحده را برای ردیابی و دستگیری مجرمان می بندد.
 مدت ها بود که پلیس ایاالت متحده آمریکا با بهره مندی و اســتفاده از دســتگاه 
GrayKey می توانســت مجرمان موردنظر را ردیابی، پیگیری و دســتگیر کند 
و این دســتگاه حداقل توســط پنج آژانس فدرال و در پنج ایالت این کشور مورد 
اســتفاده بوده اســت؛ اما حاال با آپدیت جدید سیســتم عامل iOS از سوی اپل 
 قابلیتی به iOS 12 اضافه شده است که دســت پلیس را برای استفاده از دستگاه

 مذکور می بندد.
این ویژگی بدین صورت است که در صورت باز نشــدن قفل گوشی در طول مدت 
 USB زمان یک ســاعت، آیفون تمامی اتصاالت و ارتباطات خود را از طریق درگاه
قطع می کند. پس از گذشت یک ساعت، درگاه USB فقط می تواند به عنوان شارژر 
استفاده شود؛ بنابراین پلیس و نهادهای اطالعاتی زمان بسیار اندکی برای استفاده 
 USB Restricted Mode از دســتگاه مورد نظر دارند.این قابلیت تحت عنوان
 iOS 11.4.1 و iOS 12 شناخته شده اســت و در نسخه بتای توســعه دهندگان
وجود دارد که حاال قرار است به صورت رسمی عرضه عمومی شود. برخی شرکت ها 
دستگاه هایی را با چنین قابلیتی به قیمت هزاران دالر می فروشند. این شرکت ها به 

ازای باز کردن قفل هر موبایل ۵۰ دالر دریافت می کنند.

  عکس روز

 سیر تکاملی لوگوی سیستم عامل  ویندوز 
شرکت مایکروسافت در گذر زمان 

دنیای موبایل

راهپیمایی فضانوردان برای 
نصب 2 دوربین در ایستگاه فضایی

 Drew( و درو فاســتل )Ricky Arnold( ریکــی آرنولــد
Feustel( دو فضانورد ناســا؛ یک راهپیمایی فضایی را برای 
نصب تجهیزات جدید برای ایســتگاه فضایــی بین المللی به 
اتمام رسانده اند.این راهپیمایی فضایی ۱۴ ژوئن، با هدف آماده 
شــدن برای ورود اولین فضاپیما که اواخر امسال در ایستگاه 
فضایی انجام خواهد شد، صورت گرفته است. طی راهپیمایی 
فضایی، این دو فضانــورد، براکت های جدیــد و دو »دوربین 
تلویزیون«)TV cameras( جدید با کیفیت باال را در قسمت 
جلویی»ماژول هارمونی« )Harmony module( ایستگاه 

فضایی نصب کردند.

 کشف بیش از ١٠٠ سیاره 
در خارج از منظومه شمسی 

یک گروه از محققان به تازگی موفق به کشــف بیش از ۱۰۰ 
سیاره در خارج از منظومه شمسی شده اند.محققان دانشگاه 
کالیفرنیا، ریورســاید در آمریکا و دانشگاه ساوترن کویینزلند 
در استرالیا با استفاده از اطالعات تلسکوپ فضایی کپلر موفق 
به شناسایی ۱۲۱ سیاره شــده اند که در منطقه قابل سکونت 
ستاره هایشان می چرخند. برآورد می شود که هر یک از این 
سیاره ها قطری سه برابر زمین دارند و احتماال دارای چند قمر 
بزرگ هســتند.در حال حاضر ۱۷۵ قمر شناخته شده به دور 
۸ سیاره در منظومه شمسی می چرخند. در حالی که بیشتر 
این قمرها به دور مشــتری و زحل می چرخند که در خارج از 
منطقه قابل سکونت خورشــید قرار دارند؛ اما این موضوع در 
سایر سیستم های خورشیدی صادق نیست.به گفته محققان، 
اقمار فراخورشیدی )قمرهای خارج از منظومه شمسی( ممکن 
است شــرایط حیاتی بهتری از زمین داشته باشند زیرا آنها از 
ستاره و اشعه های منعکس شده از سیاره انرژی می گیرند؛ اما 
دانشمندان باید ابتدا وجود اقمار فراخورشیدی را تایید کنند.

رییس باشگاه پژوهشگران جوان :
دانشگاه آزاد، ماهواره می سازد

رییس باشــگاه پژوهشــگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد 
اسالمی از ساخت ماهواره در این دانشگاه خبر داد.

حبیب ا... آراسته راد درباره همکاری پژوهشگران در پروژه های 
کاربردی گفت: رویکرد دانشگاه آزاد اسالمی در مدیریت جدید 
مســئله محوری است، در پی این هدف باشــگاه پژوهشگران 
جوان نیز خــود را ملزم به حرکت در این مســیر می داند.وی 
افزود:گروه هایی از پژوهشــگران دانشگاه در موضوعاتی نظیر 
فناوری اطالعات و همچنین ساخت سخت افزارهایی همچون 
ویلچر هوشمند فعال هســتند، همچنین ساخت ماهواره نیز 

شروع شده اما زمان بر است.

گوشی» ZenFone Ares « شرکت ایسوس رونمایی شد
شرکت ایسوس، سرانجام از گوشی هوشمند ZenFone Ares خود در تایوان رونمایی 
کرد. نکته حائز اهمیت درباره گوشــی ZenFone Ares که آن را از سایر گوشی های 
 Augmented هوشمند متمایز می کند این است که این محصول قابلیت پشتیبانی از
Reality و Virtual Reality را دارد. از مشخصات فنی این گوشی می توان به صفحه 
نمایش ۵/۷ اینچی با نسبت تصویر ۱۴۴۰ در ۲۵۶۰ ، تراشه Snapdragon ۸۲۱ به 
عنوان پردازنده، ۸ گیگابایت حافظه رم، ۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی اشاره کرد. دوربین 
اصلی گوشی  ZenFone Ares شــامل کیفیت تصویربرداری ۲۳ مگاپیکسلی و یک 
لنز PixelMaster 3.0  می شود،  دوربین سلفی این گوشی نیز ۸ مگاپیکسل 

کیفیت دارد.ظرفیت باتری ۳۳۰۰ میلی آمپری و سیستم عامل 
نسخه ۸ اندروید از دیگر مشخصات فنی آن است. قیمت حدودی 

ZenFone Ares در هنگام عرضه، ۳۳۳ دالر خواهد بود.
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رییس اداره اوقاف و امور خیریه نطنز:
کلنگ ساخت مجتمع فرهنگی 

و قرآنی نطنز زده شد
رییس اداره اوقاف و امور خیریه  نطنز
نطنز گفت: طی مراسمی با حضور مدیر کل اوقاف 
و امور خیریه اســتان اصفهان کلنگ ســاخت 
مجتمع فرهنگی و قرآنی شهرستان نطنز زده شد.
حجت االسالم و المســلمین »مرتضی اکبری« 
اظهار داشــت: این مجتمع فرهنگی و قرآنی در 
ســایت اداری نطنز جنب ساختمان دادگستری 
شهرســتان نطنز و در زمینی به مساحت ۱۳۰۰ 
مترمربــع با زیربنــای ۲۵۰ متر مربع ســاخته 

می شود.
رییس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان نطنز 
اضافه کرد: فاز اول این مجتمع که شــامل سفت 
کاری است با اعتباری بالغ بر دو میلیارد ریال از 

محل اعتبارات دولتی ساخته می شود.

رییس شورای غیردولتی موزه های کشور 
خبرداد: 

پایان  عملیات باستان شناسی 
مسجد پامنار زواره

رییــس شــورای غیردولتی  زواره
موزه هــای کشــور اظهــار کــرد: عملیــات 
باستان شناسی مسجد پامنار زواره به اتمام رسیده 
است؛ همچنین نقشه سه بعدی شهر زواره تهیه  
شده و تمام اقدامات الزم در رابطه با این مسجد 

به اتمام رسیده است.
»ســیداحمد محیــط   طباطبایــی« افــزود: از 
بودجه اســتانی مبلغ ۲۵۰ میلیــون و از بودجه 
ملی مبلغ 8۵ میلیون تومان گذاشــته  شده که 
 امیدواریم تا چند ماه آینده قســمت اول تکمیل 

شود. 
وی بــا بیــان اینکه یک گــروه مردم شناســی 
تا چنــد روز آینــده بــه زواره ســفر می کنند، 
خاطرنشــان کــرد: این گــروه همه ســاله در 
 ایام محرم به مــدت ۱۰ روز در زواره هســتند

 تا با آداب  و رسوم این شهر آشنا شوند و تا پایان 
سال کتاب زواره به چاپ برسد.

اخبار

پایان  عملیات باستان شناسی مسجد پامنار زواره

پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

اجرای طرح شهر پاک و سبز  
در کاشان

رییــس اداره حفاظــت از  کاشان
محیط زیست کاشان با اشاره به اجرای طرح شهر 
پاک و سبز اظهار کرد: هدف از اجرای این طرح، 
بــاال بــردن آگاهی مــردم و همگانــی کردن 
فعالیت های زیست محیطی اســت؛ زیرا همه 
شــهروندان می توانند در زمینــه حفاظت از 
محیط زیســت نقش فعال داشته باشــند و با 

مسئوالن مشارکت کنند.
»حســین خادمی پور«افزود: در تعالیم دینی 
و آمــوزه های اخالقی، حفظ محیط زیســت و 
جلوگیری از تخریب آن و اهمیت صرفه جویی و 
پرهیز از اسراف مورد تاکید قرار گرفته و تفکیک 
پســماندها از مبدا و بازیافت آنهــا، مهم ترین 

مصداق صرفه جویی است.
رییس اداره حفاظت از محیط زیســت کاشان 
تاکید کــرد: ارزش هــای اقتصادی، زیســت 
محیطی و بهداشتی انواع پســماندها از جمله 
کاغذ، پالستیک، فلزات، شیشــه و ... مدیریت 
صحیح پسماندهای شهری، ضامن حفظ امنیت 
اجتماعــی، تقویت اقتصاد مقاومتــی و ارتقای 

روحیه همدلی و مشارکت در جامعه است.

تشکیل کمیته صیانت از باغات 
شهرضا در شرایط خشکسالی

شهرضا مدیر جهاد کشاورزی شهرضا 
با اشاره به تشــکیل کمیته صیانت از باغات این 
شهرستان در مقابل خشکســالی، اظهار کرد: 
شناسایی نقاط بحرانی شهرستان از نظر بحران 
کمبود آب کشاورزی و تهدید باغات، از مهم ترین 

اهداف این کمیته است.
»رضا باقری« ادامه داد: اعضــای این کمیته از 
نقاط بحرانی شهرستان بازدید و باتوجه به شرایط 
هر منطقه و امکانات موجــود، اقدامات الزم را 
برای صیانت از باغات درگیر با خشکسالی انجام 
می دهند. مدیر جهاد کشاورزی شهرضا با تاکید 
بر ضرورت توسعه روش های نوین آبیاری مزارع 
با هدف افزایش بهره وری از منابع آبی، تصریح 
کرد: ضرورت این مسئله باتوجه به کاهش شدید 
نزوالت آسمانی و کاهش منابع آبی شهرستان و 
لزوم صرفه جویی در مصرف منابع آب کشاورزی، 
بیشتر احســاس می شــود. باقری ادامه داد: به 
تازگی طرح ۳۵ هکتاری آبیــاری قطره ای در 

منطقه مهیار شهرستان، تایید شده است.

عدم بارش های خوب و خشکسالی   
در سالیان اخیر سبب شده، تبعات 
سنگینی متوجه جامعه شــود که بدون شک 
کشاورزان از مهم ترین اقشاری بودند که در این 
میان ضربه بزرگی از خشکسالی خوردند و زندگی 
آنها زیر و رو شد. کشاورزانی که زمانی در کمک به 
دیگران و پرداخت زکات زبانزد بودند، این روزها 
به افرادی تبدیل شده اند که باید به آنان زکات 

پرداخت کرد. 
در کنار خســارت های ناشــی از خشکســالی که به 
کشاورزان وارد شده است، خسارت عدم حمایت دولت 
از برداشــت محصوالت آنان نیز از جمله مشــکالتی 
است که این قشــر با آن روبه رو می شــوند؛ به طوری 
که اگر کشــاورزی در این زمان بی آبی موفق به کشت 
شــود، به دلیل اینکه از او حمایتی صورت نمی گیرد، 
محصولش روی زمین باقی می ماند و این خسارت نیز 
به خسارت دست وپنجه زدنش با خشکسالی افزده می 
شــود. نماینده مردم شاهین شــهر در مجلس شورای 
اسالمی در گفت وگو با صاحب نیوز،  با اشاره به نداری 
بسیاری از کشاورزان به طوری که به نان شب شان محتاج 
شــده اند، می گوید: باید فکری به حال کشاورزان کرد 
چراکه آنها به دلیل عدم کشت، خشکسالی و وارد شدن 
خسارت های ناشی از حاکم شدن شرایط جوی بحرانی، 
ضربه سنگینی خورده و در پرداخت خسارت به آنها نیز 

تبعیض هایی صورت گرفته است.
»حسینعلی حاجی دلیگانی« می افزاید: ما به استاندار 
اصفهان پیشنهاد دادیم که  دستگاه های ذی ربط میزان 

خسارت همه کشاورزان استان اصفهان را بررسی کنند 
تا در واریز خسارت، حقی از کســی ضایع نشود و این 
چنین نباشد که کشاورزی در یک منطقه حق خسارت 
دریافت کند و دیگر کشــاورزان محروم شوند. نماینده 
مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسالمی می گوید: 
متاسفانه نگاه تبعیض آمیزی در واریز خسارت کشاورزان 
در اصفهان وجود داشته تا وجهی که سال قبل تامین شد 
را دریافت کنند. وی با تاکید بر اینکه صنایع اصفهان باید 
وجه آب مصرفی خود از زاینده رود را با محاسبه قیمت 
واقعی بپردازند، ادامه می دهد: »قیمت آبی که صنایع آب 
بر اصفهان از زاینده رود بر می دارند باید به میزان هر متر 

مکعب قیمت تمام شده از خلیج فارس محاسبه شود و به 
کسانی که حق آب شان به سمت صنایع رفته، پرداخت 
شود ولی متاســفانه در این رابطه کاهلی شده است«.

حاجی دلیگانی همچنین  با اشاره به اینکه طرح سوال 
از وزیر نیرو نتوانســت نمایندگان را قانع کند، در ادامه 
این گفت و گو می گوید : قطعا وزیر نیرو باید پاســخی 
قانع کننده به نمایندگان بدهد زیرا نمایندگان وزارت 
نیرو با مشاهده میدانی از اوضاع مربوطه در اصفهان به 
واقعیت بحران آب در اصفهان، پی بردند. دیگر نماینده 
اصفهان در مجلس شورای اسالمی نیز در گفت وگو با 
صاحب نیوز به عدم حمایت دولت از برداشت محصول 

کشاورزان اشــاره می کند و می گوید: خشکسالی در 
استان اصفهان کار تولید محصوالت کشاورزی را برای 
کشاورزان بسیار دشــوار کرده اســت؛ بنابراین با این 
حجم مشــکالت نباید تولیدات کشــاورزان از جمله 
سیب زمینی و کلم بدون مشتری بماند. حجت االسالم 
»سید ناصر موســوی الرگانی« تصریح می کند: دولت 
باید هرچه ســریع تر با صادرات سیب زمینی به روسیه 
از اقتصاد تولیدی کشــاورزان فالورجانــی دفاع کند؛ 
زیرا کشــاورزان حتی توان اقتصادی برای برداشــت 
محصوالت از اراضی کشاورزی را ندارند. موسوی الرگانی 
می افزاید: کشاورزان حتی منابع مالی برای تامین کارتن 
سیب زمینی را ندارند تا بتوانند محصوالت را از اراضی 
کشاورزی برداشت کنند؛ با این اوصاف، آنان به شدت به 
بانک ها متضرر می شوند. بنابراین چرا وزیر کشاورزی از 
حق کشاورزان دفاع نمی کند؟ وی ادامه می دهد: برای 
بهبود شرایط اقتصاد تولیدی کشــاورزان الزامی است 
دولت در مقوله تامین بازار صادراتی و قیمت گذاری ورود 
قاطع داشته باشد؛ این در حالی است که واسطه ها سود 
بازار سیب زمینی را به جیب می زنند. موسوی الرگانی 
با اشاره به اینکه ســیب زمینی را از کشــاورز کیلویی 
۲۰۰ تومان هم خریداری نمی کنند، می گوید: این در 
حالی است که در بازار، فروشنده کیلویی ۱۵۰۰ تومان 
به مصرف کننده می فروشــد. وی  با بیان اینکه  سیب 
زمینی کشــاورزان فالورجانی روی زمین باقی مانده 
است، می افزاید: افزایش نجومی هزینه تولید کشاورزان 
برای گرانی ارز در قبال نبود بازار فروش، کشاورزان را با 

مشکالت اقتصادی روبه رو کرده است.

سخت تر از »خشکسالی«

امام جمعه نجف آباد در شورای اداری شهرستان،  نجف آباد
شرایط سخت را زمینه ساز سربلندی یک ملت دانست و اظهار کرد: 
حتی اگر نگاهی صرفا دنیایی نیز داشته باشیم، باید از سختی ها و 
مشکالت نترســید. موانع موجود در مسیر، زمینه ساز پیشرفت و 

تعالی خواهند بود.
حجت االسالم »مصطفی حسناتی« با اشاره به همراهی همیشگی 

مردم شریف ایران در صحنه های مختلف گفت: این مردم به خوبی 
وظایف خود را انجام داده و خواهند داد؛ اما در این میان مسئوالن 
هستند که بایستی با حفظ وحدت و همدلی، در مسیر رفع معضالت 

کشور تالش های بیشتری کنند.
حســناتی ادامه داد: با تعطیلی مدارس، فرزنــدان اوقات فراغت 
بیشتری دارند و این موضوع وظیفه والدین را برای استفاده بهینه 

از این فرصت در مسیر رشد و تعالی نسل آینده جامعه دو چندان 
می کند.

وی خاطرنشان کرد: دشمنان ایران اســالمی تمام تالش خود را 
معطوف به دور کردن اقشار مختلف جامعه به ویژه جوانان و نوجوانان 
از ارزش هایی مانند نماز کرده اند و در این مسیر حتی از حربه ای به 

نام عرفان های کاذب نیز به خوبی بهره می گیرند.

امام جمعه نجف آباد مطرح کرد:
عرفان های کاذب؛ حربه دشمن برای انحراف جامعه

  وقتی کشاورزان استان توان برداشت محصوالت شان را از روی زمین ندارند؛ 

مفاد آراء
3/659 شــماره صادره:499495 /1397/31- تاريخ ثبت:1397/3/23آگهي مفاد آراء 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در اداره 

ثبت اسناد و امالک دهاقان
مفاد آراء هيأت حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک دهاقان كه در اجراي ماده 1 
قانون و ماده 8 آيين نامه صادر گرديده است و در اجراي ماده 3 قانون در دو نوبت به فاصله 
15 روز از طريق روزنامه كثير االنتشار و محلي آگهي مي شود تا شخص يا اشخاصي كه 
به آراء مذكور اعتراض داشته باشند در شهر از تاريخ انتشــار آگهي و در روستاها از تاريخ 
الصاق آگهي در محل تا دوماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملك تسليم و رسيد 
اخذ نمايدو معترض بايد ظرف يكماه از تاريخ تسليم اعتراض به اداره ثبت محل مبادرت 
به تقديم دادخواســت به دادگاه عمومي محل نمايد و گواهي تقديم دادخواست را به ثبت 
محل ارائه نمايند. بديهي است در اينصورت اقدامات ثبت منوط به ارائه حكم قطعي دادگاه 
خواهد بود در صورتي كه اعتراض در مهلت قانوني واصل نشود يا معترض گواهي تقديم 
دادخواست به دادگاه محل ارائه ننمايد اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالكيت خواهد نمود 

. صدور سند مالكيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
1- رأي شــماره 139760302019000025-1397/01/28- خانــم صديقه حاجی 
رحيميان فرزند حيدر علی ششــدانگ يك باب خانه به مساحت 95.76 متر مربع مجزی 
شده از پالک 425 فرعی از 138 اصلی واقع در اراضی غلغله عطاآباد بخش ثبتی دهاقان 

انتقال عادی مع الواسطه از طرف حبيب اله رحيميان)مالك رسمی( .
تاريخ انتشار نوبت اول: 1397/03/28

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/04/12    
م الف: 97/89 زهرا يعقوبی رئيس اداره ثبت اسناد و امالک دهاقان

فقدان سند مالکیت
3/42 شماره: 139721702027009074 - 97/3/24 چون سعيد اسماعيلی كركوندی 
فرزند عباسقلی و محبوبه شانظری فرزند محمد با تسليم 2 برگ استشهاد محلی كه   هويت 
و امضا شهود رسما گواهی شــده و به تاييد دفتر 106 اصفهان رسيده مدعی شده اند كه 
اسناد مالكيت ششدانگ پالک 15191/3664 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان كه بدوا به 
موجب تقســيم نامه 115927 مورخ 59/09/13 دفتر 2 اصفهان در صفحه 106 دفتر 11 
فرد ذيل ثبت 3977 بنام محمود صابری علی آبادی فرزند حاجی آقا ســابقه  ثبت و سند 
دفترچه ای به شماره 444673 صادر گرديده ســپس مع الواسطه به موجب سند 88906 
مورخ 1383/08/26 دفتر 47 اصفهان به ايشان )سعيد اسماعيلی كركوندی نسبت چهار 
دانگ مشاع و محبوبه شانظری نسبت دو دانگ مشاع( منتقل گرديده و در صفحات 248 
و 362 و 106 دفاتر 731 و 241 و 11 فــرد ذيل ثبت های 126623 و 44053 و 3977 به 
نامشان ثبت و اسناد دفترچه ای به شماره های 712133 و 102952 الف/ 82 و 444637 
صادر و سپس به موجب اسناد 26549 و 26550 مورخ 90/01/29 دفتر 106 اصفهان نزد 
بانك ملت در رهن می باشد طبق گواهی دفتر امالک در بازداشت نبوده و  به علت جابجايی 
اسناد مالكيت مفقود گرديده است و تقاضای صدور ســند مالكيت المثنی نموده اند طبق 
تبصره يك اصالحی ماده 120 آئين نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شــود كه هر كس 
مدعی انجام معامله ) غير از آنچه در اين آگهی ذكر شده( نسبت به آن يا سند مالكيت مزبور 
نزد خود باشد از تاريخ انتشار اين آگهی تا ده روز به اين اداره مراجعه و اعتراض خود را كتبًا 
ضمن ارائه اصل سند مالكيت و سند معامله تسليم نمايد تا مراتب صورتمجلس و اصل سند 
به ارائه كننده مســترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد يا در صورت اعتراض 
 اصل سند ارائه نگردد المثنی ســند مالكيت مرقوم صادر و به متقاضی تسليم خواهد شد. 
م الف: 7232 شــبان رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک شــرق اصفهان  )320 كلمه، 

3 كادر(
فقدان سند مالکیت

3/197 شــماره صادره: 1397/42/491095- 1397/2/23 نظر به اينكه سند مالكيت 
ششدانگ پالک ثبتی شماره 294 فرعی از 4838 اصلی واقع در بخش 5 اصفهان به شماره 
دفتر 1247 صفحه 427 به شماره ثبت 230936 تحت شماره چاپی 430366  به نام آقای 
سيد ابوالفضل موسوی زاهد ثبت و صادر و تســليم گرديده است سپس برابر سند انتقال 
شماره 23688 مورخ 1388/12/27 دفترخانه اسناد رسمی 61 خمينی شهر ششدانگ از 
طرف نامبرده به آقای علی حسينی سيانكی انتقال گرديده است و برابر سند رهنی شماره 
23688 مورخ 1388/12/27 دفتر مذكور در قبال مبلغ يك ميليارد و هشــتصد ميليون 
ريال نزد فروشنده در رهن می باشد سپس علی حسينی با ارائه درخواست كتبی به شماره 
وارده 139721702024001777 مورخ 1394/01/28 به انضمام دو برگ استشــهاديه 

محلی كه امضا شهود آن به شماره 2263 مورخ 1393/03/05 به گواهی دفترخانه 350 
اصفهان رسيده است مدعی است كه سند مالكيت آن به علت سهل انگاری مفقود گرديده 
است و درخواست صدور المثنی سند مالكيت ملك فوق را نموده اند  لذا مراتب  به استناد 
تبصره يك اصالحی ذيل ماده 120 آئين نامه قانون ثبت در يك نوبت آگهی می شــود 
 چنانچه كسی مدعی انجام معامله نســبت به ملك مرقوم يا وجود سند مالكيت نزد خود

 می باشد از تاريخ انتشــار اين آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را كتبا ضمن ارائه 
اصل سند مالكيت يا سند معامله به اين اداره تسليم و رســيد اخذ نمائيد تا مراتب صورت 
مجلس و اصل سند مالكيت به ارائه كننده سند مسترد گردد بديهی است اگر ظرف مدت 
 مقرر اعتراضی نرسيد يا در صورت اعتراض اصل ســند مالكيت يا سند معامله ارائه نشود

  اقــدام بــه صــدور ســند مالكيــت المثنــی طبــق مقــررات خواهــد شــد. 
م الف: 6661 قويدل رئيس منطقه ثبت اســناد و امالک جنوب اصفهان )286 كلمه، 

3 كادر(
تحدید حدود اختصاصی

3/525 شماره:1397/04/498689-1397/3/20 چون تمامی ششدانگ يكباب حصار 
و مخروبه پالک شماره 327 فرعی از 100- اصلی واقع در طامه جزء بخش 9 حوزه ثبتی 
نطنز كه طبق ســوابق و پرونده ثبتی به نام محمدرضا شــريفی طامه فرزند احمد علی و 
غيره در جريان اســت و عمليات تحديد حدود قانونی آن به عمل نيامده است. اينك بنا 
به دستور قســمت اخير ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحديد حدود پالک 
مرقوم در روز سه شــنبه مورخ 1397/04/26  ســاعت 9 صبح در محل شروع و به عمل 
خواهد آمد لذا به موجب اين آگهی به كليه مجاورين اخطار می گردد كه در روز و ســاعت 
مقرر در اين آگهی در محــل حضور يابند و اعتراضات مالكين يــا مجاورين مطابق ماده 
 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيــم صورتمجلس تحديدی تا 30 روز پذيرفته خواهد شــد. 
 م الف:130 عباســعلی عمرانی  رئيس اداره ثبت اســناد و امالک نطنــز)144 كلمه، 

1 كادر(
اخطار اجرایی

3/653 شماره: 1398/96 به موجب رای شــماره 1985 تاريخ 96/10/20 حوزه چهارم 
شورای حل اختالف شهرستان خمينی شهر كه قطعيت يافته است محكوم عليه محمدرضا 
آقاسی به نشانی مجهول المكان محكوم است به پرداخت مبلغ 10/000/000 ريال بابت 
اصل خواســته و پرداخت مبلغ 125/000 ريال بابت خســارات دادرسی و پرداخت حق 
الوكاله طبق تعرفه و پرداخت خســارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد چك لغايت اجرای 
حكم در حق محكوم له محمد حســين زاده فرزند محمد علی با وكالت ســمانه نباتی به 
نشــانی بروجن گندمان بلوار وليعصر روبروی دادگستری و پرداخت نيم عشر دولتی رای 
صادره غيابی است. ماده 34 قانون اجرای احكام: همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ 
شد، محكوم عليه مكلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبی برای 
پرداخت محكوم به بدهد يا مالی معرفی كند كه اجرای حكم و اســتيفاء محكوم به از آن 
ميسر باشد و در صورتی كه خود را قادر به اجرای مفاد اجرائيه نداند، بايد ظرف مهلت مزبور 
 صورت جامع دارايی خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالی ندارد، صريحاً اعالم نمايد. 
م الف:953 شعبه 4 حقوقی مجتمع شماره يك شورای حل اختالف شهرستان خمينی 

شهر )191 كلمه، 2 كادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/654 شماره نامه: 9710113633200326 شــماره پرونده: 9609983633201262 
شماره بايگانی شعبه: 961271 از دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی شهرستان خمينی شهر 
در پرونده مطروحه كالســه 961271 به آقای صمد متانت خوانده پرونده فوق الذكر كه 
مجهول المكان اعالم شده اســت و خواهان آن آقای محمود نقدی با وكالت خانم پريسا 
غياثی به خواسته  مطالبه وجه چك و در جريان رســيدگی می باشد اخطار می نمايد كه 
برای روز سه شنبه مورخ 1397/05/09 ســاعت 9/30 صبح در دادگاه شعبه دوم محاكم 
عمومی خمينی شهر مراجعه نمايد و يا چنانچه جهات ردی داريد به صورت كتبی قبل از 
موعد مقرر به دفتر مربوط اعالم و ارسال داريد واال تصميم مقتضی اتخاذ و دادگاه غيابا رای 
صادر خواهد نمود جهت دريافت نسخه ثانی و برگ دادخواست و ضمائم آن به دفتر دادگاه 
مربوط مراجعه نمايد. اين آگهی وفق ماده 73 قانون آيين دادرســی دادگاه های عمومی 
 و انقالب در امور مدنی يك نوبت در يكی از رونامه های كثيراالنتشــار درج می شــود. 
م الف: 1114 شــعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خمينی شهر 

)170 كلمه، 2 كادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/655 مرجع رســيدگی: شعبه 12 حقوقی شــورای حل اختالف خمينی شهر به نشانی 

خمينی شــهر بلوار پاســداران روبروی كوی مهستان  مجتمع شــوراهای حل اختالف 
اصفهان، كالســه پرونده 2115/96 حل 12 ، وقت رسيدگی ســاعت 11/45 صبح روز 
 شنبه مورخه 1397/4/30، مشخصات خواهان: محمود نقدی به نشانی خمينی شهر بلوار 
ش بهشتی خ عمران پ 108، مشخصات خوانده: آمنه سعيدی،  خواسته و بهای آن:  مطالبه 
وجه، داليل خواهان: كپی چك و گواهی عــدم پرداخت، وكالتنامه، گردش كار: خواهان 
خوانده را مجهول المكان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواســت و وقت رسيدگی به وی از 
طريق نشر آگهی در يكی از روزنامه های كثيراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئين دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است لذا در اجرای قانون مذكور خالصه 
دادخواست و مستندات يك نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به اين شورا 
 نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی حاضر گردد.

م الف: 1116 شعبه 12 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمينی شهر )مجتمع 
شماره يك( )169 كلمه، 2 كادر(

ابالغ رای
3/656 شماره پرونده: 70/97  شماره دادنامه: 377-97/3/20 خواهان: محمود نقدی فرزند 
محمد علی با وكالت محمد علی آلويی به نشانی خمينی شــهر چهار راه شريعتی ابتدای 
شريعتی شمالی طبقه فوقانی دفتر اسناد رســمی، خوانده: حسين محمد صادق امداديان 
فرزند جهانگير به نشانی اصفهان خ هزار جريب بن بست پويا 42 طبقه دوم، شورا با بررسی 
اوراق پرونده ختم رسيدگی را اعالم و با استعانت از خداوند متعال به شرح زير مبادرت به 
انشا رای می نمايد. رای دادگاه: در خصوص دادخواست آقای محمود نقدی فرزند محمد 
علی با وكالت آقای محمد علی آلويی فرزند حسين به طرفيت آقای محمد صادق امداديان 
فرزند جهانگير به خواسته مطالبه يك فقره چك به شماره 328903 مورخ 94/4/15 شماره 
حساب جاری 0010100358002 به مبلغ 47/000/000 ريال دادگاه با توجه به دادخواست 
تقديمی- كپی مصدق چك و كپی مصدق گواهينامه عدم پرداخت وجه يك فقره چك به 
عهده بانك ملی و اينكه بودن اصول مستندات در يد خواهان داللت بر اشتغال ذمه خوانده 
دارد و با توجه به عدم حضور خوانده  و اينكه نامبرده دفاعی به عمل نياورده خواسته خواهان 
را مقرون به صحت دانسته و با اســتناد به مواد 198 و 519 از قانون آيين دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقالب در امور مدنی و مواد 310 و 313 از قانون تجارت و با توجه به قانون 
الحاق يك تبصره به ماده 2 قانون اصالح موادی از قانون صدور چك مصوب 1376/3/10 
مجتمع تشخيص مصلحت نظام و نظريه شماره 7/2345-1382/3/25 اداره كل حقوقی 
و تدوين قوه قضائيه حكم به محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ 47/000/000 ريال بابت 
اصل خواســته و مبلغ 1/617/500  ريال بابت هزينه دادرسی و ابطال تمبر و حق الوكاله 
وكيل طبق تعرفه و خســارت تاخير در تاديه و مبنای تورم از تاريخ سررسيد چك تا زمان 
پرداخت وجه آن كه در زمان اجرا محاسبه می گردد در حق خواهان صادر و اعالم می نمايد.  
در خصوص قرار تامين خواسته با توجه به عدم توديع خســارت احتمالی توسط خواهان 
مستندا به تبصره ماده 108 از قانون مذكور قرا رد تامين خواسته صادر  می گردد. رای شورا 
غيابی و ظرف 20 روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهی در اين شــورا و پس از انقضای مهلت 
واخواهی ظرف 20 روز ديگر قابل تجديدنظر خواهی در محاكم محترم عمومی حقوقی 
دادگستری خمينی شهر می باشد.م الف: 1117 شعبه 11 مجتمع شماره يك شورای 

حل اختالف خمينی شهر)378 كلمه، 4 كادر(
ابالغ رای

3/658 كالسه پرونده 1997/96 شماره دادنامه: 399-97/3/6 تاريخ رسيدگی: 97/3/2 
مرجع رسيدگی: شعبه 12 شورای حل اختالف خمينی شــهر، خواهان: محمود نقدی به 
نشانی خمينی شهر بلوار بهشتی خ خيام ک دانش 3 پالک 8 با وكالت محمد علی آلويی به 
نشانی خمينی شهر شريعتی شمالی ط فوقانی اسناد رسمی 35، خواندگان: 1- سعيد ابرازه 
 به نشانی مجهول المكان 2- ســيف ا... براهيمی به نشانی خمينی شهر شريعتی شمالی 
ک درب يخچال ک ش پنبه ای پ 2، خواسته: مطالبه وجه چك، گردشكار: پس از ارجاع 
پرونده به اين شعبه و ثبت آن به كالسه فوق و طی تشريفات قانونی و اخذ نظريه مشورتی 
اعضا، قاضی شورا ختم رســيدگی را اعالم و به شرح زير مبادرت به صدور رای می نمايد: 
رای قاضی شورا:در خصوص دادخواست تقديمی آقای محمود نقدی با وكالت محمد علی 
آلويی به طرفيت آقايان 1- سعيد ابرازه 2- ســيف ا... براهيمی به خواسته مطالبه مبلغ نه 
ميليون ريال وجه يك فقره چك به شــماره 202725 تاريخ 95/12/10 عهده بانك سپه 
شعبه خام اروميه به انضمام خسارت دادرسی و خسارت تاخير تاديه با توجه به محتويات 
پرونده دادخواست تقديمی، مالحظه رونوشت مصدق چك و با توجه به عدم حضور خوانده 
در جلسه رسيدگی مورخه 97/3/2  و عدم حضور خوانده در جلسه رسيدگی شورا  و نظر به 
اينكه از ناحيه خوانده دليلی كه حكايت از پرداخت وجه چك نمايد ارائه نگرديده فلذا با توجه 

به نظريه مشورتی اعضا شورا به شرح صورتجلسه مورخه 97/3/2 و با احراز اشتغال ذمه 
خوانده و استصحاب بقای دين و مستنداً به ماده 9 و 18 و 19 و 25 و 27 قانون شوراهای 
حل اختالف مصوب 94/8/10 و مواد 310  و 311 و 313 از قانون تجارت و تبصره الحاقی 
مصوب مجمع تشــخيص مصلحت نظام به ماده 2 قانون صدور چك و مواد 198، 519 
و 522 از قانون آيين دادرســی مدنی حكم به محكوميت تضامنی خواندگان به پرداخت 
مبلغ نه ميليون ريال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد 
چك تا زمان اجرای حكم كه توسط دايره محترم اجرای احكام حقوقی بر اساس شاخص 
اعالمی از ناحيه بانك مركزی محاســبه می گردد و پرداخت مبلغ يك ميليون و دويست 
هزار ريال بابت هزينه دادرسی و حق الوكاله در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رای 
صادره غيابی و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همين شــورا و سپس 
 ظرف مدت بيست روز پس از آن قابل تجديد نظر در محاكم عمومی حقوقی خمينی شهر 
می باشد.  م الف:1115 شعبه 12 حقوقی مجتمع شماره يك شورای حل اختالف خمينی 

شهر )412 كلمه، 4 كادر(
اخطار اجرایی

3/657 شماره: 870/96 به موجب رای شماره 1209 تاريخ 96/8/30 حوزه سوم شورای 
حل اختالف شهرستان خمينی شهر كه قطعيت يافته است محكوم عليه ناصر صالح ليالن 
فرزند حكمعلی به نشانی مجهول المكان محكوم است به پرداخت مبلغ ده ميليون ريال 
بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ 1/300/000 ريال بابت خسارات دادرسی و پرداخت 
خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد چك )96/7/15( لغايت زمان اجرای حكم و پرداخت 
نيم عشر دولتی رای صادره غيابی است. مشخصات محكوم له: احمدرضا رحيمی فرزند 
حيدر به نشانی خمينی شهر خ كهندژ جاده كانال موزائيك سازی اخوان رحيمی، ماده 34 
قانون اجرای احكام: همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شــد، محكوم عليه مكلف 
است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبی برای پرداخت محكوم به بدهد 
يا مالی معرفی كند كه اجرای حكم و اســتيفاء محكوم به از آن ميســر باشد و در صورتی 
كه خود را قادر به اجرای مفاد اجرائيه ندانــد، بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايی 
خود را به قسمت اجرا تســليم كند و اگر مالی ندارد، صريحًا اعالم نمايد. م الف:1113 
شعبه سوم حقوقی مجتمع شماره يك شورای حل اختالف شهرستان خمينی شهر )187 

كلمه، 2 كادر(
حصر وراثت

3/594  آقای  بهنام رفيعی دارای  شناسنامه شماره 1444 به شرح دادخواست به كالسه  
755/97 از اين شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان 
غالمرضا رفيعی به شناسنامه 6 در تاريخ 97/1/10 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به چهار پسر و يك دختر و يك همسر به اسامی: 
1- مسعود رفيعی، ش.ش 468 نســبت با متوفی فرزند 2- بهنام رفيعی،ش.ش 1444 
نسبت با متوفی فرزند 3- سعيد رفيعی، ش.ش 14590 نسبت با متوفی فرزند 4- حميدرضا 
رفيعی، ش.ش 505 نسبت با متوفی فرزند 5- بهاره رفيعی، ش.ش 1060 نسبت با متوفی 
فرزند 6- توران كاظميان، ش.ش 146 نسبت با متوفی همســر و الغير. اينك با انجام 
تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يك مرتبه آگهی می نمايد تا هر كسی اعتراضی 
دارد يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهی ظرف يك ماه به شورا 
تقديم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 7054 شعبه 54 شورای حل اختالف 

استان اصفهان)مجتمع شماره سه( )171 كلمه، 2 كادر(
حصر وراثت

3/595  خانم زهره گنجی دارای  شناســنامه شماره 1418 به شرح دادخواست به كالسه  
746/97 از اين شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنيــن توضيح داده كه 
شادروان حسن گنجی به شناســنامه 949 در تاريخ 95/6/13 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به يك پســر و سه دختر و يك 
همسر و مادر به اسامی: 1- مينا گنجی، ش.ش 1154 نســبت با متوفی فرزند 2- آزاده 
گنجی، ش.ش 4620 نســبت با متوفی فرزند 3- زهره گنجی، ش.ش 1418 نســبت 
با متوفی فرزند 4- امين گنجی، ش.ش 4979 نســبت با متوفــی فرزند 5- ليلی توكلی 
نژاد، ش.ش 55187 نســبت با متوفی همســر 6- فاطمه قربانی، ش.ش 24 نسبت با 
متوفی مادر و الغير. اينك با انجام تشــريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يك مرتبه 
آگهی می نمايد تا هر كســی اعتراضی دارد يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاريخ 
 نشر نخســتين آگهی ظرف يك ماه به شــورا تقديم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 7056 شعبه 54 شورای حل اختالف استان اصفهان)مجتمع شماره سه( )175 

كلمه، 2 كادر(
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مفاد آراء
3/370 آگهی موضوع ماده سه قانون وماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

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

خواهد شد.
1- رای شــماره 13544  مورخ 22/12/96 هیات اول آقاي  امیرقلي نادري به شناسنامه 
شماره 23 كدملي 5129766474 صادره فرزند مصطفي بر سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 136 مترمربع مفروزی از پالك شماره 131 فرعي از 4483 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه 

از طرف آقای غالمرضا كریمی خریداری شده است.
2- رای شــماره 13546 مورخ 96/12/22 هیات اول خانم فردوس صادق به شناسنامه 
شماره 37 كدملي 5129788109 صادره دهاقان فرزند محمد حسن بر سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 136 مترمربع مفروزی از پالك شماره131 فرعي از 
4483 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه 

و مع الواسطه از طرف آقای غالمرضا كریمی خریداری شده است.
3- رای شــماره 13378 مورخ 96/12/12 هیات اول  آقاي  سهراب كمالي به شناسنامه 
شماره 6929 كدملي 1292962895 صادره اصفهان فرزند اسمعیل بر ششدانگ یکباب 
مغازه به مســاحت 25/40 مترمربع مفروزی از پالك شماره 2646فرعي از5000 اصلي 
واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی 

اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
4- رای شــماره 13579 مورخ 96/12/23 هیات اول آقاي همایون باقي به شناســنامه 
شماره 403 كدملي 1199351601 صادره اصفهان فرزند خسرو بر ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت 353/40 مترمربع مفروزی از پالك شماره4774 اصلي واقع در اصفهان بخش 
5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف آقای عبدالعلی 

اسحقیان خریداری شده است.
5- رای شــماره 188 مورخ 97/01/20 هیات اول خانم فاطمه مهر علي دستجردي به 
شناسنامه شماره 3166 كدملي 1282558579 صادره اصفهان فرزند احمد بر ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 194/32 مترمربع مفروزی از پالك شماره131 فرعي از4483 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه 

از طرف آقای سیف اله دهخدا خریداری شده است.
6- رای شــماره  415 مورخ 97/01/28 هیات اول آقاي كرامت اســالمي به شناسنامه 
شماره 95 كدملي 4679351969 صادره فارســان فرزند علي بر ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت 109/56 مترمربع مفروزی از پالك شــماره 369فرعي از4348 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی مشاعی اولیه 

مفروز ثبتی گردیده است.
7- رای شماره 11798 مورخ 96/10/13 هیات اول آقاي رحمت اله فدائي به شناسنامه 
شــماره 62 كدملي 4623032752 صادره مركزي فرزند نصرت اله بر ششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 171 مترمربع مفروزی از پالك شــماره 5 فرعي از 4790 اصلي واقع در 
اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف 

ورثه آقای حاج محمد حسین كازرونی خریداری شده است.
8- رای شــماره 424 مورخ 97/01/28 هیات اول آقاي  عباسعلي رمضاني به شناسنامه 
شــماره 203 كدملي 2539603424 صادره اقلید فرزند محمد بر ششدانگ یکبابخانه به 
مســاحت 88/83 مترمربع مفروزی از پالك شــماره 131فرعي از4483 اصلي واقع در 
اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف 

آقای مانده علی صالحیان دستجردی خریداری شده است.
9- رای شــماره 426 مورخ 97/01/28 هیات اول آقاي لطیف مختاري دســتگردي به 
شناســنامه شــماره 25 كدملي 6339797164 صادره كیار فرزند مسیب بر ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 100/30 مترمربع مفروزی از پالك شماره131 فرعي از4483 اصلي 
واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان  به موجب بیع نامه و مع الواسطه 

از طرف آقای مانده علی صالحیان دستجردی خریداری شده است.
10- رای شــماره 630 مورخ 97/02/05 هیات اول آقاي كهزاد محمدي زردخشــوئي 
به شناسنامه شــماره 209 كدملي 6209523994 صادره باغ بهادران فرزند رضاقلي بر 
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 150 مترمربع مفروزی از پالك شماره 18فرعي 
از4483 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت 

رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
11- رای شــماره 547 مورخ  97/02/03 هیات اول خانم شــراره ربیعي صادق آبادي 
به شناسنامه شــماره 277 كدملي 6209527760 صادره باغ بهادران فرزند قدمعلي بر 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 145/42 مترمربع مفروزی از پالك شماره 4786 اصلي 
واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه 

از طرف آقای سید مرتضی هاشمی خریداری شده است.
12- رای شماره 598 مورخ97/02/04 هیات اول خانم شــیرین جان كیاني هرچگاني 
به شناسنامه شــماره 2861 كدملي 4621105124 صادره شــهركرد فرزند عبدالکریم 
برششدانگ یکبابخانه به مساحت 44/89 مترمربع مفروزی از پالك شماره 4786 اصلي 
واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه 

از طرف آقای سید مرتضی هاشمی خریداری شده است.
13- رای شــماره 573 مورخ 97/02/04 هیات اول آقای رضا حاجیاني به شناســنامه 
شماره 14793 كدملي 2300532204 صادره شیراز فرزند محمود بر ششدانگ یکبابخانه 
به مســاحت 88/80 مترمربع مفروزی از پالك شــماره  4169 اصلي واقع در اصفهان 
بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواســطه از طرف خانم 

شهربانوتوكلی دستجردی خریداری شده است.
14- رای شــماره 404 مورخ 97/01/28 هیــات اول آقاي محمدعلــي دهقان دنبه به 
شناسنامه شــماره 30 كدملي 1288760744 صادره اصفهان فرزند حسین بر ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 290/80 مترمربع مفروزی از پالك شماره فرعي از4786 اصلي واقع 
در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواســطه از 

طرف آقای علی محمد زارع خریداری شده است.
15- رای شــماره 342 مورخ 97/01/27 هیات اول آقاي سید ابراهیم حسیني گیشگاني 
به شناسنامه شماره 3 كدملي 6339799337 صادره مركزي فرزند آقا جالل بر ششدانگ 
یکباب ساختمان به مساحت 92/71 مترمربع مفروزی از پالك شماره131 فرعي از4483 
اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنــوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع 

الواسطه از طرف آقای سیاوش قاسمی آقبالغی خریداری شده است.
16- رای شماره 576 مورخ 97/02/04 هیات اول خانم اشرف كاه بند دنبه به شناسنامه 
شماره 13 كدملي 1288729456 صادره اصفهان فرزند غالمرضا بر ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 210/60 مترمربع مفروزی از پالك شماره 4746 اصلي واقع در اصفهان بخش 
5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف آقای رضا كبیری 

مقدم  خریداری شده است.
17- رای شــماره 43 مورخ 97/01/14 هیات اول آقاي هوشنگ فرامرزي هفشجاني به 
شناسنامه شماره 165 كدملي 4622355558 صادره هفشجان فرزند خدارحم بر ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 77/30 مترمربع پالك شــماره 156فرعي از4483 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف 

آقای رجبعلی بقولی دستجردی خریداری شده است.
18- رای شماره 297 مورخ 97/01/26 هیات اول آقاي اردشیر اسدي اورگاني به شناسنامه 
شماره 1 كدملي 6299810955 صادره فرزند علي یار بر ششدانگ یکباب ساختمان  به 
مساحت 153/30 مترمربع مفروزی از پالك شماره 4786 اصلي واقع در اصفهان بخش5 
حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواســطه از طرف خانم سکینه 

حیدری خریداری شده است.
19- رای شــماره 541 مورخ 97/02/03 هیات اول آقاي محســن طالبي كلیشادي به 
شناسنامه شــماره 1353 كدملي 1289520178 صادره اصفهان فرزند اكبر برسه دانگ 
مشاع از  ششدانگ یکبابخانه به مساحت 130/70 مترمربع مفروزی از  پالك شماره 94 
فرعي از4348 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حــوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای 

مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
20- رای شــماره 546 مورخ 97/02/03 هیات اول خانم ســمیه رضائي كلیشــادي به 
شناسنامه شماره 81 كدملي 1112136835 صادره اصفهان فرزند احمد  برسه دانگ مشاع 
از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 130/70 مترمربع مفروزی از پالك شماره 94 فرعي 
از4348 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت 

رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
21- رای شــماره 3595 مورخ 96/12/24 هیات اول آقــاي روح اهلل مرادي پوالدوند 
به شناســنامه شــماره 1256 كدملي 4170579461 صادره الیگودرز فرزند قربانعلي بر 

ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 89/84 مترمربع مفروزی از پالك شماره 4786 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه 

از طرف آقای عباس هاشمی خریداری شده است.
22- رای شــماره 10199 مورخ 96/08/20 هیات اول آقاي عباســعلي علي عسگریان 
دستجردي به شناسنامه شماره 26 كدملي 1288759274 صادره اصفهان فرزند رحیم بر 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 190/45 مترمربع مفروزی از  پالك شماره 131 فرعي 
از4483 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت 

رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
23- رای شماره 606 مورخ 97/02/04 هیات اول آقاي سیدكمال فیاض دستجردي به 
شناسنامه شماره 76 كدملي 1288714424 صادره اصفهان فرزند صدر بر سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 153/05 مترمربع مفروزی از پالك شماره90 فرعي 
از4483 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه 

و مع الواسطه از طرف خانم ایران آقاجان دستجردی خریداری شده است.
24- رای شماره 605 مورخ 97/02/04 هیات اول خانم مهین شیراني نسب به شناسنامه 
شــماره 678 كدملي 1284667146 صادره اصفهان فرزند ابراهیم بر سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 153/05 مترمربع مفروزی از  پالك شماره90 فرعي 
از4483 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه 

و مع الواسطه از طرف خانم ایران آقاجان دستجردی خریداری شده است.
25- رای شــماره  12395 مورخ 96/10/28 هیات اول آقاي حســین عسگري سده به 
شناسنامه شماره 934 كدملي 1288674481 صادره اصفهان فرزند رمضانعلي بر ششدانگ 
یکباب ساختمان به مساحت 115/29 مترمربع مفروزی از پالك شماره 131فرعي از4483 
اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنــوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع 

الواسطه از طرف آقای محمد شیخ دستجردی خریداری شده است.
26- رای شماره 13586 مورخ 96/12/24 هیات اول آقاي رسول ابو عطاء به شناسنامه 
شــماره 3892 كدملي 1292431679 صادره اصفهان فرزند حسن بر ششدانگ یکباب 
مغازه  به مساحت 19/45 مترمربع مفروزی از پالك شماره 301 فرعي از 4496 اصلي واقع 
در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه 

مفروز ثبتی گردیده است.
27- رای شماره 22 مورخ 97/01/08 هیات اول خانم مریم تركي هرچگاني به شناسنامه 
شماره 151 كدملي 4623168433 صادره شــهركرد فرزند عباسعلي بر سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 119/93 مترمربع مفروزی از پالك شماره39 فرعي 
از4501 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت 

رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
28- رای شــماره 20 مورخ 97/01/08 هیات اول آقاي عباســعلي تركي هرچگاني به 
شناسنامه شماره 2551 كدملي 4621102001 صادره فرزند اسداهلل  بر سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 119/93 مترمربع  مفروزی از پالك شماره39 فرعي 
از4501 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت 

رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
29- رای شماره 491 مورخ 97/01/30 هیات اول آقاي حمید یراقي اصفهاني به شناسنامه 
شماره 1208 كدملي 1286010551 صادره اصفهان فرزند عباس بر 1/5 دانگ مشاع از 
ششدانگ یکبابخانه به استثنای بهای اعیانی سه -بیستم آن به مساحت 180/12 مترمربع 
مفروزی از پالك شماره41 فرعي از4999 اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك 

جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
30- رای شماره 83 مورخ 97/01/15 هیات اول آقاي سعید یراقي اصفهاني به شناسنامه 
شماره 10585 كدملي 1292258853 صادره اصفهان فرزند مهدي بر 1/5 دانگ مشاع از 
ششدانگ یکبابخانه  به استثنای بهای  اعیانی سه -بیستم آن به مساحت 180/12 مترمربع 
مفروزی از پالك شماره41 فرعي از4999 اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك 

جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
31- رای شماره 82 مورخ 97/01/15 هیات اول آقاي  حمید نظري به شناسنامه شماره 
55 كدملي 1284556174 صادره اصفهان فرزند علي بر 1/5 دانگ مشــاع از ششدانگ 
یکبابخانه به استثنای بهای  اعیانی سه -بیستم آن به مساحت 180/12 مترمربع مفروزی 
از  پالك شماره41 فرعي از4999 اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب 

اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
32- رای شماره 80 مورخ 97/01/15 هیات اول خانم فریبا كریمي به شناسنامه شماره 
324 كدملي 1818237415 صادره آبادان فرزند عبدالعلي 1/5 دانگ مشاع از ششدانگ 
یکبابخانه به استثنای بهای اعیانی سه -بیستم آن به مساحت 180/12 مترمربع مفروزی 
از پالك شماره41 فرعي از4999 اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب 

اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
33- رای شــماره 95 مورخ 97/01/18 هیــات اول خانم طاهره ملکي دســتجردي به 
شناسنامه شــماره 81 كدملي 1288714475 صادره اصفهان فرزند علي بر 220 سهم 
مشاع از 384/35 سهم ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 384/35 مترمربع مفروزی از 
پالك شــماره 4350 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در 
ازای مالکیت رسمی)سهم االرث نامبرده از خانم مرحومه زهرا بیگم یزدان پرست( مشاعی 

اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
34- رای شــماره 96 مورخ 97/01/18 هیات اول خانم اشرف ندیم به شناسنامه شماره 
11 كدملي 1288583362 صادره اصفهان فرزند حســین  بر 54/35 ســهم مشــاع از 
384/35 سهم ششدانگ یکبابخانه به مساحت 384/35 مترمربع مفروزی از پالك شماره 
4350 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملــك جنوب اصفهان در ازای مالکیت 
رسمی)سهم االرث نامبرده از خانم مرحومه زهرا بیگم یزدان پرست( مشاعی اولیه مفروز 

ثبتی گردیده است.
35- رای شــماره 97 مورخ 97/01/18 هیات اول خانم حکیمه كریمي به شناســنامه 
شماره 3091 كدملي 1289163537 صادره اصفهان فرزند حسین  بر 110 سهم مشاع از 
384/35 سهم ششدانگ یکبابخانه به مساحت 384/35 مترمربع مفروزی از پالك شماره  
4350 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملــك جنوب اصفهان در ازای مالکیت 
رسمی)سهم االرث نامبرده از خانم مرحومه زهرا بیگم یزدان پرست( مشاعی اولیه مفروز 

ثبتی گردیده است.
36- رای شماره 13580 مورخ 96/12/23 هیات اول آقاي حمیدرضا فرهمند به شناسنامه 
شــماره 300 كدملي 1288807716 صــادره اصفهان فرزند رحمت اله بر ششــدانگ 
یکبابخانه به مساحت 117 مترمربع مفروزی از پالك شماره 27 فرعي از4483 اصلي واقع 
در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواســطه از 

طرف آقای احمد حسن بزی خریداری شده است.
37- رای شماره 13502 مورخ 96/12/19 هیات اول آقاي علي رضا وحیدا به شناسنامه 
شماره 42 كدملي 1288774801 صادره فرزند عزیزاهلل بر چهاردانگ مشاع از شش دانگ 
یکبابخانه به استثنای بهای ثمنیه اعیانی آن به مساحت 202/71 مترمربع مفروزی از پالك 
شماره فرعي از4422 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در 

ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
38- رای شــماره 13503 مورخ 96/12/19 هیات اول آقاي حســن زارع دستگردي به 
شناسنامه شماره 1883 كدملي 1289080925 صادره فرزند مرتضي بر دو دانگ مشاع 
از شش دانگ  یکبابخانه به استثنای بهای ثمنیه اعیانی آن به مساحت 202/71 مترمربع 
مفروزی از  پالك شــماره4422 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب 

اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
39- رای شماره 428 مورخ 97/01/29 هیات اول خانم معصومه گلي به شناسنامه شماره 
2490 كدملي 1289118851 صادره اصفهان فرزند رمضانعلي بر ششدانگ یکباب مغازه 
به مساحت 78/20 مترمربع مفروزی از پالك شــماره16  فرعي از4484 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی مشاعی اولیه 

مفروز ثبتی گردیده است.
40- رای شــماره 12472 مورخ 96/11/01 هیات اول خانم زهرا برومند نیا به شناسنامه 
شــماره 43 كدملي 5419427745 صادره مباركه فرزند بهلول بر ســه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 90/42 مترمربع مفروزی از پالك شماره338 فرعي 
از4348 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه 

و مع الواسطه از طرف خانم ربابه یزدان پرست خریداری شده است.
41- رای شــماره 12470 مورخ 96/11/01 هیات اول آقــاي خدابخش خدارحمي به 
شناسنامه شــماره 69 كدملي 8177853691 صادره مباركه فرزند خدارحم بر سه دانگ 
مشاع از ششــدانگ یکباب ســاختمان به مســاحت 90/42 مترمربع مفروزی از پالك 
شماره338 فرعي از4348 اصلي واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان 

به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف خانم ربابه یزدان پرست خریداری شده است.
42- رای شماره 222 مورخ 97/01/21 هیات اول آقاي  احمد سیالني به شناسنامه شماره 
160 كدملي 1284477991 صادره اصفهان فرزند محمدحسن بر ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 250/11 مترمربع مفروزی از پالك شماره 151فرعي از4483 اصلي واقع در 
اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف 

آقای احمد انواری خریداری شده است.
43- رای شــماره 427 مورخ 97/01/29 هیــات اول آقاي پرویز اكبري كوشــکجه به 
شناسنامه شــماره 836 كدملي 1288636792 صادره اصفهان فرزند علي بر ششدانگ 

یکبابخانه به مساحت 91/50 مترمربع مفروزی از پالك شماره 4455 فرعي از اصلي واقع 
در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه 

مفروز ثبتی گردیده است.
44- رای شــماره 13017 مورخ 96/11/21 هیات اول آقاي حسین فالح به شناسنامه 
شماره 265 كدملي 1288562926 صادره اصفهان فرزند مصطفي بر ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 252 مترمربع مفروزی از پالك شــماره  3105 اصلي واقع در اصفهان بخش 
5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی مشــاعی اولیــه مفروز ثبتی 

گردیده است.
45- رای شــماره 600 مورخ 97/02/04 هیات اول آقاي بهرام ملك پور شــهركي به 
شناسنامه شماره 286 كدملي 4621342428 صادره فرزند عزیز اله بر ششدانگ یکباب 
ساختمان به مساحت 489/50 مترمربع مفروزی از  پالك شماره 151فرعي از4483 اصلي 
واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه 

از طرف آقای احمد انواری خریداری شده است.
46- رای شــماره 13450 مورخ 96/12/14 هیات اول آقاي غالم عباس كیاني زاده به 
شناســنامه شــماره 6 كدملي 4689758263 صادره اردل فرزند حفیظ اله بر ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 66/60 مترمربع مفروزی از پالك شماره133 فرعي از4483 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه 

از طرف آقای باقر حسن نژاد خریداری شده است.
47- رای شــماره 233 مورخ 97/01/21 هیات اول آقاي مراد علي شوقي به شناسنامه 
شماره 239 كدملي 4519628695 صادره فرزند علي بر ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
612/5 مترمربع مفروزی از پالك شماره 73فرعي از3141 اصلي واقع در اصفهان بخش5 
حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده 

است.
48- رای شماره 13593 مورخ96/12/24 هیات اول آقاي رضا ابراهیمي دنبه به شناسنامه 
شماره 16209 كدملي 1282631373 صادره اصفهان فرزند علي بر ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 282/77 مترمربع مفروزی از پالك شماره 4678 اصلي واقع در اصفهان بخش 
5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف آقای سیدهاشم 

هاشمی دنبه خریداری شده است.
49- رای شماره 492 مورخ 97/02/01 هیات اول آقاي سید بیژن جعفري به شناسنامه 
شماره 266 كدملي 1289269378 صادره اصفهان فرزند سیدامامقلي بر ششدانگ یکباب 
ساختمان  به مســاحت 51/87 مترمربع مفروزی از پالك شــماره 3626 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف 

خانم اقدس شیرعلی كلیشادی خریداری شده است.
50- رای شماره 1138 مورخ 97/02/30 هیات اول آقاي محمدجعفر قادري به شناسنامه 
شــماره 72 كدملي 4172592181 صادره الیگودرز فرزند نبي بر ششدانگ یکبابخانه به 
مســاحت 115/85 مترمربع مفروزی از پالك شــماره 131 فرعي 4483 اصلي واقع در 
اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف 

آقای محمود خیاركار خریداری شده است.
51- رای شماره 8594 مورخ 96/07/10 و رای اصالحی شماره 1025 مورخ97/02/25 
هیات اول  آقاي مهدي تركي به شناســنامه شــماره 23 كدملي 4623065804 صادره 
شهركرد فرزند سعیدبرششــدانگ یکبابخانه به مســاحت118/78 مترمربع مفروزی از 
پالك شــماره 4786 - اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان 
اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواســطه از طرف آقای س ید مرتضی هاشــمی دنبه 

خریداری شده است.
تاریخ انتشار نوبت اول : 97/03/13
تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/03/28

م الف: 6350  اعظم قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك جنوب اصفهان
حصر وراثت

3/596  آقای  محســن غالمی دهنوی به عنوان ذی نفع دارای  شناسنامه شماره 52 به 
شرح دادخواست به كالسه  735/97 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده كه شادروان قنبرغالمی دهنوی به شناسنامه 519 در تاریخ 69/2/21 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به دو 
پسر و یك دختر به اسامی: 1- حســن غالمی دهنوی، ش.ش 50 نسبت با متوفی فرزند 
2- حســین غالمی دهنوی، ش.ش 2788 نســبت با متوفی فرزند 3- عصمت غالمی، 
ش.ش 78 نســبت با متوفی فرزند و الغیر. اینك با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یك مرتبه آگهی می نماید تا هر كسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یك ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر 
خواهد شد. م الف: 7057 شعبه 54 شورای حل اختالف استان اصفهان)مجتمع شماره 

سه( )149 كلمه، 1 كادر(
حصر وراثت

3/597  آقای  مصطفی زاده احمدی دارای  شناســنامه شماره 1575 به شرح دادخواست 
به كالسه  726/97 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
كه شادروان حسین زاده احمدی به شناسنامه 40172 در تاریخ 94/12/1 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به چهار پسر و یك دختر 
و یك همسر به اســامی: 1- مصطفی زاده احمدی، ش.ش 1575 نسبت با متوفی فرزند 
2- جلیل زاده احمدی، ش.ش 1112 نسبت با متوفی فرزند 3- سعید زاده احمدی، ش.ش 
63892 نسبت با متوفی فرزند 4- مســعود زاده احمدی، ش.ش 73105 نسبت با متوفی 
فرزند 5- زهره زاده احمدی، ش.ش 881 نسبت با متوفی فرزند 6- بهجت افضل، ش.ش 
404 نسبت با متوفی همسر و الغیر. اینك با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را 
در یك مرتبه آگهی می نماید تا هر كسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد 
از تاریخ نشر نخســتین آگهی ظرف یك ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد 
شد. م الف: 7058 شعبه 54 شورای حل اختالف استان اصفهان)مجتمع شماره سه( 

)179 كلمه، 2 كادر(
حصر وراثت

3/598  خانم منیر سوادی دارای  شناســنامه شماره 4261 به شرح دادخواست به كالسه  
730/97 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده كه شادروان 
محمد سوادی به شناسنامه 284 در تاریخ 97/2/13 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به چهار پسر و سه دختر و یك همسر به اسامی: 
1- منصور سوادی، ش.ش 1656 نسبت با متوفی فرزند 2- مسعود سوادی، ش.ش 525 
نسبت با متوفی فرزند 3- مهدی سوادی، ش.ش 4828 نسبت با متوفی فرزند 4- میثم 
سوادی، ش.ش 267 نســبت با متوفی فرزند 5- مینا ســوادی، ش.ش 1009 نسبت با 
متوفی فرزند 6- منیر سوادی، ش.ش 4261 نســبت با متوفی فرزند 7- مهناز سوادی، 
ش.ش 1270034723 نسبت با متوفی فرزند 8- احترام عابدی كیچی، ش.ش 60509 
نسبت با متوفی همسر و الغیر. اینك با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در 
یك مرتبه آگهی می نماید تا هر كســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد 
از تاریخ نشر نخســتین آگهی ظرف یك ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد 
شد. م الف: 7020 شعبه 54 شورای حل اختالف استان اصفهان)مجتمع شماره سه( 

)191 كلمه، 2 كادر(
حصر وراثت

3/599  آقای ایمان اجاقیان دارای  شناسنامه شماره 2584 به شرح دادخواست به كالسه  
731/97 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده كه شادروان 
اصغر اجاقیان به شناسنامه 43832 در تاریخ 97/1/17 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به دوپسر و دو دختر و یك همسر به اسامی: 
1- ایمان اجاقیان، ش.ش 2584 نسبت با متوفی فرزند 2- پیمان اجاقیان، ش.ش 15444 
نســبت با متوفی فرزند 3- الهام اجاقیان، ش.ش 1961 نسبت با متوفی فرزند 4- پریسا 
اجاقیان، ش.ش 1270380842 نسبت با متوفی فرزند 5- عزت پرنیانی فرد، ش.ش 975 
نسبت با متوفی همسر و الغیر. اینك با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در 
یك مرتبه آگهی می نماید تا هر كســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد 
از تاریخ نشر نخســتین آگهی ظرف یك ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد 
شد. م الف: 7022 شعبه 54 شورای حل اختالف استان اصفهان)مجتمع شماره سه( 

)163 كلمه، 2 كادر(
حصر وراثت

3/600  خانم زهرا بایسته دارای  شناسنامه شماره 39795 به شرح دادخواست به كالسه  
740/97 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده كه شادروان 
حامد هدایتی به شناسنامه 93664 در تاریخ 94/8/12 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به پدر و مادر: 1- علی بك هدایتی، ش.ش 
347 نسبت با متوفی پدر 2- زهرا بایســته، ش.ش 39795 نسبت با متوفی مادر و الغیر. 
اینك با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یك مرتبه آگهی می نماید تا هر 
كسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف 
یك ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 7024 شعبه 54 شورای 

حل اختالف استان اصفهان)مجتمع شماره سه( )129 كلمه، 1 كادر(
حصر وراثت

3/601  خانم مرضیه صدیقی مورنانی دارای  شناسنامه شماره 12515 به شرح دادخواست 

به كالسه  743/97 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
كه شادروان عباس صدیقی مورنانی به شناسنامه 33 در تاریخ 96/5/7 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به سه دختر و یك همسر و 
مادر به اسامی: 1- صدیقه صدیقی مورنانی، ش.ش 405 نسبت با متوفی فرزند 2- سمیه 
صدیقی مورنانی، ش.ش 5069 نسبت با متوفی فرزند 3- مرضیه صدیقی مورنانی، ش.ش 
12515 نسبت با متوفی فرزند 4- فاطمه سادات رنجبران، ش.ش 57648 نسبت با متوفی 
همسر 5- اشرف زارعی خوابجانی، ش.ش 579 نسبت با متوفی مادر و الغیر. اینك با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یك مرتبه آگهی می نماید تا هر كسی اعتراضی 
دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یك ماه به شورا 
تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 7026 شعبه 54 شورای حل اختالف 

استان اصفهان)مجتمع شماره سه( )169 كلمه، 2 كادر(
حصر وراثت

3/602  خانم افسانه عابدی دارای  شناسنامه شــماره 69 به شرح دادخواست به كالسه  
744/97 از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنیــن توضیح داده كه 
شادروان اســماعیل عربی به شناســنامه 5959 در تاریخ 97/2/11 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به یك پسر و دو دختر و یك 
همسر و پدر به اسامی: 1- ابوالفضل عربی، ش.ش 5100467703 نسبت با متوفی فرزند 
2- فاطمه عربی، ش.ش 1150258004 نسبت با متوفی فرزند 3- زهرا عربی، ش.ش 
5100369957 نســبت با متوفی فرزند 4- افســانه عابدی، ش.ش 69 نسبت با متوفی 
همسر 5- صفر عربی، ش.ش 416 نسبت با متوفی پدر و الغیر. اینك با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواســت مزبور را در یك مرتبه آگهی می نماید تا هر كسی اعتراضی دارد یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یك ماه به شورا تقدیم 
دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 7027 شعبه 54 شورای حل اختالف استان 

اصفهان)مجتمع شماره سه( )165 كلمه، 2 كادر(
حصر وراثت

3/603  خانم شیده شیروانی احمدی دارای  شناسنامه شــماره 1160128881 به شرح 
دادخواست به كالسه  741/97 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده كه شادروان زهره صادقی كلیشادی به شناسنامه 1199 در تاریخ 96/10/3 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به یك 
پسر و دو دختر و یك همسر به اسامی: 1- رضا شیروانی احمدی، ش.ش 1000 نسبت با 
متوفی فرزند 2- شیال شــیروانی احمدی، ش.ش 1709 نسبت با متوفی فرزند 3- شیده 
شیروانی احمدی، ش.ش 1160128881 نسبت با متوفی فرزند 4- محمدرضا شیروانی 
احمدی، ش.ش 808 نسبت با متوفی همســر و الغیر. اینك با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواســت مزبور را در یك مرتبه آگهی می نماید تا هر كسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه 
از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر نخســتین آگهی ظرف یك ماه به شــورا تقدیم دارد 
و اال گواهی صادر خواهد شــد. م الف: 7029 شعبه 54 شــورای حل اختالف استان 

اصفهان)مجتمع شماره سه( )160 كلمه، 2 كادر(
حصر وراثت

3/604  خانم زهرا تاجمیر ریاحی دارای  شناســنامه شــماره 15 به شرح دادخواست به 
كالسه  732/97 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
كه شادروان علیرضا نصر اصفهانی به شناسنامه 7 در تاریخ 96/9/17 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به یك پسر و دو دختر و یك 
همسر به اســامی: 1- زهرا تاجمیر ریاحی، ش. ش 15 نسبت با متوفی همسر 2- محمد 
نصر اصفهانی، ش.ش 800 نسبت با متوفی فرزند 3- فائزه نصر اصفهانی، ش.ش 10199 
نسبت با متوفی فرزند 4- لیال نصر اصفهانی، ش.ش 2982 نسبت با متوفی فرزند و الغیر. 
اینك با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یك مرتبه آگهی می نماید تا هر 
كسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف 
یك ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 7033 شعبه 54 شورای 

حل اختالف استان اصفهان)مجتمع شماره سه( )161 كلمه، 2 كادر(
حصر وراثت

3/605  آقای منصور پور شــیروی دارای  شناسنامه شــماره 672 به شرح دادخواست به 
كالسه  660/97 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
كه شادروان نصراله پور شیروی جوزدانی به شناسنامه 574 در تاریخ 96/11/26 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به دو پسر و دو 
دختر و یك همسر به اسامی: 1- ناصر پور شیروی، ش.ش 1464 نسبت با متوفی فرزند 
2- منصور پور شیروی، ش.ش 672 نسبت با متوفی فرزند 3- زهره پور شیروی، ش.ش 
37429 نسبت با متوفی فرزند 4- زهرا پور شیروی، ش.ش 41555 نسبت با متوفی فرزند 
5- فاطمه باشعوران، ش.ش 19 نسبت با متوفی همسر و الغیر. اینك با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواســت مزبور را در یك مرتبه آگهی می نماید تا هر كسی اعتراضی دارد یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یك ماه به شورا تقدیم 
دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 7036 شعبه 54 شورای حل اختالف استان 

اصفهان)مجتمع شماره سه( )171 كلمه، 2 كادر(
حصر وراثت

3/606  آقای منوچهر علی محمدی دارای  شناســنامه شماره 91 به شرح دادخواست به 
كالسه  737/97 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده كه 
شادروان غیبعلی علی محمدی تركمانی به شناسنامه 25 در تاریخ 97/2/8 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به دو پسر و دو دختر به 
اسامی: 1- ماهرخ علی محمدی،ش.ش 2540 نســبت با متوفی فرزند 2- پریچهر علی 
محمدی تركمانی، ش.ش 43 نسبت با متوفی فرزند 3- رضا علی محمدی، ش.ش 11 
نسبت با متوفی فرزند 4- منوچهر علی محمدی، ش.ش 91 نسبت با متوفی فرزند و الغیر. 
اینك با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یك مرتبه آگهی می نماید تا هر 
كسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف 
یك ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 7037 شعبه 54 شورای 

حل اختالف استان اصفهان)مجتمع شماره سه( )158 كلمه، 2 كادر(
حصر وراثت

3/607  خانم عزیزه حسینی دارای  شناسنامه شــماره 33 به شرح دادخواست به كالسه  
719/97 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده كه شادروان 
سعادت آسمار به شناسنامه 19147 در تاریخ 96/12/25 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به پدر و مادر به اسامی: 1- عزیزه حسینی، 
ش.ش 33 نسبت با متوفی مادر 2- صفی قلی آســمار، ش.ش 278 نسبت با متوفی پدر 
)صفحی قلی( و الغیر. اینك با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یك مرتبه 
آگهی می نماید تا هر كســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ 
 نشر نخســتین آگهی ظرف یك ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 7038 شعبه 54 شورای حل اختالف استان اصفهان)مجتمع شماره سه( )134 

كلمه، 1 كادر(
حصر وراثت

3/608  آقای  مصطفی زاده احمدی دارای  شناســنامه شماره 1575 به شرح دادخواست 
به كالسه  727/97 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
كه شادروان بهجت افضل به شناسنامه 404 در تاریخ 95/10/6 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به چهار پسر و یك دختر به اسامی: 
1- مصطفی زاده احمدی، ش.ش 1575 نســبت با متوفی فرزند 2- جلیل زاده احمدی، 
ش.ش 1112 نسبت با متوفی فرزند 3- سعید زاده احمدی، ش.ش 63892 نسبت با متوفی 
فرزند 4- مسعود زاده احمدی، ش.ش 73105 نسبت با متوفی فرزند 5- زهره زاده احمدی، 
ش.ش 881 نسبت با متوفی فرزند و الغیر. اینك با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یك مرتبه آگهی می نماید تا هر كسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یك ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر 
خواهد شد. م الف: 7039 شعبه 54 شورای حل اختالف استان اصفهان)مجتمع شماره 

سه( )166 كلمه، 2 كادر(
حصر وراثت

3/609  آقای  كمال قادری خوراســگانی دارای  شناســنامه شــماره 16976 به شرح 
دادخواست به كالسه  798/97 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده كه شادروان اكبر قادری خوراسگانی به شناســنامه 11 در تاریخ 97/1/20 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به سه 
پســر و یك دختر و یك همسر و مادر به اســامی: 1- جالل قادری خوراسگانی، ش.ش 
1130 نســبت با متوفی فرزند 2- كمال قادری خوراســگانی، ش.ش 16976 نسبت با 
متوفی فرزند 3- جواد قادری خوراســگانی، ش.ش 21 نســبت با متوفی فرزند 4- پری 
قادری خوراسگانی، ش.ش 63 نسبت با متوفی فرزند 5- صدیقه شعبانی قهجاورستانی، 
ش.ش 1- نسبت با متوفی همســر 6- فاطمه محمدیان هفشوجه، ش.ش 77 نسبت با 
متوفی مادر و الغیر. اینك با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یك مرتبه 
آگهی می نماید تا هر كســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ 
 نشر نخســتین آگهی ظرف یك ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 7040 شعبه 54 شورای حل اختالف استان اصفهان)مجتمع شماره سه( )182 

كلمه، 2 كادر(
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چوب حراج به سرمایه های زیستی کشور؛
جنجال بر سر مجوز 70 میلیونی

یاسمین امینی
فروش مجوزهای شکار در هفته های اخیر خبرساز 
شده اســت. براســاس گزارش های منتشر شده، 
معاونــت محیط زیســت طبیعــی، در ازای مبلغ 
حداقل هفت میلیــارد تومان، 105 مجوز شــکار 
در فصل زادآوری برای اتبــاع خارجی صادر کرده 
است. داستان رسانه ای شــدن صدور مجوز شکار 
در رسانه ها و باال گرفتن مناقشات بر سر آن، از یک 
خبر در یکی از پایگاه های خبری رسمی ایران آغاز 
شد. پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات 
وحش ایران با انتشار خبری از فروش پروانه شکار 
ویژه توسط سازمان محیط زیست برای شکارچیان 
خارجی و  همزمان با فصل زاد و ولد حیات وحش 
خبــر داد. این پایــگاه در خبر خود آورده اســت: 
»متاسفانه صدور پروانه ها و انجام شکارها به صورت 
کامال غیر کارشناسی از تاریخ پنجم خردادماه سال 
جاری درست همزمان با فصل زاد و ولد حیات وحش 
آغاز شده است. این در حالی است که هنوز بسیاری 
از پستانداران وحشی علفخوار و گوشتخوار آبستن 
هستند یا در کنار بچه های تازه متولد شده نیاز به 
آرامش و امنیت در زیستگاه خود دارند و شکارچیان 
خارجی برخی از بهترین عرصه های طبیعی کشور 

را به جوالنگاه و میدان تیر تبدیل کرده اند.
 این پروانه ها که در بهمن ماه سال گذشته به دنبال 
امضای تفاهم نامه ای میان معاونت محیط زیست 
طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست و صندوق 
ملی محیط زیســت صادر شد را مسئوالن معاونت 
محیط زیست طبیعی این ســازمان، موفقیتی در 
راستای حفاظت از زیستگاه ها قلمداد کرده اند؛ زیرا 
به گفته آنان، مبلغ حاصل از فروش این پروانه ها قرار 
است برای حفاظت از زیســتگاه های کشور صرف 
شود. این طرح در حالی اجرا شده که هنوز یک سال 
از طرح ممنوعیت پنج ساله شــکار چارپایان باقی 
مانده است. انتشــار این خبر موجب واکنش های 
زیادی در میان فعاالن محیط زیست و عالقه مندان 
در سطح جامعه شدچرا که عالوه بر نامناسب بودن 
زمان شــکار، اغلب گونه های زیســتی در ایران با 
خطر انقراض یا عدم زادآوری روبه رو هستند. این 
واکنش ها تا آنجا ادامه یافت که  معاون محیط زیست 
طبیعی و تنوع زیستی ســازمان حفاظت محیط 
زیست در واکنش به اعتراض های ناشی از اعطای 
مجوزها اعالم کرد:  حفاظت از تنوع زیســتی بدون 
تامین منافــع جوامع محلی امکان پذیر نیســت؛ 
بنابراین ســعی داریم که منافع حاصل از شــکار 
به جوامع محلــی اختصاص یابد. بر اســاس اعالم 
مسئوالن سازمان محیط زیست، هزینه های دریافت 
شــده صرف اعطای مجوز صرف بهبــود فضاهای 
زیستی در کشــور و نیز به منظور تعدیل برخی از 

گونه های زیستی مانند گراز در گیالن شده است. 
بنابر ادعای منتقــدان، این موضوع بــه این دلیل 
مطرح می شود که  مســئوالن محیط زیست هیچ 
طرح کارشناسی شــده ای برای بــرآورد جمعیت 
چهارپایان در زیستگاه ها در دست اجرا نداشته اند. 
اگر چه مسئوالن محیط زیست اعتراض های اخیر 
را  غیرکارشناسی و از سر غرض ورزی دانسته اند، اما 
اطالعیه های ادارات کل استانی و فرماندهان یگان 
محیط زیست استان ها مبنی بر لزوم خودداری مردم 
از ورود به زیستگاه ها در این روز ها که فصل زادآوری 
حیات وحش اســت، موید اعتراضــات منتقدان 
اســت. از ســوی دیگر حضور پر رنگ خارجی ها 
در شــکارگاه های ایران ظن قدرت گیری مافیای 
شکار در کشــور را افزایش داده اســت . پرسشی 
که در این چنــد هفته اخیر مطرح  می شــود این 
است که آیا ایران آنقدر فقیر است یا محیط زیست 
 آنقدر در معــرض خطر قراردارد کــه برای تامین 
 هزینه ها باید دســت بــه دامان فــروش مجوز به 

خارجی ها شد ؟! 
حضور خارجی ها در شــکارگاه های ایــران البته 
موضوع جدیدی نیست؛ در زمان »معصومه ابتکار« 
نیز صحبت شــکار خارجی ها و تمایل زیاد آنها به 
حضور در این مناطق از سوی رییس وقت سازمان 
محیط زیست مطرح شد هرچند در آن زمان، ابتکار 
عنوان کرد: به رغم همه فشــارها و البی های انجام 
گرفته برای اخذ مجوز شــکار به خصوص از سوی 
اعراب خلیج فارس، این سازمان زیر بار فشارها نرفته 
و مجوزی برای شکار خارجی ها صادر نمی کند؛ اما 
تفاهم نامه اخیر نشــان داد که البی های قدرتمند 
باالخره توانســتند نفوذ خود را در سازمان، با اخذ 

مجوز شکار عملیاتی سازند.

عکس  روز 

به طرح تعطیالت زمستانی مدارس رای 
نمی دهیم

پیشنهاد سردبیر:

یادداشت

 شادی مردم 
در حاشیه برد تیم ملی

یک کشته براثر برخورد 2 
 دستگاه خودروی سواری
 در جاده داران به تیران

برخورد دو دســتگاه خودروی ســواری پراید 
و پیکان بــا یکدیگر در مســیر داران به تیران 
مقابل روســتای جعفرآباد بامداد یکشنبه به 
مرگ یک تن و مصدوم شدن 6 فرد دیگر منجر 
شد. مدیر حوادث و فوریت های پزشکی استان 
اصفهان گفت: این حادثه رانندگی ساعت 5 و 
38 دقیقه صبح دیــروز رخ داد که در پی آن 2 
واحد امدادی از اورژانس پیش بیمارســتانی و 
یک واحد امدادی هالل احمــر به محل اعزام 
شدند. »غفور راســتین« افزود: در این سانحه 
یک مرد جوان در دم جان باخت و شــش مرد 
دیگر مصدوم شدند که پس از دریافت خدمات 
درمانی اولیه در محل، به بیمارســتان بهنیای 

تیران منتقل شدند.

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان 
اصفهان خبرداد:

 جریمه 42 میلیارد ریالی 
مدیرعامل شرکت خصوصی

تعزیرات حکومتی، یک شــرکت خصوصی را 
در اصفهان به دلیل تخلف اعتبار اســنادی به 
پرداخت بیــش از 42 میلیارد ریــال محکوم 
کــرد. مدیر کل تعزیــرات حکومتی اســتان 
اصفهان گفت: پرونده یــک فقره تخلف اعتبار 
اسنادی ارزی مدیر عامل یک شرکت خصوصی 
با شکایت مدیریت شــعب یکی از بانک های 
استان در شعبه ششم بدوی تعزیرات حکومتی 
رسیدگی شد. »غالمرضا صالحی« افزود: پس از 
بررسی این شعبه ، متهم پرونده به سبب عمل 
نکردن به تعهدات ارزی ، به اســترداد عین ارز 
به ارزش سه میلیون و 688 هزار و 650 درهم 
معادل42 میلیارد و 456 میلیون و 361 هزار 
ریال در حق بانک شاکی محکوم و حکم تعلیق 
کارت بازرگانی این شــرکت به مدت یک سال 

نیز صادر شد.

حوادث

معاون اجتماعی و مشارکت های مردمی شهرداری 
اصفهان گفت: در کمیسیون تلفیق شورای اسالمی 
شــهر اصفهان موضوع راه انــدازی »پویش مردمی 
صرفه جویی در مصرف آب« مطرح شــده است که 
امیدواریم ظرف چند روز آینده این پویش با استفاده از 
تمام ظرفیت های موجود در شهر کار خود را آغاز کند. 
»مرتضی رشیدی« اظهارکرد: بحران آب یک بحران 
ملی است که از ســال های قبل گریبان گیرکشور، 
به خصوص شهر اصفهان شده اســت؛ امیدواریم با 
درایت مردم و با برنامه ریزی مسئوالن بتوانیم از این 
بحران عبور کنیم. وی با بیان اینکه مدیریت شهری 
اصفهان برای فرهنگ سازی اصالح الگوی مصرف و 
مدیریت بهینه مصرف آب دغدغه دارد، افزود: هدف 
مدیریت شهری اطالع رسانی، آگاه سازی و حساس 
کردن اقشار مختلف مردم نسبت به فضای بحرانی 
آب و ارائه شــیوه های نوین صرفه جویی است. وی 
با بیان اینکه اداره فرهنگ شــهروندی با همکاری 
شرکت آب و فاضالب استان اقدامات خوبی را انجام 
داده اســت، گفت: در حال حاضر در بخش تبلیغات 
شــهری روی 350 تابلو در چهارراه ها، بیش از30 

عرشه پل عابر پیاده، نزدیک به 500 ایستگاه اتوبوس 
سطح شــهر با نصب تصاویر و نوشته هایی، مدیریت 
مصرف آب به مردم گوشزد می شود. معاون اجتماعی 
و مشارکت های مردمی شــهرداری اصفهان تاکید 
کرد: هم افزایی و تعامل بین بخشی نهادها می تواند 
عامل مهمی برای مدیریت مصرف آب باشد، چراکه 
عرصه و بستر فضای شهر گسترده است و اگر بخواهیم 
جنوبی ترین تا شمالی ترین، غربی ترین تا شرقی ترین 
نقطه شــهر را پوشــش دهیم، باید متولیان آب در 
گام های بعدی نیز به کمک شــهرداری بیایند و به 
لحاظ کارشناسی مدیریت کنند تا پوشش مناسبی از 

تبلیغات شهری ایجاد شود.

راه اندازی پویش مردمی صرفه جویی در مصرف آب
معاون امور اجتماعی بهزیستی استان اصفهان گفت: 
راه اندازی اورژانس اجتماعــی در مدارس را ضروری 
نمی دانیم؛ این در حالی اســت که زیرســاخت های 
اجرای این طرح را داریم. »مجتبی ناجی« در خصوص 
اظهارنظر برخی از کارشناسان حوزه اجتماعی مبنی 
بر راه اندازی اورژانس اجتماعی در مدارس اظهار کرد: 
باید توجه داشت که عنوان اورژانس به معنای حضور 
اضطراری اســت و در هر مکان و زمانی که الزم باشد 
کارشناسان برای رســیدگی به امور ورود می کنند.

وی با بیــان اینکه در حال حاضر گزارشــات زیادی 
مبنی بر کــودک آزاری و همســرآزاری به اورژانس 
اجتماعی اســتان اصفهان گزارش می شــود، اضافه 
کرد: در مجموع باید توجه داشــت که این اورژانس 
به مســائل عاطفی و روانی اعضای جامعه رسیدگی 
کرده و به مشکالت آنها رســیدگی می کند. معاون 
امور اجتماعی اداره کل بهزیســتی استان اصفهان با 
بیان اینکه از زمان مراجعه افراد به اورژانس اجتماعی  
تا زمانی که در خصوص تامین امنیت جانی و روحی 
افراد اطمینان حاصل نکنیم، افراد آســیب دیده را 
تحت مراقبت قرار خواهیم داد، افــزود: این افراد در 

درجه اول در نزد خانواده و در صورت عدم صالحیت 
خانــواده و اطرافیان، در مراکز نگه داری بهزیســتی 
می مانند. وی با بیان اینکه با توجه به شرایط موجود 
نیازی به راه اندازی اورژانــس اجتماعی در مدارس 
نیست، تصریح کرد: در اســتان اصفهان ظرفیت ها و 
زیرساخت های خوبی برای فعالیت اورژانس اجتماعی 
وجود دارد اما راه انــدازی این مرکــز در مدارس را 
مناسب نمی دانیم. ناجی با بیان اینکه در حال حاضر 
420 کودک بی سرپرست و بدسرپرست در 3۹ خانه 
کودک و نوجوان اصفهان نگه داری می شوند، گفت: 
حضور این کودکان به معنای مداخله به موقع اورژانس 

اجتماعی در آسیب های اجتماعی است.

راه اندازی اورژانس اجتماعی در مدارس ضروری نیست

 رییس اداره تعاون و امور رفاهی اداره کل آموزش و پرورش اصفهان گفت:  ستاد اسکان تابستانی فرهنگیان 
اصفهان در 140 مدرسه و با هزار و 340 کالس فعالیت خود را آغاز کرد ه و تا 15 شهریورماه آماده ارائه خدمات 

به فرهنگیان است.
»آذر کیوان امیرپور« افزود: پایگاه های اســکان در ورودی های شهر اصفهان از شــمال شهر، خیابان کاوه، 
روبه روی ترمینال کاوه، آموزشگاه امام خمینی و از ســمت جنوب، ورودی خیابان هزار جریب، ابتدای کوی 

امام، آموزشگاه شاهد ایثار پذیرای مسافران فرهنگی است

فعالیت ستاد اسکان 
 تابستانی فرهنگیان

 در اصفهان آغاز شد
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پریسا سعادت

وجود یا عدم وجود قلیان در چایخانه ها یکی 
از چالش های اجتماعی در چند ســال اخیر 
بوده است. این کشمکش از آنجا شروع شد 
که پزشکان و کارشناســان حوزه سالمت 
درمورد ایــن پایه ثابت تفریــح ایرانی ها، 
هشدارهای جدی را مطرح کردند و در پی آن 
پای ورزشکاران، هنرمندان و افراد شاخص در 
جامعه نیز به چایخانه ها باز و عکس آنان در 

حین کشیدن قلیان حاشیه ساز شد.
چایخانه ها یا در بیانــی عامیانه تر،  قهــوه خانه ها 
سال هاســت به عنوان یکی از اصلــی ترین محل 
تجمعات مردانه در ایران مطرح بوده است. این مکان 
ها در چند سال اخیر با ورود زنان و جوانان، به یکی از 
چالش های اصلی جامعه تبدیل شد تا آنجاکه ابتدا 
حضور زنان در این مکان ها ممنوع و اخیرا به بهانه 
ســالمتی روانی و اجتماعی، قلیان ها از این اماکن 
جمع آوری شد. جدای از انتقادات جدی که به این 
طرح و جمع آوری قهری قلیان ها وارد است، مسئله 
این است که اصوال این کار هیچ کمکی به برچیده 
شدن یا حداقل کم شدن کشیدن قلیان به خصوص 
در میان نوجوانان و جوانان نکرد. کسانی که در این 
مکان ها اقدام به کشیدن قلیان می کردند حاال وارد 
پارک ها، برخی از اماکن سربســته یا حتی خانه ها 
شده اند؛ مکان های بدون نظارتی که خطر استعمال 

سایر مواد عالوه بر قلیان را افزایش داده است.
چایخانه ها مشمول مراکز عمومی نیستند

چایخانه ها در اصفهان چه آنها که قبال پلمب شده 
بودند و چه آنها که به تازگی مجوز گرفته اند دوباره 
بازگشــایی و شــروع به عرضه قلیان کرده اند این 
موضوع در حالی اســت که دادســتانی عمومی و 
انقالب اصفهان، طی دو ســال گذشته با استناد بر 
اینکه بر اســاس قانون، عرضه و استعمال هرگونه 
دخانیات از جمله قلیــان در اماکن عمومی ممنوع 
است، تاکید کرده بود که ماموران بهداشت مکلف 
به برخورد با این موضوع و پلمب مراکز عرضه کننده 
قلیان هستند. اواخر سال گذشــته بود که فوریت 

استفساریه تبصره یک ماده 13 قانون جامع کنترل و 
مبارزه ملی با دخانیات توسط تعدادی از نمایندگان 
در مجلس تصویب شد. بر اســاس این استفساریه، 
اماکن عمومی در تبصره یاد شده، شامل چایخانه ها 
و قهوه خانــه های ســنتی و اتاق های اســتعمال 
دخانیــات در فرودگاه ها و پایانه های مســافربری 
نخواهد شــد و به عبارت دیگر، چایخانه ها و قهوه 
خانه ها از شــمول اماکن عمومی خارج می شوند. 
بدین ترتیب بود که زمزمــه هایی مبنی بر احتمال 
بازگشت قلیان به چایخانه ها و قهوه خانه ها به گوش 
رسید و تعدادی از فعاالن این صنف برای بازگشایی 

چایخانه های پلمب شده اقدام کردند.
کشمکش اجتماعی بر سر قلیان

اســتعمال یا عدم کشــیدن قلیان در حالی است 
که تنباکو  سال هاســت به صورت سنتی در ایران 
استفاده می شود و حاال چندین ارگان تالش دارند 
تا به نحوی این دیدگاه مثبت و سنتی را تغییر دهند 
هر چند هنوز هیچ برنامه مدون و عملی اجرا نشده 
و تنها برخوردها در مورد استعمال قلیان، مقطعی و 
بدون کارایی الزم و البته همواره قهری بوده است. 
ممنوعیت عرضه قلیان در اماکن عمومی از سال ۹4 
ابالغ شد و طرح جمع آوری قلیان از چایخانه ها از 

مردادماه سال ۹5 توسط مرکز بهداشت اصفهان و با 
همکاری قوه قضاییه و نیروی انتظامی در اصفهان به 
اجرا در آمد و به دنبال آن تعدادی از چایخانه ها به 

دلیل اصرار بر عرضه قلیان، پلمب شدند.
جدای از نارضایتــی اجتماعی از ایــن کار، بخش 
بزرگی از صنف رو به گســترش چایخانه داران نیز 
به این مســئله اعتراض کردند و آن را تخته شدن 
کاســبی خود خواندند. اما جنبه نگران کننده این 
ماجرا زیرزمین شدن کشــیدن قلیان در اصفهان 
اســت؛ در چایخانه هــا، جوانان تقریبــا بدون هر 
حاشــیه ای تنها قلیان می کشــیدند، حاال همین 
جوانان در محیط های بدون نظارت در معرض انواع 
و اقسام خطرات و مواد گوناگون هستند. در همین 
 زمینه رییس اتحادیه چایخانه داران استان اصفهان 
می گوید: حدود 1۹ ماه قهوه خانه ها بسته شده بود 
و این تعطیلی باعث بــه وجود آمدن قهوه خانه های 
زیرزمینی شد؛ در این قهوه خانه ها انواع فعالیت های 
غیرقانونی و فســادهای اخالقی صورت می گرفت.

چایخانه های زیرزمینی کــه در حال حاضر حدود 
500 مورد در اســتان اصفهان فعال هستند، جزو 
اماکن خصوصی و بســته تلقی می شوند به همین 
خاطر اتحادیــه چایخانــه داران و اداره اماکن هم 

نمی توانند کنترلی بر آنها داشته باشند. 
زنان و کودکان در معرض خطر قلیان

عالوه بر پایین آمدن ســن اســتعمال دخانیات در 
کشــور، رواج مصرف این مواد بــه خصوص قلیان 
در میان زنان و کــودکان از جمله خطرات دیگری 
اســت که ســالمتی در جامعه را با چالش مواجه 

ساخته است.
بخشی از این موضوع به علت عدم فرهنگ سازی و 
اطالع رسانی در حوزه های سالمتی و روانی و بخش 
دیگر به علت ریخته شدن قبح استعمال دخانیات، 
به خصوص قلیان در جمع های خانوادگی اســت. 
این مسئله به عقیده رییس اتحادیه چایخانه داران 
استان اصفهان، به سبب برچیده شدن مکان های 
معین برای استعمال قلیان ایجاد شده است. به گفته 
وی در سال 86 حدود هشت ماه و اخیرا هم 1۹ ماه 
چایخانه ها تعطیل شد و به همین خاطر قلیان ها به 
خانه ها راه یافتند و در نتیجه، استعمال قلیان در بین 
بانوان و کودکان هم رواج یافت. در حال حاضر آمار 
دقیقی از مصرف کنندگان خانم وجود ندارد زیرا در 
استان اصفهان در چایخانه های عضو اتحادیه ورود 

بانوان و افراد زیر 18 سال ممنوع است .
سالمتی و فرهنگ؛ دو الزام چایخانه ها در 

اصفهان
در میان افراد جامعه بــه خصوص خانواده ها دیگاه 
مثبتی نســبت به چایخانه ها وجود نــدارد. اغلب 
 خانواده هــا فرزندان شــان را از رفتــن به چنین

 مکان هایی منع می کنند. 
این مسئله در حالی است که نظارت های شدیدی از 
سوی اماکن و نهادهای انتظامی بر روی این مکان ها 
اعمال می شود و اجرای برخی از طرح های فرهنگی 
مانند شــاهنامه خوانی و حتی پخــش اذان نیز به 
منظور ســالم تر کردن این مکان ها اکنون در شهر 

اجرا می شود.
 ســالمتی، بٌعــد دیگــری از ماجــرای قلیــان و 
چایخانه هاســت. عــالوه بر ایــن و بنابــر ادعای 
چایخانه دارهــا، قلیــان های عرضه شــده در این 
مکان ها به دلیل نوع تنباکوی استاندارد و مورد تایید 

اتحادیه، از سالمتی بیشتری برخوردار هستند .  

بازگشت بی سر و صدای قلیان!
در حاشیه رونق دوباره چایخانه ها در اصفهان

بخشش اصفهانی ها در ماه رحمت الهی؛
کمک خیران برای آزادی زندانیان 40درصدافزایش داشت

بیش از 300زندانی جرایم غیر عمد استان از بند رهایی یافتند. تهیه کننده ویژه برنامه تلویزیونی  »یک شهر؛ 
یک ضیافت« گفت: در ماه مبارک رمضان، زمینه آزادی این تعداد زندانی با  کمک 110میلیارد ریالی خیران 
نیک اندیش استان فراهم شده است. »ســید فرهاد عریضی« با اشاره به اینکه میزان کمک امسال خیران در 
مقایسه با مدت مشابه سال قبل حدود 40درصد افزایش داشته است ، افزود: 25نفر از زندانیان آزاد شده در این 
مدت از مددجویان زن هستند. وی ادامه داد: این زندانیان به دلیل بدهی دیه، نفقه ، چک بال محل و مهریه در 
زندان های استان به سر می بردند. سال گذشته 220زندانی جرایم غیرعمد استان با کمک80 میلیارد ریالی 
خیراز زندان آزاد شدند.  استان اصفهان رتبه نخست برپایی مراسم جشــن گلریزان آزادی زندانیان جرایم 

غیرعمد در کشور را نیز دارد .

  عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی:
به طرح تعطیالت زمستانی مدارس رای نمی دهیم

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی، تعطیالت زمستانی مدارس را نیاز امروز خانوارهای 
ایرانی ندانســت و گفت: قطعا به این طرح رای نمی دهیم. »احد آزادیخواه« درباره طرح تعطیالت زمستانی 
مدارس گفت: این طرح، طرح خامی اســت و هنوز از سوی دولت به مجلس ارسال نشده است. نماینده مردم 
شهرستان مالیر در مجلس شــورای با اشاره به اینکه  بخش های مختلف کشــور اعم از  ناوگان حمل و نقل،   
گردشگاه ها، تورها و ادارات، فرهنگیان و... به تعطیالت تابستانی عادت کرده اند، افزود: در حال حاضر کشور با 
مسائلی جدی تری مواجه است؛ بنابراین هیچ لزومی  ندارد همه آنها را رها کنیم و بپردازیم به تعطیالت مدارس 
و آن را به دو بخش زمستانی و تابستانی تبدیل کنیم. وی با اشاره به اینکه دولت  مجبور است برای طرح یاد 
شده  یک نســخه جدا بپیچد، تصریح کرد: ما هرگز به طرح تعطیالت زمستانی رای نمی دهیم چون کارهای 

مهم تری برای انجام داریم. 

 زکات فطره ۳0درصد 
رشد داشت

مدیرکل اجرایی زکات با اشــاره به جمع آوری 
زکات فطره در 60 هزار پایگاه سراســر کشور 
گفت: با پیش بینی های صــورت گرفته میزان 
زکات فطره با رشد 30 درصدی به 140 میلیارد 
تومان خواهد رسید. »نجفعلی انتظاری« اظهار 
داشت: زکات یک کار فرآیندی است که تعداد 
زیادی از ســازمان ها و نهادها و 11 وزارتخانه 
امور مدیریت، ساماندهی، تبلیغات و نظارت بر 
هزینه کرد زکات را هدایت و راهبری می کنند 
و دبیرخانــه آن طبق قانون بــر عهده کمیته 
امداد امام خمینــی )ره( بــوده و در این نهاد 
مستقر است. وی با یادآوری اینکه سال گذشته 
101 میلیارد تومــان زکات فطره جمع آوری 
شد، اضافه کرد: امســال نیز با پیش بینی های 
صورت گرفته، این رقم با رشــد 30 درصدی 
به 140 میلیاردتومان خواهد رسید. مدیرکل 
اجرایی زکات کشور از جمع آوری زکات فطره 
در 60 هزار پایگاه در سراســر کشور خبر داد و 
خاطرنشان کرد: امســال در بحث جمع آوری 
زکات فطره، انســجام خوبی بین کمیته امداد 
با موسسات خیریه و نیکوکاران وجود داشت.

انتظاری، با اشــاره بــه جمــع آوری بیش از 
3۷0 میلیارد تومان زکات طی ســال گذشته 
گفت: ۷2 درصــد از این میزان صــرف فقرا و 
 مابقی نیز برای اجــرای پروژه های عام المنفعه 

هزینه می شود.

خبر
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 خطر طعم دهنده های سیگار الکترونیکی
 برای قلب و عروق

پیشنهاد سردبیر:
زل

من
کافه 

مواد مورد نیاز: 
یک و نیم پیمانه آب لیموی تازه

 نصف پیمانه شکر 
۶ پیمانه آب 

یک آبمیوه  کوچک با طعم آناناس 
دو آبمیوه  کوچک با طعم زردآلو 

ورقه های لیمو برای تزئین 
یخ

طرز تهیه:
آبلیمو، شــکر و آب  را درون یک پارچ بزرگ مخلوط 
کنید تا شکر حل شود. سپس آبمیوه ها را اضافه کرده 

و با حلقه های لیمو تزئین کنید.

لیموناد استوایی

گل مغربي 
گل مغربي، احتماال از آمریکاي شمالي به دیگر نقاط دنیا راه یافته و چون گل ها هنگام غروب شــکفته مي شوند، به گل مغربي معروف شده است. قسمت مورد 
استفاده گیاه اکثرا ریشه و دانه آن است. دانه ها حدود 20 درصد روغن دارند که به روغن گل مغربي مشهور هستند. این گیاه در ایران نمي روید ولي محصوالت 
روغن آن در فرآورده هاي مهمي استفاده مي شــود. مهم ترین خواص این گیاه ضد آلرژي، ضد تصلب شــرائین، ضد التهاب، ضد سرطان، قابض، ملین، کاهش 
دهنده کلســترول، کاهش دهنده پرفشــاري خون، آرام بخش، مغذي)تامین کننده اســیدهاي چرب ضروري بدن( و وازودیالتور)گشاد کننده رگ ها( است. 
 فرآورده هاي مختلفي از روغن گل مغربي در بازار وجود دارد که باید با توجه به نوع دارو از راهنماي آنها استفاده کرد. این محصوالت بیشتر مکمل غذایي هستند و 

مي توانند هر روز با مقادیر معیني مصرف شوند.

شی
ر با

طا
ع

چگونه آسم و برونشیت را از یکدیگر تشخیص دهیم؟
آسم و برونشیت، از مشکالت تنفسی هستند که 
می توانند باعث سوزش، التهاب مجاری تنفسی و 
سرفه شــده و افراد مبتال به این دو بیماری اغلب 
عالئم آنها را با یکدیگر اشتباه می گیرند.سرفه یکی 
از شایع ترین عالئم هر دو بیماری است؛ به همین 
دلیل به هنگام تشخیص این دو بیماری توجه به 
عالئم دیگر اهمیت بسیاری دارد؛ چرا که درمان 
هریک با دیگری متفاوت است.از عالئم برونشیت 
می توان به احساس سرما، بی قراری عمومی، سر 
درد، سرفه های مولد همراه با خلط سفید، زرد یا 
سبز رنگ، تنگی نفس و خشکی و سختی قفسه 
سینه اشاره کرد.گاهی اوقات افرادی که عالئمی 
چون سرفه، خس خس سینه و تنگی نفس دارند، 
تصور می کنند به برونشــیت مبتال شــده اند؛ در 
حالی که این افراد در واقع به آسم مبتال هستند.

آسم، باعث التهاب تنگی مجاری تنفسی بیش از 
حد معمول شده و تنفس را برای افراد مبتال به آن 
سخت می کند. از شایع ترین عالئم آسم می توان 
ســرفه، تنگی نفس و خس خس سینه را نام برد.

عالئم آســم به طور معمول در شب یا اوایل صبح 
تشدید می شود، همچنین محرک هایی مانند دود 
ســیگار، ورزش کردن یا گرده ها به تشدید عالئم 

آسم منجر می شود.
آیا می توان همزمان به آسم و برونشیت 

مبتال بود؟
افراد مبتال به آسم می توانند همزمان به برونشیت 
حاد نیز مبتال شوند. این امر باعث تشدید وضعیت 
و عالئم آسم آنها از جمله تنگی نفس، خس خس 
ســینه و درد و احســاس ناراحتی هنگام تنفس 
می شود.افراد مبتال به هر دو بیماری اغلب به دلیل 
مسدودیت راه های هوایی ریه هایشان به وسیله 

ماده مخاطی، راهی بیمارستان می شوند.

هر کدام از ایــن بیماری هــا چگونه 
تشخیص داده می شوند؟

پزشکان با در نظر گرفتن سوابق پزشکی افراد و 
زمان تشدید عالئم بیماری آنها می توانند آسم را 
تشخیص دهند؛ همچنین آزمایش های تنفسی 
متفاوتی برای تعیین احتمال آسم وجود دارد که 
رایج ترین آنها تست اســپیرومتری )دم سنجی( 
است.در این تست شــدت دم و بازدم فرد توسط 
سنسوری اندازه گیری شده و درصورت کم بودن 
قدرت بازدم، آســم تشــخیص داده می شود. در 
صورتی که ســرفه ها پس از قطع شدن در مدت 
کوتاهی بازگردند، احتمال آســم بیشــتر است. 
اما در افراد مبتال به برونشــیت مزمن در صورت 
استعمال سیگار، ســرفه های برگشت پذیر رایج 
است؛ همچنین داروهای ســرفه به قطع سرفه 
در افراد مبتال به آســم کمکی نمی کند.پزشکان 
با در نظر گرفتن سوابق پزشکی و عالئم بیماری 

افراد و گــوش دادن به صــدای ریه های 
آنهــا بــه هنــگام تنفس 

می توانند برونشیت 
تشــخیص  را 

دهند. در صورتی که عالئم افراد بیمار پس از یک 
یا دو هفته بهبود نیابد، تشــخیص آسم احتمال 
بیشتری خواهد داشت. عالوه بر آن پزشکان جهت 
اطمینان از اینکه عالئم مربوط به ذات الریه نباشد، 

عکسبرداری از قفسه سینه را تجویز می کنند.
علل هر یک از این بیماری ها چیست؟

ویروس هایی که باعث ســرماخوردگی می شوند 
می توانند باعث ابتال به برونشــیت نیز بشــوند. 
ســرفه افراد مبتال به این ویروس هــا یا تماس 
مســتقیم با آنها باعث انتشــار ایــن ویروس ها 
می شود.بازگشــت اســید به مری و رسیدن آن 
به مجاری تنفســی در افراد مبتال به ریفالکس 
معده نیــز باعث ایجاد برونشــیت حــاد در آنها 
می شــود؛ اگر چه پزشــکان هنوز علــت دقیق 
ابتال به آســم را نمی دانند؛ اما افرادی که سابقه 
خانوادگــی ابتال به آســم یــا آلــرژی را دارند 
یا در ســنین کودکی در معــرض ویروس هایی 
که باعث عفونت های تنفســی می شــوند، قرار 
 می گیرند، احتمال بیشــتری برای ابتال به آسم 

خواهند داشت.
راه های مداوای این ۲ بیماری  چیست؟

هیچ درمان قطعی برای برونشیت وجود ندارد؛ چرا 
که عامل این بیماری ویروس است. در مقابل، افراد 
مبتال باید اقداماتی را که باعث تقویت سیستم 
ایمنی آنها می شود، انجام دهند 
تا زمان الزم برای مبارزه با 
ویروس را برای بدن خود 

فراهــم کننــد.از اقدامــات مفید بــرای مبارزه 
با برونشــیت می توان به نوشــیدن مقدار زیادی 
مایعــات، اســتراحت کافی و مصــرف داروهای 
سرفه بدون نیاز به نسخه اشــاره کرد؛همچنین 
در صورت انســداد مجاری تنفســی ناشــی از 
برونشیت، پزشــک می تواند داروهای استنشاقی 
مورد نیــاز را تجویــز کند. از این دســت داروها 
می توان به اســپری تنفســی ســالبوتامول که 
برای تسکین آســم هم تجویز می شــود، اشاره 
کرد؛ اگرچه آســم به طور کلی درمانــی ندارد، 
اما پزشــکان داروهای متعددی را جهت کاهش 
عالئم و بروز آســم تجویز می کنند. از جمله این 
داروها می توان داروهای استنشاقی را که تاثیرات 
ســریع یا بلندمدت دارنــد، نام بــرد. اجتناب از 
عوامل تحریک کننده آســم مانند آلرژن ها، دود 
 یا ســایر متحرک ها نیز می تواند به تسکین آسم

 کمک کند.
به گزارش ســایت تخصصی مدیکال نیوز تودی؛ 
برونشــیت یــک بیمــاری موقتی اســت که با 
مراقبت های خانگی درمان می شود. از افرادی که 
بیشتر در معرض خطر ابتال به این بیماری هستند 
می توان افراد ســالخورده، کــودکان، افرادی با 
سیستم های ایمنی ضعیف و افراد مبتال به سرطان 
و دیابت را نام برد.در افراد مبتال به آســم، مصرف 
منظم داروها و اجتنــاب از محرک ها می تواند از 
بروز حمالت بیشتر حاد آسم جلوگیری کند. این 
افراد حتی در صورتی که ورزش به تشدید عالئم 
آنها منجر شود، نباید ورزش کردن را به طور کلی 
کنار بگذارند؛ اما پزشک آنها می تواند با تجویز یک 
اسپری یا نوشیدنی خاص برای قبل یا حین ورزش 
کردن، از بروز حمالت آســم به هنــگام ورزش 

جلوگیری کند.

همزمان با نزدیک شــدن به فصل تابستان، اســتفاده از کرم های 
ضدآفتاب بیشتر از هر زمان دیگری احســاس می شود؛ اما شاید 
جالب باشــد بدانید که اســتفاده از این نوع کرم ها باید با در نظر 
گرفتن نکات مهمی باشــد که خیلی هــا از آن چیزی نمی دانند. 
بســیاری در حین خرید کرم های ضدآفتاب این سوال را از خود 
می پرسند که »باید چه نوع کرمی بخرم؟« کرم ضد آب مناسب تر 
اســت یا اینکه SFP آن در حد 100 باشد؟ اما پرسش مهم تر این 
اســت که اصوال چه کرم آفتابی برای پوست و حفظ سالمت کلی 

بدن مناسب تر است؟
همه ســاله گروه کاری زیســت محیطی )EWG( توصیه هایی 
درخصوص خرید و استفاده از کرم های ضدآفتاب منتشر می کند. 
این گروه یک نهاد مستقل مستقر در واشنگتن بوده که فعالیت های 
تحقیقاتی آن روی مسائل مربوط به حفظ محیط زیست و سالمت 
عمومی متمرکز است. باید به خاطر داشت که کرم ضدآفتاب باید 
آخرین اقدام درخصوص محافظت در برابر خورشید باشد. این بدان 
معنا نیست که کرم ضدآفتاب مهم نیست بلکه نکته اینجاست که 
سایر اقدامات پیشگیرانه هم نقش مهمی را ایفا می کنند. به عنوان 

مثال لباس ها مــی توانند خطر آفتاب ســوختگی را تا 27 درصد 
کاهش دهند؛ همچنین قرار گرفتن در ســایه اهمیت زیادی دارد 
به خصوص برای خردساالن. تحقیقات نشان می دهد نگه داشتن 
خردساالن در سایه خطر ســوختگی آنها را تا 30 درصد کاهش 
می دهد. در عین حال EWG توصیه می کند که از عینک آفتابی 
برای محافظت از چشم ها در برابر پرتوهای ماورای بنفش خورشید 
استفاده شود.طوری برنامه ریزی کنید که صبح اول وقت یا غروب 
در هوای آزاد باشید. این زمانی است که خورشید حضور چندانی 
در آسمان ندارد؛ همچنین به شاخص ماورای بنفش عینک آفتابی 

که تهیه می کنید توجه داشته باشید.
SPF  مناسب برای  پوست

بســیاری تصور می کنند کــه هرچه رقم SPF کــرم ضدآفتاب 
بیشتر باشد، ســالمت پوست بیشتر حفظ می شــود؛ اما واقعیت 
چیز دیگری اســت. اگر دقت داشته باشــید متوجه می شوید که 
 SPF شرکت های تولید کننده، همه ســاله کرم های ضدآفتاب با
کمتری تولید می کنند. بر اساس تحقیقات صورت گرفته توسط 
سازمان غذا و داروی آمریکا، کرم های ضدآفتابی که این شاخص 

در آنها باالتر از 50 باشــد عمال کارایی خاصی ندارند.جالب است 
بدانید کرم ضدآفتابی با SPF حدود 50 تا 98 درصد از سوختگی 
بدن در برابر نور خورشــید جلوگیری می کند و کرم هایی که این 
 شــاخص در آنها حدود 100 باشــد تا 99 درصد این حفاظت را

 انجام می دهند.
ضد آفتاب از سرطان جلوگیری نمی کند

نکته مهم دیگر این است که نباید در استفاده از کرم های ضدآفتاب 
به جلوگیری از سرطان دل خوش کرد. دانشمندان می دانند که 
قرار گرفتن در معرض نور خورشید ســرطان پوست را به همراه 
دارد؛ اما تحقیقات زیادی صورت گرفته که بر این اساس نمی توان 
گفت کرم های ضدآفتاب به تنهایی از پوست در برابر ابتال به انواع 
سرطان جلوگیری می کنند.باید دانست که این نوع کرم ها تنها از 
سوختگی پوست در برابر تابش نور خورشید جلوگیری می کنند 
و کار دیگری انجام نمی دهند. موضوع این اســت که ســوختگی 
تنها یکی از لطمات جدی وارد آمده به پوست در نتیجه تابش نور 
خورشید است و جالب اینکه حتی به رغم سوخته نشدن پوست، 
ممکن است لطمات دیگری به آن وارد شود. نفوذ رادیکال های آزاد 
به عمق پوســت مثال بارزی در این زمینه است که کرم های ضد 
آفتاب کارایی در برابر آنها ندارند.باید مراقب آغشته شدن بیش از 
حد پوست به ویتامین آ موجود در کرم های ضدآفتاب بود. تقریبا 
14 درصد از کرم های ضدآفتاب حاوی نوعی از ویتامین آ هستند 

که معموال در لوازم آرایشــی 
و با هدف مقابله با پیری 
پوســت به کار گرفته 
می شود؛ اما تحقیقات 
مختلفی انجام شده که 
این ترکیب ویتامینی را 

زمینه ساز ابتال به سرطان 
پوست می دانند.

حقایقی که درباره کرم های ضدآفتاب نمی دانید!

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان:

آب شرب اصفهان نیترات 
ندارد

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
گفت: در آب شــرب، نیترات وجود ندارد و اگر 
چاهی را مشــاهده کردیم کــه آب آن آلوده به 
نیترات است به طور قطع پلمپ می کنیم.کمال 
حیدری اظهار کرد: آبی که برای شرب استفاده 
می شــود چه آب از چاه باشــد چه آب تصفیه 
خانه به طور قطــع تمام مواد و امــالح موجود 
در آب طــی آزمایشــات مختلف و بــه صورت 
شــبانه روزی مورد بررســی قرار می گیرد.وی 
با این اطمینان که در آب شــرب نیترات وجود 
ندارد و اگر چاهــی را مشــاهده کردیم که آب 
آن آلوده به نیترات اســت به طــور قطع پلمپ 
می کنیم، بیان کــرد: به دنبال بحــران آب در 
اصفهان، از آب چاه برای شــرب اســتفاده می 
شــود که هر چه چاه عمیق تر باشد به طور قطع 
روی مزه و طعم آب تاثیر خواهد گذاشــت؛ اما 
 این مســئله دلیل بر ناســالم بودن آب نیست.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
اعالم کرد: در مرکز بهداشــت استان اصفهان به 
عنوان ناظر سالمتی آب، هر روز بهداشت آب زیر 
نظر صدها ناظر در آزمایشــگاه ها مورد بررسی 

قرار می گیرد. 

دستگاه های کوچک کننده 
بینی مورد تایید نیست

طبق بررســی فنی کمیته مصــداق تجهیزات 
پزشــکی، دســتگاه های کوچــک کننــده 
بینــی کــه در شــبکه های ماهــواره ای تبلیغ 
 می شــوند، اثربخشــی و کارایــی ندارنــد.

علیرضا ســلیمانی گفت: به علت عــدم وجود 
مــدارک و مســتندات معتبر در مــورد میزان 
اثربخشــی و کارایی دســتگاه کوچــک کننده 
بینــی که بــرای کوچک کــردن و فــرم دادن 
بینی های گوشــتی و غضروفی از طریق اعمال 
ویبره و حرارت مورد اســتفاده قــرار می گیرد، 
برابر بررســی فنی دســتگاه مذکور در کمیته 
مصداق تجهیزات پزشکی با حضور متخصصین 
و اســاتید فن، در حال حاضر وســیله مذکور به 
 لحاظ عملکــردی مورد تایید وزارت بهداشــت

 نیست.

درخواست رییس سازمان غذا و دارو؛
ورود مکمل ها و شیرخشک 

همراه مسافر ممنوع شود
 معاون وزیر و رییس ســازمان غــذا و دارو، در

 نامــه ای به رییس گمرک کشــور با اشــاره به 
ممنوعیت ورود مکمل ها و شیرخشــک همراه 
مسافران و یا بار پستی، خواســتار جلوگیری از 
ترخیص این کاالها شــد. اصغری نوشــت:»...

بر این اســاس ترخیص فرآورده هــای مذکور 
صرفا در حد مصرف شخصی با رعایت مقررات و 
ضوابط مربوط و به تشخیص کارشناس گمرگ 
 مســتقر در مبادی ورود کشــور مجاز اســت. 
بدیهی است، ترخیص این فرآورده ها به هر شکل 
و کیفیتی چناچه بیش از مقدار شــخصی باشد، 
مســتلزم اخذ مجوزهــای الزم ورود و ترخیص 
از ســازمان و غذا و دارو اســت؛ لذا خواهشمند 
اســت دســتور فرمایید مراتــب به نحو 
 شایســته به گمرکات کشور 

اعالم شود«.

خطر طعم دهنده های سیگار 
الکترونیکی برای قلب و عروق

متخصصان ســالمت هشــدار دادند طعم دهنده های 
موجــود در ســیگارهای الکترونیکی مــی توانند به 
جــداره رگ های خونــی و در نهایت به قلب آســیب 
وارد کننــد.در یــک مطالعه جدید آشــکار شــد که 
طعم دهنده های موجود در ســیگارهای الکترونیکی 
به شیوه ای به ســلول های جداره عروق خونی آسیب 
 می زنند که می تواند در نهایت منجر به آســیب قلبی

 شود.به گفته متخصصان دانشــکده پزشکی دانشگاه 
بوســتون؛پنج نمونــه از طعــم دهنده هایــی که در 
آزمایشــگاه مورد بررســی قرار گرفتند بــه عملکرد 
حفاظتی سلول های اندوتلیال که جداره داخلی عروق 
و قلب را پوشانده آسیب وارد کرده اند.این متخصصان 
می گویند: سلول های اندوتلیال به طور معمول و طبیعی 
گازی موسوم به »نیتریک اکسید« تولید می کنند؛ اما 
طعم دهنده ها توانایی این سلول ها را در تولید این گاز از 
بین می برند. این سلول ها وقتی سالم و سرحال هستند 
گاز نیتریک اســید را تولید می کنند و در واقع این گاز 
یک فاکتور مهم برای حفاظت از قلب است که مزایای 
مثبتی از جمله جلوگیری از لخته شدن خون و التهاب 
دارد؛ امــا مصــرف ترکیبات 
دخانی طعم دار مانع 
از تولید این گاز 

مفید می شود.

یک فوق تخصص گوش گفت: یکی از عواملی که باعث کاهش شــنوایی و وز وز گوش می شــود، اســتفاده بســیار از هندزفــری و هدفون اســت.دکتر مریم عامی زاده 
گفت: به هر گونه صــدای اضافی که در گوش ایجاد شــود مانند خش خش، صدای ضربــان قلب، صدای بوق ماشــین، صدای موج دریا، وزوز گوش گفته می شــود. 

وزوز گوش بیشــتر یک علت هشــدار دهنده اســت که علت آن می تواند از بیماری خیلی ســاده مانند جرم گوش تا تومور باشــد.این فوق تخصــص گوش تاکید 
کرد: افــراد با اولین عالمــت و صدا در گوش، باید به پزشــک مراجعــه کنند. وی فشــارخون باال، تنگی عــروق قلب، اســتفاده از داروی خاص و یا مشــکالت 
 تیروئیدی را از دالیــل وزوز گوش در افــراد عنوان کرد و گفــت: فعالیت در محیط هــای با صداهای بــاال از دیگر عوامــل کاهش شــنوایی و وز وز گوش در 

افراد محسوب می شود.

استفاده زیاد از هندزفری باعث کاهش شنوایی خواهد شد
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 واکنش مسی
 به از دست دادن ضربه پنالتی

تیم   ملی فوتبال آرژانتین در نخســتین دیدار 
خود در جام جهانی ۲۰۱۸ روســیه با تساوی 
یک بر یک برابر ایســلند 
متوقف شــد.لیونل 
مســی در ایــن 
دیــدار یک ضربه 
پنالتــی  را خراب 
کرد تا شــب بدی 
را پشت ســر بگذارد.

این بازیکن آرژانتینی بعد از 
بازی، گفت : »بســیار ناراحت هستم که ضربه 
پنالتی  را از دســت دادم. با گل کردن آن توپ 
وضعیت ما بســیار بهتر می شــد. بازی خوبی 
را به نمایش گذاشــتیم و بر این باور هســتم 
که شایســته پیروزی بودیم.او ادامه  داد: برای 
پیروزی به میدان رفتیم، این در حالی بود که 
ایسلند با نفرات زیاد در حال دفاع کردن بود و 
پشت سر گذاشتن این خط دفاعی سخت بود. 
این تساوی باعث نمی شود تا ما انگیزه خود را 

از دست بدهیم«. 

درخواست مشترک »بن عطیه« 
و »رنار« از مراکشی ها

کاپیتان و سرمربی مراکش از بازیکنان تیم شان 
درخواســت کرده اند تا 
باخت برابــر ایران 
را از یــاد ببرنــد.

هروه رنار، پس از 
بازگشــت تیمش 
از ســن پترزبورگ 
به مقرشان در روسیه، 
بازیکنان را جمع کرد و از آنها 
خواســت تا بازی با ایــران را فراموش کنند و 
هنوز دو بــازی دیگر در ادامه مســابقات باقی 
مانده است.مهدی بن عطیه، کاپیتان تیم نیز 
هم همین درخواست را کرد و گفت باید همان 
روحیه ای که در اردوی سوئیس داشته اند، باز 
یابند و با قدرت برای دو بازی دیگر آماده شوند.

بازگشت نورالدین عمرابات و آمادگی او برای 
دیدار با پرتغال، وضعیت روحی تیم شان را بهتر 

از قبل کرده است.

ستاره تیم ملی برزیل:
قهرمانی در جام جهانی را 

می خواهم
تیم   ملی فوتبال برزیل یکی از شانس های اصلی 
کسب عنوان قهرمانی در 
جام جهانی ۲۰۱۸ 

روسیه است.
یکــی از بازیکنان 
و  تاثیرگــذار 
برزیــل  کلیــدی 
»فیلیــپ کوتینیو« 
اســت کــه نخســتین جــام 
جهانی اش را تجربه می کنــد و بی صبرانه در 
انتظار حضورش در این رقابت بزرگ اســت.

کوتینیوگفت :» برای رســیدن به این آمادگی 
بسیار تالش کرده ایم. تیم بسیار خوبی هستیم 
و امید زیادی به درخشش داریم. هر چیزی در 

جام جهانی امکان دارد«.
ستاره بارســلونا ادامه  داد: »همه بازی ها مهم 
هســتند. ما در مرحله گروهی به سر می بریم 
و باید نهایــت تمرکزمــان را روی این مرحله 
بگذاریم. در جام جهانی هیچ دیداری آســان 
و هیچ تیــم ضعیفی نداریم. بایــد تاکید کنم 
که رویای من قهرمانی در جام جهانی است و 

امیدوارم که به این رویا برسم«.

تبعات شکست سنگین عربستان؛ 
زلزله در تیم

   تیم   ملی فوتبال عربستان سعودی در نخستین 
دیدار در جــام جهانی 
۲۰۱۸ برابر روسیه 
تحقیر  میزبــان، 
شــد و با پنج گل 
تــن به شکســت 
داد. شکست سنگین 
عربســتان در دیدار 
افتتاحیه باعث انتقادهای زیادی از این تیم شد. 
سایت یورو اسپورت عربی تاکید کرد که سرمربی 
آرژانتینی تیم   ملی عربستان سعودی به دنبال 
تغییرات اساســی در ترکیب این تیم است. به 
نوشته این سایت عربی، »خوان آنتونیو پیتزی« 
در دیدار دوم خود از عبدا... المعیوف، سنگربان 
و سه مدافع تیم به نام های محمد البریک، عمر 
الهوساوی و اسامه هوسای استفاده نخواهد کرد 
و باید منتظر آرایش جدیدی از ســعودی ها در 
دیدار دوم بود. تیم   ملی عربستان در دیدار دوم  
خود به مصاف اروگوئه خواهد رفت که توانست 

در دیدار نخست مصر را شکست دهد.

حضور »اوجاقی« مفید واقع شد

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

در روز بازی با مراکش چیزی که زیاد  به چشــم می آمد، غر غر های 
رامین رضاییان بود. او هم با بازیکنان رقیب درگیر شد هم با بیرانوند، 
هم با چند هم تیمی دیگر. رامین حتی در اردوهای تیم هم عادت به 
شوخی کردن هایی دارد که واژه هایش گاهی باعث دلخوری هم تیمی 
هایش می شود. مسیری که او در فوتبالش می رود، اگر مراقبش نباشد، 

ممکن است به نیکبخت واحدی شدن در این فوتبال بیانجامد. 

رفتار حاشیه ای رامین

روزنامه الرای تاکید کرد که باشــگاه الخور به دنبال جانشینی برای 24
سروش رفیعی است و فرشاد احمدزاده به همراه یک بازیکن برزیلی 
گزینه های باشگاه الخور برای جایگزینی سروش هستند.تیم فوتبال 
پرسپولیس سخت به دنبال باز گرداندن سروش رفیعی است و عالوه 
بر سرخ پوشان چند تیم دیگر لیگ برتری هم ستاره ایرانی الخور را 

می خواهند و باید دید که او در نهایت چه تصمیمی خواهد گرفت. 

الخور به دنبال جانشین  رفیعی
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 این همه مدیر
 در مسکو چه می کنند؟

همراه با وزیر ورزش که بــه دیدار بازی تیم ملی 
فوتبال رفته بود، جمعی از مدیــران دولتی هم 
بودند؛ مدیرانی چون مازیار ناظمی، علی رغبتی، 
عباباف و جمعی دیگر از مسئولین وزارت ورزش. 
این تازه بخشــی از مدیرانی هستند که به مسکو 
رفته اند و حدود ۲۰ مدیر دیگــر ورزش هم در 

ادامه راهی مسکو خواهند شد.
درست در روزی که عالی ترین مقام کشور گفت 
مدیران دولتی از ســفر به خارج بــا هزینه های 
دولتی پرهیز کنند، این همــه ریخت و پاش به 
چه دلیلی صورت می پذیــرد و نتیجه این همه 
حضورهای متوالی و این اســم های تکراری در 
ســفرهای بین المللی از هزینــه دولت چه بوده 
اســت و چه تجربه ای را به ورزش مــان منتقل 
کرده اند؟ آیا قرار اســت کل عایدی این حضور 
همان فریاد شــادی موفقیت تیم ملی باشد؟ یا 

درس ارزشمندی هم داشته اند؟

 600 هزار دالر
 پاداش بردن مراکش! 

پیروزی تیــم ملی مقابل مراکش باعث شــده تا 
پاداش ویژه ای در انتظار ملی پوشان باشد. مازیار 
ناظمی، مدیرکل روابط عمومی وزارت ورزش، در 
صفحه اینســتاگرامش اعالم کرد که این پاداش 
در نهایت تا روز دوشــنبه)امروز( به حساب ملی 

پوشان واریز خواهد شد.
 ناظمی اگر چه به رقم پاداش اشاره نکرده؛ اما به 
نوشته خبرآنالین، مبلغ پاداش ملی پوشان بابت 
پیروزی برابر مراکشی ۶۰۰ هزار دالر است که تا 
قبل از بازی با اسپانیا به دست شاگردان کی روش 

می رسد.

گلر مصر، هدیه بهترین بازیکن 
زمین را پس فرستاد

دروازه بــان مصــر از دریافت جایــزه بهترین 
بازیکن زمیــن امتنــاع کرد.محمد الشــناوی 
دروازه بان مصر پس از دیدار با اروگوئه به عنوان 
بهترین بازیکن زمین شــناخته شــد. او با سه 
ســیو عالی مانع از فروپاشــی تیمش شده بود 
که البتــه در لحظات پایانی اتفــاق دیگری رقم 
 خورد و مصر در نخســتین بازی شکست خورد.
الشــناوی پس از پایان بــازی، از دریافت جایزه 
بهترین بازیکن زمیــن امتناع ورزیــد؛ چرا که 
معتقد بود اسپانسر آن به تولید مشروبات الکلی 

مشغول است.

 بازگشت مترجم جنجالی
 به تمرینات پرسپولیس

در شرایطی که این روزها همه نگاه ها متوجه تیم 
ملی و جام جهانی است، اولین تمرین پرسپولیس، 
روز شــنبه برگزار شــد. نکته مهم ایــن تمرین 
بازگشت مترجم جنجالی برانکو بوده است. اصغر 
نیک سیرت که به خاطر انتشار فیلم جنجالی اش 
در حاشیه مراســم قهرمانی قرمزها نزدیک بود 
کارش در باشگاه پرســپولیس را از دست بدهد 
و حتی تا مدتی از چشم پروفسور افتاده بود بعد 
از پایان دوران محرومیتش توسط کمیته اخالق 
دوباره کنار برانکو دیده شــد. خبرگزاری مهر با 
اشاره به این موضوع نوشته:» باشگاه پرسپولیس 
که رضایت کافی را از نیک سیرت داشته است پس 
از توبیخ وی به دلیل جمالت ناپســندش، ادامه 
همکاری با مترجم برانکو را به شــخص سرمربی 
تیم واگذار کرده بود. سرمربی پرسپولیس نیز پس 
از گذراندن تعطیالت خود در زادگاهش کرواسی 
به گرشاسبی اعالم کرده اســت هیچ مشکلی با 

نیک سیرت ندارد.«

در حاشیه

پیشخوان

کی روش: مقابل اسپانیا و 
پرتغال فقط حمله می کنیم، 
ملبورن، لیون، سن پترزبروگ ؛ 

سه گانه تاریخی

  عکس روز

مسیمقدس؛امیدآلبیسلسته

پیروزی ایران مقابل مراکش هر چند گفته می شود با شــانس همراه بوده ولی دالیل مختلفی به این 
پیروزی کمک کرده است، از جمله حضور سرمربی تیم ملی ووشو که نتیجه تالش هایش در بازی با 

مراکش مشاهده شد.
حسین اوجاقی، سرمربی تیم ملی ساندا که امسال تیمش برای نخستین بار قهرمانی ووشوی جهان 
را در حضور چینی هــا از آن خود کرده بود در حالی چندی پیش بنا به درخواســت کی روش به کادر 
فنی تیم ملی فوتبال اضافه شــد که تاکید کرد تقویت چند فاکتور در تیــم ملی فوتبال دلیل دعوت 
او به جمع مردان مســتطیل ســبز بوده: »ایجاد روحیه جنگندگی، ســرعت تصمیم گیری،  افزایش 
تمرکز و اعتمادبه نفس فوتبالیســت ها، فاکتورهایی اســت که کارلوس کی روش خواســتار تقویت 
 آنها در شــاگردانش اســت و به همین دلیل از من دعوت کرد تا به کادر فنی تیم ملی فوتبال اضافه 
شــوم.« اما اینکه این فاکتورها در اولین بازی تیم ملی ایران در جام جهانی تا چه اندازه نمود واقعی 
داشت سوالی است که اوجاقی در پاســخ به آن به خراسان می گوید: »به شــخصه معتقدم به لحاظ 
بدنی و اعمال فاکتورهایی چون جنگندگی، سرعت تصمیم گیری،  تمرکز و اعتمادبه نفس، بازیکنان 
ایران فوق العاده بودند؛ بخصوص امید ابراهیمی، وحید امیری، بیرانوند و روزبه چشمی. ما 3۰ جلسه 
با بازیکنان تیم ملی ایران تمرین کردیم و معتقدم این 3۰ جلســه تاثیر خود را گذاشــت و دست کم 
انتظارات من برآورده شد. امیدوارم که جامعه فوتبال هم از تصمیم کی روش)در خصوص همکاری با 
یک مربی رزمی( راضی باشند و بدانند که او با این تصمیم چه نتیجه ای را رقم زد.« او که وحید امیری را 
 ستاره ایران در بازی مقابل مراکش می داند، ادامه می دهد: » امیری ،تاثیرگذارترین بازیکن ایران بود. 
او به لحاظ بدنی همچون فوالد است و به همین خاطر وقتی با بازیکن مراکشی به هوا پریدند، حریف 

مراکشی اش در هوا ناک اوت شد.«

نقش موثر سرمربی تیم ملی ووشو در پیروزی تیم ملی فوتبال ایران؛

حضور »اوجاقی« مفید واقع شد
آرژانتین در اولین نمایش خود در جام جهانی مقابل مردان یخی ایســلند به تساوی یک بر 
یک دست یافت.در این دیدار امید اول آلبی سلسته، یک ضربه پنالتی را به دست دروازه بان 
ایسلند کوبید و نتوانست در ادامه این اشتباه را جبران کند؛ اما هواداران آرژانتین در ادامه 
جام چشم به ساق های مسی بر رسیدن به مراحل باال و عنوان قهرمانی دارند.تصویر زیر گواه 

این مدعاست.در این تصویر در گردنبند مسی تصویر مارادونا مشاهده می شود.

 اسپانیا 3 گل زد، رونالدو 
هت تریک کرد، مراکش هم گل 
زد اما ما صدرنشــین شدیم، 
چاکرتیم! مخلص تیم! عاشق 

تیم!

ماجراجویی برای ساختن 
تاریخ

 تیم ذوب آهــن اصفهان این روز هــا فارغ از 
هیاهوی رقابت های جام جهانی ۲۰۱۸  خود 
را بــرای حضور قدرتمندانــه در هجدهمین 
دوره رقابت های لیگ برتــر و لیگ قهرمانان 
آسیا آماده می کند. سبزپوشان اصفهانی که 
فصل گذشته لیگ برتر را با کسب مقام نایب 
قهرمانــی در این رقابت ها به پایان رســانده 
بودند پیش از آغاز فصل نقل و انتقاالت فوتبال 
ایران با جدایی سرمربی سرشناس شان روبه رو 
شدند تا برای فصل جدید رقابت های لیگ برتر 
به دنبال سرمربی دیگری باشند . در این راستا 
باشگاه اصفهانی با امید نمازی، مربی سابق تیم 
ملی ایران به توافق رسید تا هدایت تیم ذوب 
آهن اصفهان بر عهده کســی باشد که تجربه 
مربیگری در لیگ برتر را ندارد. باشــگاه ذوب 
آهن پس از انتخاب ســرمربی،  بی سرو صدا  
کار خود را درفصل نقل و انتقاالت فوتبال ایران 
شروع کرد و ضمن حفظ اسکلت تیم فصل قبل 
خود و تمدید قرار داد بــا محمد باقر صادقی، 
میالدفخرالدینی، وحیــد محمد زاده، حمید 
بوحمدان و قاسم حدادی فر به منظور برطرف 
کردن نقاط ضعف و کمبود های این تیم اقدام 
به جذب بازیکنان جدیدی همچون محسن 
مسلمان، مســعود ابراهیم زاده، رضا حبیب 
زاده و مسعود حســن زاده کرد تا با کمترین 
تغییر مهیای لیگ هجدهم شــوند. ذوبی ها  
با جذب این بازیکنان جدید در اندیشــه رقم 
زدن روزهای پرفروغ فصل گذشــته هستند 
و  امیدوارند  بتوانند امســال در ادامه مسیر 
سال گذشته در قامت یک مدعی قهرمانی گام 
بردارند . در گزارش پیش رو نگاهی خواهیم 
داشت به بازیکنان جدیدی  که در فصل آینده 

برای سبزپوشان اصفهانی توپ خواهند زد.

بازگشت مدعی
 به بهانه حضور بی سروصدای سبزپوشان در بازار نقل و انتقاالت؛

سمیه مصور

رضا حبیب زاده

 رضا حبیب زاده، بازیکن زیر بیســت وسه ساله فصل گذشته تیم نفت 

تهران یکی دیگر از بازیکنانی اســت که مــورد توجه امید نمازی 

سرمربی تیم ذوب آهن قرارگرفت و با بســتن قراردادی سه 

ساله راهی این باشگاه اصفهانی شد تا پایان لیگ بیستم 

در جمع سبزپوشان اصفهانی حضور داشته باشد.
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محســن 
مسلمان

یکــی از خرید 
پر سرو صدای تیم 

ذوب آهن در بازار نقل 
وانتقاالت، هافبک مغضوب 

ســرمربی تیم پرسپولیس در 
و حدیث های لیگ هفدهم بــود که پس از حرف 

مسئوالن دیگر باشگاه زیــاد و در حالــی که گفته می شــد 
با قراردادی دوســاله بــه این تیم اصفهانی هــم به دنبال جذب  او هســتند 

پیوست. محسن مسلمان که از تیم های پایه باشگاه ذوب آهن رشد کرده بود، در لیگ سیزدهم 
به طور قرضی پرسپولیسی شد ولی  در لیگ چهاردهم   از این تیم جدا شد و  مدتی را در ذوب 
آهن و  سپس  در فوالد خوزستان سپری کرد تا این که سرخ ها در لیگ پانزدهم او را جذب 
کردند و روزهای  درخشانی را در این تیم پشت سر گذاشت و در نهایت در هفته های پایانی 
لیگ هفدهم رابطه اش با برانکو خراب شد و به یک نیمکت نشین تبدیل شد . مسلمان حاال 
با تجربه بیشتر بار دیگر به ذوب آهن برگشــته تا بتواند روزهای خوب گذشته را در این تیم 

تکرار کند.

مسعود ابراهیم زاده
مدافع چپ تیم نفت آبادان در فصل گذشــته لیگ برتر یکی دیگر از خریدهای ذوب 
آهن دراین فصل بود که به دنبال مذاکره با مســئوالن این باشگاه با امضای قراردادی 
دوساله به جمع شاگردان نمازی اضافه شد و تا  پایان لیگ نوزدهم در جمع سبزپوشان 

شــدن ابراهیم زاده بــه ذوب آهن و اصفهانی حضور خواهد داشــت. با اضافه 
ســتاری،  سبزپوشــان در حضور مهران درخشان مهر و محمد 

جناح چپ شاهد فصل آینده رقابت سختی در 
خواهند بود.

قلعه نویی در نشست خبری باشگاه سپاهان:
»مربی« ای نیستم که قول قهرمانی بدهم

امیر قلعه نویی، سرمربی تیم فوتبال سپاهان در نشست خبری باشگاه سپاهان گفت: قلم اصحاب رسانه می تواند اثر گذار باشد و گاهی نوک قلم آنها از شمش خطرناک تر است.وی با اشاره به نتایج فصول قبل تیم فوتبال سپاهان اظهار 
کرد: در کسب عنوان چهاردهم فصل قبل همه مقصر هستند و نمی شود فرد خاصی را نام برد.سرمربی تیم فوتبال سپاهان در خصوص جذب بازیکنان خارجی خاطر نشان کرد: برای جذب بازیکن خارجی حداقل ۸۰ فیلم از هر بازیکن 
مشاهده کردم تا به بازیکنی برسیم که به او احتیاج داریم، بازیکن مورد نظر را به باشگاه معرفی کردم و باشگاه هم نامه نگاری های الزم را انجام داده است. وی افزود: بازیکن خارجی که داریم با دالر ۴۰۰۰ تومانی، یک میلیارد و صد میلیون 
تومان قرارداد می بسته ولی از او تخفیف گرفتیم و با ۹۰۰ میلیون تومان با او قرارداد بستیم. قلعه نویی با اشاره به شرایط کی روش استنلی خاطر نشان کرد: قول می دهم کی روش شرایط بهتری نسبت به فصل قبل داشته باشد، سال قبل 
یک سری مشکل داشت که نتوانست قابلیت های خود را نشان دهد.سرمربی تیم فوتبال سپاهان با اشاره به نحوه و زمان استفاده از بازیکنان جوان تصریح کرد: نحوه استفاده از بازیکنان جوان زمان مناسب طلب می کند، در فصل گذشته 
3۰ بازیکن از تیم پایه به تیم بزرگساالن اضافه شد؛ اما نتیجه آن عنوان چهاردهمی بود.وی ادامه داد: برنامه ریزی های الزم را انجام می دهیم تا بعضی از بازیکنان جوان را به تیم دیگری بفرستیم و پس از کسب تجربه و بازی در لیگ بار 
دیگر به تیم باز گردند.قلعه نویی در پاسخ به سوال خبرنگار ایمنا مبنی بر اینکه آیا قول قهرمانی می دهید؟ گفت: من مربی ای نیستم که قول قهرمانی بدهم، هیچ جایی این گونه قول نمی دهم ولی با بررسی شرایط متوجه می شوید که 

سپاهان شرایط خوبی دارد. وی تاکید کرد: سپاهان یک نام بزرگ است، امثال من و بازیکنان می آیند و می روند اما باید به پیراهن تیم باید افتخار کنند.
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بیابان از آنچه فکر می کنید به اصفهان نزدیک تر 
است

اخـبارپیشنهاد سردبیر:

مدیر عامل سازمان خدمات موتوری 
شهرداری اصفهان:

روزانه ۲۰ نفر بستر خشک 
زاینده رود را نظافت می کنند

مدیرعامل سازمان خدمات موتوری شهرداری 
اصفهان با بیان اینکه در حال حاضر نســبت به 
گذشته شاهد همکاری بیشــتر شهروندان در 
تمیز نگه داشــتن رودخانه زاینده رود هستیم، 
گفت: به طور قطع اگر زباله ای به داخل رودخانه 
ریخته شود، از سوی شهروندان اصفهانی نیست 
زیرا همکاری اصفهانی ها در این زمینه بســیار 
قابل توجه است. »حمیدرضا صبور« با بیان اینکه 
در زمان خشــکی رودخانه زاینده رود عملیات 
نظافت رودخانه، کاری مضاعف به شمار می رود، 
اظهار کــرد: در زمانی کــه آب رودخانه جاری 
است، تمیز نگه داشتن رودخانه و کنترل زباله ها 
آسان تر اســت، زیرا بســیاری از زباله ها در آب 
جاری می شــوند ولی در حال حاضر که آبی در 
رودخانه جاری نیست، نظافت از اهمیت بیشتری 

برخوردار است.
مدیرعامل سازمان خدمات موتوری شهرداری 
اصفهان تاکید کرد: در هر دو حالت جاری بودن 
آب در بستر رودخانه یا خشک بودن آن، باز هم 
مسئولیت کنترل نظافت آن بر عهده این سازمان 
است؛ بنابراین در صدد هســتیم که بتوانیم از 
عهده این مســئولیت به نحو احســن همچون 
گذشته برآییم.  صبور در زمینه تعداد اکیپ فعال 
جهت پاکســازی رودخانه از زبالــه اضافه کرد: 
درحال حاضر روزانه ۲۰ نفر از ساعت پنج صبح 
تا پنج بعدازظهر مشغول به فعالیت هستند که با 
توجه به شلوغی پارک ها در ایام آخر هفته بر این 

تعداد افزوده می شود.

جلوگیری از پیشروی کویر در 
شرق اصفهان

مدیر سایت پسماند شرق شــهرداری اصفهان 
اظهار کرد: سایت شرق یکی از کانون های بیابانی 
اصفهان به شمار می رود که باید برای جلوگیری 
از پیشروی کویر در این محدوده اقدام به کاشت 

درخت و فضای سبز کرد.
»مسعود جعفرپیشه« افزود: شهرداری اصفهان 
برای جلوگیری از بیابان زایی، اقدام به کاشــت 
فضای سبز بیابانی در فضایی به مساحت ۳۵۰ 
هکتار در سایت سگزی کرده است. این سایت 
در فاصله ۲۲ کیلومتری شهر اصفهان و کارخانه 

قند قرار دارد.
مدیرسایت پسماند شرق شهرداری اصفهان ادامه 
داد: برای حفظ، نگه داری و توسعه فضای سبز 
بیابانی با اداره کل منابع طبیعی استان اصفهان 
در تعامل هستیم. جعفرپیشه خاطرنشان کرد: 
در این محدوده گونه های مختلف گیاهی مقاوم 
به شرایط بیابانی از جمله کاج، گز، سنجد، قره 

داغ، تاغ و ... کاشته شده است.

رییس سازمان فرهنگی، اجتماعی و 
ورزشی شهرداری مطرح کرد:

تقسیم خدمات رفاهی به 
صورت عادالنه در اصفهان

رییس ســازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 
شهرداری اصفهان با اشاره به رویکردهای سازمان 
فرهنگی تفریحی اصفهان در اجرای برنامه های 
متناســب با اهداف ســازمان در ایام تعطیالت 
تابستانه اظهار داشت: در تالش برای تامین سه 
مسئله هستیم که در مرحله اول، حقوق فرهنگی 
شهروندان اصفهانی تامین شود؛ به این معنی که 
شهروندان بتوانند طی کمترین مساحت و زمان 

ممکن به خدمات فرهنگی در شهر برسند. 
»محمد عیدی« ادامه داد: دومین مورد ترویج 
عادالنه خدمات فارغ از فاصله طبقاتی است که 
موجب بهره مندی همه شهروندان از برنامه های 

تفریحی شود. 
رییس ســازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 
شــهرداری اصفهان با بیان اینکه سومین مورد 
که خیلی حایز اهمیت است، فراهم کردن زمینه 
خالقیت در شهر اصفهان برای ایجاد شهر خالق 
است، ابراز داشــت: این کار زمینه های پرورش 
جامعه خالق را نیز فراهم می کند. وی در ادامه 
افزود: اوقات فراغت معانی متفاوتی دارد برخی 
اوقات فراغت را پرکردن زمانــی که فرد فارغ از 
فعالیت و کار اســت می دانند، اما برخی معتقد 
هســتند، اوقات فراغت زمانی است که موجب 

شکوفایی فرد و استعدادهای او می شود. 
عیدی افزود: اوقات فراغت به صورت انفرادی نیز 
وجود دارد که تماشای تلویزیون است و موجب 

افسردگی می شود. 
نوعی دیگــری از اوقات فراغــت خیابان گردی 
هاست که باعث ایجاد آســیب های اجتماعی 
خواهد شــد و از دیگر تعاریف اوقات فراغت می 
توان از فراغت فعال نام برد که سازمان فرهنگی و 
تفریحی سعی دارد فعالیت فراغت شهروندان را 
فراهم کند که در حوزه های ورزشی و فرهنگی با 

این نگاه وارد برنامه ریزی شده ایم. 

بیابان از آنچه فکر می کنید به اصفهان نزدیک تر است
   رییس شورای اسالمی شهر هشدار داد:   

مدیرعامل سازمان قطار شهری شهرداری اصفهان:
مشکالت مالی موجب عدم بهره برداری کامل از خط یک مترو می شود

مدیرعامل سازمان قطارشهری شهرداری اصفهان 
گفت: برای تکمیل خط یک مترو با مشکالت مالی 
عدیده ای مواجه هستیم که در صورت موافقت 
 شورا با تخصیص تسهیالت، می توانیم از این خط 

بهره برداری کنیم.
»بنکدارهاشــمی« اظهار داشت: در حال حاضر 
بیش از یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان برای 

راه اندازی خط یک مترو هزینه شده اســت که برای تکمیل این خط و بهره برداری کامل از آن به ۲۳۰ 
میلیارد تومان دیگر نیاز است. وی بیان داشت: با توجه به مشکالت مالی که در حوزه بهره برداری کامل 
خط یک مترو وجود دارد، از شورای شهر درخواست می شود که بخشی از اعتبارات خط دو مترو را به به 

خط یک تخصیص دهد.
 مدیرعامل قطار شهری شهرداری اصفهان از بدهی ۴۶ میلیارد تومانی خبر داد و تصریح کرد: یک میلیارد 
و ۸۰۰ میلیون تومان اعتبار برای خط دو مترو پیش بینی شــده و در حوزه تجهیزات نیز ۶۰۰ میلیون 

یورو برآورده شده است.

نماینده مردم اصفهــان در مجلس 
شورای اســالمی درباره اینکه مقام 
معظــم رهبری فرمودنــد: »ملت و 
دولت ایــران تحمــل نمی کنند که 
هــم تحریم شــوند و هــم حبس 
هســته ای باشــند«، اظهار داشت: 
پیــام بصیرت ملــت ایــران پیش 
از ایــن به گــوش جامعــه اروپایی 
رسانده شــده و همه آنها می دانند 

که در تمام موارد، ملت ایران با وحدت پشــت 
ســر مقام معظــم رهبــری ایســتاده اند و در 
 اطاعت از فرامین ایشــان شکی به خودشان راه 

نمی دهند.
»حیدرعلــی عابدی« با بیان اینکــه برای اروپا 
و جهان روشــن اســت که یک چنین ملتی با 
چنین رهبری، تحت هیچ شــرایطی تابع ظلم 
یا سوءاســتفاده نخواهد بود، خاطرنشان کرد: 
ملت ایران امتحان خود را در دفاع مقدس پس 
داده و حاضر اســت برای اســتقاللش و حفظ 
حقوق ملت تمام قد بایستد و در این راه با کسی 

شوخی و تعارف ندارد. وی تصریح کرد: بنابراین 
اروپا نمی تواند وقت بخرد و با وقت خریدن ما را 

سرگرم یکسری از مسائل کم اهمیت کند.
عابدی با بیان اینکه ما به آنچه در حق وحقوق مان 
در»برجام« اشاره  شــده پایبند و ُمصر هستیم، 
گفت: هر لحظه ای که احساس کنیم دولت های 
اروپایی همچون آمریکا در اجرای تعهدات شان 
صادق نیســتند و نمی توانند جبــران کنند و 
برجام برای ما نفعی نداشــته باشــد، مسلما ما 
هم از برجام خارج شــده و به ســمت تعهداتی 
 که نسبت به حقوق ملت داریم با استواری قدم

 برمی داریم.  

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی:
 ملت ایران امتحان خود را در دفاع مقدس 

پس داده اند

 دومین نشســت از مجموعه نشســت های »روایت اصفهان« ویژه ماه 
مبارک رمضان عصر روز بیست وســوم خردادماه در مــوزه عصارخانه 

شاهی برگزار شد.
میهمانان ویژه این برنامه علی خدایی، سعید محسنی و محمدرضارهبری 
از نویسندگان بنام اصفهان بودند که هر یک به خوانش یکی از داستان 
های خود در جمع عالقه مندان و در فضای دلنشــین موزه عصارخانه 

شاهی در قلب میدان نقش جهان پرداختند.
در ابتدای برنامه »علی خدایی« نویسنده سرشناسی که آثار برجسته ای 
را با محوریت اصفهان نوشته و جایزه ادبی هوشنگ گلشیری را در سال 
۸۰ برای کتاب داستان »تمام زمستان مرا گرم کن«  کسب کرده است، به 
خواندن بخشی از کتاب »نزدیک داستان« خود با نام »یک تکه از شب« 
پرداخت. این داستان کوتاه که روایتی از حضور نویسنده در مراسم شب 
قدر در مسجد جامع اصفهان بود، حال و هوایی ویژه و متناسب با ایام ماه 

مبارک رمضان داشت.
سپس »سعید محســنی« از اساتید دانشگاه ســپهر اصفهان در رشته 
نمایش، به خوانش بخشی از رمان خود با نام »نهنگی که یونس را خورد 
هنوز زنده است!« پرداخت. او پیش از خوانش داستانش از حضور در این 
جمع ابراز خرســندی کرد و گفت: بعد از مدت ها امروز و در این برنامه 
شــاهد حضور نمایندگانی از جامعه هنرمندان اصفهان در رشته های 

مختلف تئاتر، نمایش، شعر و داستان در کنار همدیگر  هستیم.
او ادامه داد: این اتفاق در سال های اخیر کمتر رخ داده است و اغلب شاهد 
آن بوده ایم که هنرمندان در هر عرصه بــه صورت جداگانه و جزیره ای 
عمل می کنند؛ به همین دلیل، من این گردهمایی را به فال نیک می 

گیرم و امیدوارم چنین رویدادهایی بیش از قبل رخ بدهد.
او ضمن تقدیم داستانش به »محمدعلی میاندار« بازیگر پیشکسوت 

اصفهانی که در جمع حضور داشت، گفت: امیدوارم دیگر شاهد جزیره ای 
عمل کردن هنرمندان نباشیم و چنین نشست ها و برنامه هایی با حضور 

هنرمندان رشته های مختلف بیشتر برگزار شود.
محســنی ســپس به انتخاب بخشــی از رمانش پرداخت و آن را برای 
حاضران خواند. بخشی که نشان از قدرت نویسنده در دیالوگ نویسی به 

واسطه فعالیت او در عرصه هنر نمایش دارد.
»محمدرضا رهبری« آخرین نویسنده ای بود که داستانش را با نام »آداب 
به خاطر سپاری سخنوری« برای حاضران خواند. داستان او در اصفهان 
می گذشت و نام کوچه ها و پس کوچه های اصفهان قدیم در جای جای 
داستان به گوش می رسید. نویسنده در این اثر بر ارزش، اصالت و هویتی 
که میراث باورها و عقاید مردم در دوران قدیم است، تاکید کرد. پس از 
آن بار دیگر از علی خدایی خواسته شد، داستان دیگری برای حاضران 
بخواند و او اعالم کرد به یاد رفیق دیرینه اش »زاون قوکاسیان« داستانی 

را که برای او و درباره او نوشته است، می خواند. 
خدایی داســتان کوتاهش درباره زاون را خواند و با تشویق و استقبال 
گرم حاضران مواجه شد. گویی همه حاضران با مرحوم زاون قوکاسیان 
دیداری تازه کرده بودند، آنقدر که داستان کوتاه اما عمیق و دلنشین علی 

خدایی زنده، تازه و گرم بود.
گفتنی اســت، مرکز آفرینش های ادبی قلمســتان، مــوزه عصارخانه 
شاهی و  موزه حمام علیقلی آقا از جمله مراکز هنری وابسته به سازمان 
فرهنگی اجتماعی ورزشــی شــهرداری اصفهان با همکاری مجموعه 
 فرهنگی مذهبی تخت فوالد به برگزاری داســتان خوانی رمضان اقدام 

کردند.

خوانش داستان های اصفهان در قلب میدان نقش جهان 

فرناز کلباسی

سی و هفتمین جلسه علنی شورای اسالمی شهر اصفهان در حالی صبح دیروز برگزارشد که جلسه علنی هفته گذشته شورا به دلیل عدم بررسی طرح ها و لوایح جلسه سی و ششم در کمسیون های تخصصی برگزار نشده بود. در این 
جلسه الیحه افزایش قیمت بلیت قطار شهری اصفهان از مبلغ هفت هزار ریال به ۱۰هزار ریال مورد بحث و بررسی قرار گرفت که در نهایت با مخالفت شورای شهر با این پیشنهاد ، این الیحه تصویب نشد.  همچنین مناسب سازی معابر 

در طرح ساماندهی »چهارباغ« و لزوم پرداخت حقوق معوقه کارکنان شهرداری از مهم ترین تذکرات اعضای شورای شهر اصفهان در این جلسه بود.

رییس شورای اسالمی شهر اصفهان:
 آنچه مردم اصفهان را رنج می دهد بی تدبیری 

برداشت ها در باالدست است
رییس شورای اسالمی شهر اصفهان در این 
جلســه با اشــاره به روز بیابان زدایی گفت: 
اصفهان بزرگ ترین شهر و کالنشهری است 
که به رغم شرایط کمبود آب و خشکسالی، با 

توسعه بیابان در ستیز بوده است.
»فتــح ا... معین« با اشــاره بــه تمهیدات 
اندیشــیده شــده در زمان بهره برداری از 
فرودگاه اصفهــان در حــوزه جلوگیری از 
آسیب های ناشی از شن های روان اطراف این 

پروژه افزود: مالچ پاشی و درختکاری در این منطقه، وضعیت شن های روان را تثبیت کرد.
رییس شورای اسالمی شهر اصفهان با تاکید بر اینکه بیابان از آنچه به ذهن می آید به 
اصفهان نزدیک تر است، افزود: سال هاست در منطقه سجزی و در ایستگاه شهید طاهری 
که بزرگ ترین مرکز تحقیقاتی و عملیات تثبیت شن است،  فعالیت هایی انجام شده و این 
امر بیانگر تاکید و توجه مسئوالن استان اصفهان به  جلوگیری از توسعه بیایان است. وی 
اصلی ترین دلیل توسعه بیایان در اصفهان را تضییع حقوق مردم در حقابه شان از رودخانه 
زاینده رود عنوان کرد و گفت: هر گونه کاهش آب به دالیل طبیعی را می پذیریم؛ اما آنچه 
مردم اصفهان را رنج می دهد، بی تدبیری برداشت ها در باالدست است. رییس شورای 
اسالمی شهر اصفهان با بیان اینکه با توجه به آمار وزارت نیرو شهروندان اصفهان کمترین 
آب را در بین شهرهای کشور مصرف می کنند، اضافه کرد: مردم اصفهان فشارهای زیادی 
را به دلیل خشکی زاینده رود تحمل می کنند؛ این در حالی است که جاری شدن زاینده 
رود امر دور از ذهنی نیســت و مدیریت و قانون گرایی می تواند آب را به صورت دائم به 

زاینده رود برگرداند و حقوق مردم را تامین کند.
وی با اشــاره به فرارســیدن روز صدور فرمان امام خمینی )ره( در خصوص تشکیل 
جهادســازندگی نیز گفت: جهاد سازندگی نمونه سازمانی اســت که بر اساس روحیه 
انقالبی مردم شکل گرفت؛ این سازمان در دوران جنگ و پس از آن، الگویی برای ادامه 
فعالیت و تالش در همه دستگاه های اجرایی کشور است. معین یادی از شهدای جهاد 
سازندگی کرد و گفت: باید ادامه دهنده راه این شهدا باشیم تا بتوانیم آرمان های رهبر 

کبیر انقالب را محقق سازیم.

نایب رییس شورای اسالمی شهر اصفهان:
مدیرانی که راه ارتباطی با مردم را نمی دانند 

خداحافظی کنند
نایب رییس شورای اسالمی شهر اصفهان 
نیز در این جلســه اظهار کرد: شهروندان 
اصفهانی به شــدت در صرفــه جویی آب 
مصمم هستند که اگر همکاری های مردمی 
در زمینه بحران آب نباشد، قطعا مشکالت 

در این زمینه بیشتر خواهد شد.
»علیرضا نصراصفهانی« با اشــاره به اینکه 
رمز موفقیت شورای اسالمی شهر اصفهان 
ارتباط خوب با شــهروندان است، افزود: 

صبوری با شهروندان و مشورت گرفتن از آنها، ارتباط درست برقرار کردن و هم افزایی 
برای حضور بیشتر شهروندان موجب می شود آنها احساس اعتماد بیشتری داشته 

باشند.
نایب رییس شورای اسالمی شهر اصفهان ادامه داد: مدیرانی که راه ارتباطی با مردم 
را نمی دانند، اصراری بر ماندن در جایــگاه مدیریتی نکنند. در واقع اگر این مدیران 

از مدیریت کنار بروند و خداحافظی کنند، به شهر و شهروندان خدمت کرده اند.
نصراصفهانی با بیان اینکه مدیرانی که برای شــهروندان نمــی توانند وقت بگذارند 
با همــان خط مشــی خداحافظی می توانند از ســمت خــود کنار برونــد، گفت: 
درخواست های اعضای شورای اسالمی شــهر اصفهان از مناطق و سازمان ها، همان 
درخواست ها و مطالبات عمومی اســت و باید به نظر نمایندگان مردم عنایت ویژه 
داشته باشند، زیرا اگر مدیران با برخی رفتارها باد کاشتند از طرف شورا طوفان درو 

خواهند کرد.
وی تاکید کرد: مطالبات اعضای شورای شهر، مردمی است نه شخصی. آنچه در شورا 
تصویب می شود، الیحه های آمده از شهرداری است و قرار نیست برای شیرین کامی 
خود برخی مدیران بگویند که فالن مصوبه، مصوبه شــورای شهر است؛ برای مثال 
مراکز فرهنگی، ورزشی و کتابخانه ها از نمونه بارز این اتفاقات هستند. نایب رییس 
شورای اسالمی شهر اصفهان خاطرنشان کرد: کارمندان شهرداری که از حقوق خود 
شکایت دارند مورد توجه هستند، اما به هر حال باید تعهدی نسبت به جایگاهی که 

در آن قرار دارند، داشته باشند و نباید با مردم بدخلقی کنند.

عضو شواری اسالمی شهر اصفهان:
اجرای ایده ها در شهر خالق نیازمند حمایت سیاسی 

مدیران شهری است
عضو شــورای اسالمی شــهر اصفهان در  
سی وهفتمین جلسه علنی شورای اسالمی 
شهر اصفهان ضمن تبریک عید سعید فطر 
و برد تیم ملی در نخستین بازی جام جهانی 
اظهار کرد: امیدوارم این روحیه در جامعه 

دوام بیشتری داشته باشد.
»امیر احمدزنــدآور« با بیان اینکه اعضای 
شورای شهر وظیفه پیگیری امور مردم را 
برعهده دارند، گفت: اعضای شورای شهر 

در میدان خدمت و تالش برای مردم فعالیت می کنند و از مدیریت شــهری تقاضا 
داریم که در بحث های مختلف همراه اعضای شورای شهر باشند. عضو شورای اسالمی 
شهر اصفهان با اشاره به شهر خالق اظهار کرد: در شهر خالق ظرفیتی مازاد بر آنچه 
که به نظر می آید وجود دارد. وی بابیان اینکه در شهر خالق باید تولید ثروت، افزایش 
بازده اقتصادی و حل مسائل اجتماعی در اولویت باشد، اضافه کرد: در این شهر باید 
همه انسان های عادی امکان بروز خالقیت های خود را داشته باشند تا هر آنچه دارند 
را به نمایش بگذارند. زندآور با بیان اینکه شــهر اصفهان با الگوی شهر خالق فاصله 
زیادی دارد، گفت: البته تالش هایی انجام شده اما کافی نبوده است. وی با بیان اینکه 
برای مثال در کف سازی خیابان ها در شهر اصفهان که یکی از شهرهای خالق جهان 
شناخته می شود، می توانیم شــاهد وضعیت بهتری باشــیم، افزود: در حال حاضر 
وضعیت کف سازی خیابان ها یکنواخت است و باید در این زمینه سیاست گذاری های 
خالقانه تری داشته باشیم.این عضو شورای اسالمی شهر اصفهان تفکر مهندسی حاکم 
بر مدیریت شهری را یکی از موانع شهرها برای نشان دادن خالقیت های موجود در 
شهر عنوان کرد و گفت: اکنون تمیزی شهر، فضای سبز، مبلمان شهری و نورپردازی 
رویکردهای مدیریت شهری در کشور است؛ این در حالی است که این تفکر مانع بروز 
خالقیت خواهد شد.  وی با تاکید بر اینکه مدیران برای توسعه خالقیت در شهر باید 
افق های دید خود را بزرگ تر کنند و قوه تخیل خود را برای ساخت شهر ارتقا دهند، 
اضافه کرد: اجرای طرح ها در شهر خالق نیازمند حمایت سیاسی و مدیریتی به دست 

سیاستگذاران شهری است.

Politic,Society,Cultural &  Sport Newspaper No. 2441 | June  18,  2018  | 12 PagesZAYANDE ROUD NEWSPAPERzayanderoud8108@gmail.comE-MAIL

۱۱
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 2441 | دوشنبه 28 خرداد 1397 | 4 شوال 1439



37
19

  پیامبر اکرم )صلی ا... علیه و آله(:
   هر که درختی بكارد يا آبراهی حفر کند که 

کسی در آن بر او پیشی نگرفته باشد يا زمین 
مرده اى را آباد کند ، آن زمین از آِن او است .
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جانشین مديرمسئول: بهمن زين الدين  صاحب امتیاز: شرکت توسعه رسانه برتر زاينده رود   مديرمسئول: محمدرضا شواخی زواره

تحویل  نخستین محموله ریل ملی ذوب آهن اصفهان به راه آهن جمهوری اسالمی
  در آستانه عید سعید فطر صورت گرفت؛ 

طی آیین ویژه ای در آســتانه عید ســعید فطر با حضور مســئوالن راه آهن اســتان اصفهــان و ذوب آهن، نخســتین محموله ریــل ملی تولید 
شــده در این شــرکت تحویل راه آهن جمهوری اســامی شــد تا رســما ایران به جمع کشــورهای تولید کننده ریل بپیوندد. این محمولــه، 500 تن 
 ریل U33 اســت کــه مطابق بــا آخریــن تکنولــوژی هــای روز دنیــا در ذوب آهــن اصفهان تولیــد شــده و کاما منطبــق بــر اســتاندارد اروپایی

 EN 13674  است.
شرکت فرانسوی »بیرووریتاس« به عنوان ناظر، ریل های تولید شده در ذوب آهن را با آزمون های مختلف بررسی و تایید کرده است .  

»سیدرضا سادات حسینی« مدیر کل راه آهن اصفهان در این آیین اظهار داشت: تحویل نخستین محموله ریل ملی، نوید این را می دهد که دغدغه راه آهن جمهوری 
اسامی برای تامین ریل رفع می شود و این امر با افزایش تولید حاصل خواهد شد. 

وی با بیان اینکه تولید ریل با استقبال راه آهن جمهوری اسامی همراه بوده است، گفت : این سازمان به تعهدات خود در قبال ریل ملی عمل می کند تا گام مهمی 
در جهت توسعه حمل و نقل ریلی برداشته شود . 

مدیر کل راه آهن اصفهان گفت : طبق برنامه ششم توسعه، خطوط راه آهن ایران باید به 25 هزار کیلومتر برسد و هر 10 کیلومتر نیاز به 500 تن ریل دارد؛ این 
آمار نشانگر میزان زیاد ریل مورد نیاز کشور است . 

سادات حسینی یادآور شد: تست ریل های تولید شده در ذوب آهن، مطابق یک روند کارشناسی صورت گرفته و قابل اطمینان است و کیفیت این محصوالت 
پس از نصب بهتر مشخص می شود. 

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان، ضمن ابراز خرسندی از به ثمر نشستن تاش های این مجتمع عظیم صنعتی در جهت خودکفایی ایران اسامی در تولید ریل در 
سال حمایت از کاالی ایرانی گفت: توسعه حمل و نقل ریلی، یکی از نیازهای اساسی کشور بوده و در این بین، تامین ریل از اهمیت استراتژیک برخوردار است . در 
شرایط کنونی که با تحریم های ظالمانه مواجه هستیم، تامین ریل در داخل کشور، پشتیبانی بسیار موثری در جهت توسعه حمل و نقل ریلی محسوب می شود. 
وی افــزود: در امــر تولیــد ریل، کیفیــت نقــش زیــادی دارد و ذوب آهــن اصفهــان از بدو تاســیس درمــورد کیفیــت محصوالت خود حساســیت 
ویژه داشــته اســت؛ بــه همیــن دلیل هــر محصولــی در ایــن شــرکت تولیــد شــده، تبدیل بــه برنــد مــی شــود و مشــتریان اطمینــان ویژه 
ای بــه ایــن محصــوالت دارنــد . مدیرعامــل ذوب آهــن گفــت: در تولید ریــل نیز رضایــت مشــتری برای مــا اهمیــت فراوانــی دارد؛ لــذا تولید 
 ریل بر اســاس جدید ترین اســتاندارد اروپایــی EN 13674 صورت گرفته و شــرکت »بیرووریتــاس« به عنوان ناظــر خارجی این محصــوالت را تایید 

کرده است . 

وی اظهار داشــت: تیرآهن و میلگرد ذوب آهن اصفهان که از کیفیت باالیی برخوردار است و به 
کشورهای اروپایی نیز صادر می شود، در امنیت ساختمان و ریل ذوب آهن در امنیت حمل و نقل 

ریلی نقش دارد؛ لذا کیفیت برتر آنها حایز اهمیت فراوان است. 
یزدی زاده با بیان اینکه تولید این ریل، چهار سال پیش بر اساس استانداردهای آن زمان بسیار 
ساده تر بود، گفت: تولید ریل بر اساس جدیدترین استاندارد اروپایی بسیار سخت و پیچیده 
بود؛ اما تحمل این سختی ها به تولید این کاالی مهم و خودکفایی کشور می ارزد و خوشحالیم 
که امروز مشــکات تولید دیگر انواع ریل از جمله UIC60 نیز برطرف شده و آمادگی الزم 

برای تولید انواع ریل وجود دارد.  
مدیرعامل ذوب آهن افزود : این شرکت با امکان تولید 400 هزارتن ریل در سال،  قادر به تامین 

کامل نیاز راه آهن جمهوری اسامی به ریل است و مازاد آن نیز صادر خواهد شد. 
»اردشیر افضلی« معاون بهره برداری ذوب آهن نیز  تولید ریل را یک اقدام مهم در راستای شکوفایی 

ذوب آهن و خودکفایی کشور توصیف کردو گفت: در کارگاه تولید ریل ذوب آهن اصفهان که نورد 650 
نام دارد، امکان تولید تیرآهن های H30 و IPE500 نیز وجود داردکه تیر آهن H30 تولید شده و 
 نقش مهمی در ارتقای صنعت ساختمان کشور دارد. همچنین تیرآهن IPE500 نیز به زودی تولید

 می  شود.
معــاون بهــره بــرداری ذوب آهــن اصفهــان بــا بیــان اینکــه ایــن شــرکت دارای یکی از 
 پیشــرفته ترین سیســتم های کنتــرل کیفی اســت، گفــت: ریل تولیــد شــده در ذوب آهن

 آزمون هــای UT ، ادی کارنت ،راســتایی، تخت بــودن و ســایر پارامترهای  اســتاندارد اروپایی 
 EN 13674  را گذرانــده و در واقع ایــن محصول مطابق بــا آخرین تکنولوژی هــای روز دنیا تولید 

شده است. 

در آیین تکریم و معارفه مدیرعامل شرکت  سهامی ذوب آهن مطرح شد؛

در همه  صنایع کشور جای  پای ذوب آهن باقی است

صبح دیروز مراســم تکریم و معارفه مدیرعامل شرکت سهامی ذوب آهن با 
حضور مدیران سابق و جدید و معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار شد. 
»احمد صادقی« که در کارنامه خود، قائم مقامی مدیرعامل شرکت فوالدمبارکه 
را هم داشت، سال 94 طی حکمی به عنوان مدیرعامل شرکت ذوب آهن معرفی 

و منصوب و جانشین »اردشیرسعدمحمدی« شــد. کمتر از 4 سال بعد، روز 
گذشته صادقی کنار رفت تا »منصوریزدی زاده« به عنوان مدیرعامل جدید 
ذوب آهن معرفی شود. احمد صادقی متولد ۱۳۲9 یکی از قدیمی ترین مدیران 
صنعتی کشور است که در بســیاری از مجموعه های صنعت فوالد و نفت کار 
 کرده است. صادقی دیروز در مراســم خداحافظی خود با ذوب آهن گفت که 

»نجاتم دادید«!

سارا صرامی

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت:
ظرفیت زنجیره تولید فوالد کشور به 200 میلیون تن رسیده است

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در آیین تکریم و معارفه مدیرعامل شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان اظهار کرد: امروز نمی توان 
به کارخانه فوالدی رفت که ذوب آهن اصفهان در آن نقشی نداشته باشد. »جعفر سرقینی« افزود: روزی که ذوب آهن را بنا نهادند یک 

چرخه کامل بود که در چند سال اخیر این زنجیره دچار تغییراتی شده است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: سال 92 ظرفیت زنجیره تولید فوالد کشور 120 میلیون تن بود که امسال به 200 میلیون 
تن رسیده و این پیشرفت در سایه زحمات تاش گران عرصه صنعت فوالد کشور بوده است. وی با بیان اینکه امروز با افتخار می گوییم 
این زنجیره متعادل تر شده است، خاطرنشــان کرد: رمز بقای ذوب آهن، در افزایش تولید محصول است و اگر می خواهید پیشرفت 
کنید باید تولید را ارتقا دهید. سرقینی اذعان داشت: در شــرایط پیش رو، ذوب آهن کمترین ریسک را دارد؛ سایر شرکت ها ممکن 
است دچار چالش هایی شوند اما ذوب آهن می تواند با دغدغه کمتری فعالیت کند؛ هرچند تاش می کنیم تحریم ها کمترین اثر را 
داشته باشد. وی با بیان اینکه امروز صنعت فوالد بومی شده و ذوب آهن در این مهم نقش اصلی داشته است، یادآور شد: یکی از اهداف 

سند چشم انداز 1404 تولید 55 میلیون تن فوالد است که قطعا به آن خواهیم رسید.

مدیر عامل جدید ذوب آهن اصفهان:
مقابل منفعت طلبی های شخصی می ایستم

مدیر عامل جدید ذوب آهن اصفهان گفت: شاید برخی در شرکت ذوب آهن به دنبال 
نفع شخصی باشند، اما جلوی آن را می گیرم. 

»منصور یزدی زاده« مدیرعامل جدید ذوب آهن از دیگر ســخنرانان مراسم تکریم 
و معارفه مدیر عامل شــرکت ســهامی ذوب آهن اصفهــان بود. یــزدی زاده که از 
شهریور سال گذشته به عنوان مدیرعامل شــرکت ملی فوالد ایران فعالیت می کرد، 
از ســال 73 در ذوب آهن اصفهان ســمت هایی چون عضو هیئت مدیــره ، معاون 
 برنامه ریزی و توسعه، معاون بازاریابی و فروش، مدیرفروش داخلی و ... را تجربه کرده 

است . 
 وی در شــکل گیری بــورس کاالی ایرانــی، همچنین اجــرای پــروژه ریل ملی 
ذوب آهن نقش مهمی ایفا کرده اســت و با این مجموعه صنعتی غریبه نیســت. او 
در شــکل گیری بورس کاالی ایران و اجــرای پروژه ریل ملــی ذوب آهن نیز نقش 
مهمی ایفا کرده اســت. یــزدی زاده در آییــن تکریم و معارفه مدیرعامل شــرکت 
ســهانی ذوب آهن اظهار کرد: تاش من این اســت که راه شــکوفایی این شرکت 
را ادامــه دهم. بنده دســت همگی را به گرمی می فشــارم و یقین دارم با کوشــش 
 کارکنان طرحی نو در می اندازیم. من به آینده این شــرکت امیدوارم اما سرنوشــت

 ذوب آهن دست ماست. 
 وی در خصوص مصرف آب ذوب آهن گفت: طبق برنامه ریزی های انجام شــده این 
بحران را برای شــرکت حل می کنیم. همچنین درخصوص تامین مواد اولیه پایدار 
قول هایی داده شــده تا در این خصوص مشــکلی نداشته باشــیم.  مدیرعامل ذوب 
آهن اضافه کرد: هزینه ثابت شــرکت هزار و 300 میلیارد تومان اســت و در صورت 
تامین منابع اولیه پایدار و افزایش تولید و رســیدن به ســه میلیون و 600 هزار تن 
چدن مشکلی نخواهیم داشــت. یزدی زاده درخصوص سرمایه در گردش نیز گفت: 
قرار است در این خصوص اوراق سلف دیده شود تا ســرمایه در گردش صرف تامین 
مواد اولیه پایدار گــردد؛ در این صورت شــاهد افزایش تولید و رقابت پذیر شــدن 
محصوالت می شــویم.  وی در خصوص حفظ آرامش در شرکت افزود: طبیعی است 
که باید اهدافی در خصوص بهره بردن ســهامدار، اتخاذ شــود. مدیرعامل ذوب آهن 
تصریح کرد: شــاید معدود افرادی در ذوب آهن منافع شــخصی را به منافع شرکت 
ترجیح دهند، اما مــن در این خصوص جلوگیــری خواهم کرد. اگر چه اســم این 
شــرکت غیردولتی است اما شــرکت متعلق به مردم ایران اســت. یزدی زاده افزود: 
 من در خدمت مجموعه خواهم بود و طبیعتا پرســنل هــم در خدمت مجموعه باید

 باشند.

مدیرعامل سابق ذوب آهن:
از ذوب آهن نجاتم دادید

مدیرعامل سابق ذوب آهن گفت: این شرکت شش هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری 
کرده که هیچ سودی برایش نداشته اســت. »احمد صادقی« هم در این مراسم اظهار 
کرد: من این جلسه را تودیع خودم نمی دانم، زیرا ذوب آهن در قلب من است و در این 
سال ها زحمت زیادی برای آن کشیدم.  وی افزود: من به ذوب آهن ِعرق دارم و در زمان 
دانشجویی نگران این بودم که چرا فوالد ایران که در دنیا سرآمد بود، در برهه ای تعطیل 
شد؟ زمانی که در فوالد مبارکه بودم تاریخ فوالد ایران تدوین شد تا دالیل از بین رفتن 
فوالد در برهه ای از تاریخ بررسی شــود. ذوب آهن یک بنگاه صنعتی نیست کما اینکه 
رسالت اقتصادی دارد، این کارخانه یک برند ملی است و باید مقتدرانه آن را حفظ کرد.  
صادقی گفت: شهدای زیادی از این خطه به ســوی حق شتافتند و ما باید حق عزیزان 
را ادا کنیم.  وی بــا بیان اینکه به بیان آنچه کردم راغب نیســتم، گفت: ذوب آهن طی 
دوره هایی در شرایطی قرار گرفت که هیچ بهره ای از سرمایه گذاری هایش نبرد. برخی 
وجود فوالد سبا را عامل این مهم می دانند. این درحالی است که شش هزار میلیارد تومان 
سرمایه گذاری شــده اما بهره ای از آن نبردیم.  مدیرعامل سابق ذوب آهن در خصوص 
بهره وری این شــرکت گفت: در صورتی که از تجهیزات مدرن استفاده شود بدون آب 
و سرمایه گذاری به تولید شــش میلیون تن چدن خواهیم رسید و باید از این ظرفیت 
استفاده کرد.  صادقی با بیان اینکه به فوتبال عاقه ای ندارم، گفت: به دلیل عشق به این 
واحد صنعتی مسابقات ذوب آهن را دنبال می کردم تا مشکلی پیش نیاید.  مدیرعامل 
سابق شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان با بیان اینکه در بدنه کارخانه اتحاد، همدلی و 
یکد ستی ایجاد شــده و کارهای بزرگی انجام داده اند، اضافه کرد: شاید بسیاری ندانند 
در این مدت چه اتفاقی در کوره بلند شماره یک ذوب آهن افتاده و چه کارهایی توسط 
کارکنان و متخصصان داخلی این شرکت انجام شده است. مدیرعامل سابق ذوب آهن 
در خصوص صادرات این شرکت گفت: در حال حاضر محصوالت این شرکت روی دست 
برده می شود و به کشورهای اروپایی مانند انگلیس نیز صادرات داریم.  دعا کنیم این عزت 

و افتخار همچنان پابرجا بماند.
وی یادآور شد: شرکت ذوب آهن موفق به کسب استانداردهای بزرگ جهان شده و در 
حال حاضر محصوالت ذوب آهن اصفهان را در دنیا روی دست می برند. در کشور خودمان 
نیز بازار فوالد احیا شده اســت. وی تصریح کرد: از تمام مدیرانی که من را از ذوب آهن 
نجات دادند تشــکر می کنم و هر کجا من را صدا بزنید به عنوان کارگر در خدمت شما 
هستم. در خصوص مسائل رفاهی هم عذرخواهی می کنم زیرا هنوز بحران نقدینگی داریم 
و سرمایه در گردش ما منفی است؛ دوستان اقتصاددان می دانند چنین شرکتی باید اعام 

ورشکستگی کند اما هنوز پابرجاست.

مدیرعامل شستا  در مراسم تکریم و 
معارفه مدیرعامل ذوب آهن خبر داد

تهاتر 600 میلیاردی 
بدهی های ذوب آهن

مرتضی لطفی مدیرعامل شستا دیگر میهمان آیین تکریم و معارفه 
مدیرعامل شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان بود . وی در این مراسم 
اظهار کرد: مدیرعامل سابق ذوب آهن با عشق و عاقه برای پیشبرد 
این صنعت کار کرد و مدیرعامل فعلی حاصل انتخاب فرآیندی است 
که تقریباً همه ذی نفعان که به مرتبط با ذوب آهن در آن دخیل بودند.

وی با بیان این که ذوب آهن از شرکت خصوصی سازی خریداری شده و 
تعاریفی همچون خصولتی و نیمه دولتی را قبول نداریم، افزود: از روزی 
که مسئولیت شســتا را پذیرفتم نگاهم به درون سازمان بوده است؛ 
از مدیرعامل جدید ذوب آهن انتظار می رود فرصت های ارتقای این 

شرکت را فراهم آورد.
مدیرعامل شســتا گفت: زمانی که ذوب آهن را بــه تامین اجتماعی 
واگذار کردند مانند گوشت قصابی به مسلخ بردند، ذوب آهن خالی را 
دادند و برای زنجیره تامین آن با مشــکل مواجه شدند؛ امروز 5 دهه 
از تاســیس این شــرکت می گذرد و در همه صنایع کشور جای پای 

ذوب آهن باقی است.
لطفی با تاکید بر ضرورت تاش برای رفاه کارکنان و کارگران اذعان 
داشت: کارکنان و کارگران نیز باید توجه داشته باشند در صورتی که 
چراغ این صنعت روشن باشد و با ظرفیت کامل محصول تولید کند، 

مدیریت می تواند به خواسته آنان توجه داشته باشد.
وی ادامه داد: مجلس شورای اســامی در بودجه سال 97 قانونی را 
تصویب کرد تا بتوان تمام بدهی های بانکی ذوب آهن را با بانک مرکزی 
تهاتر کرد؛ این فرصت خوبی است چراکه 600 میلیارد تومان هزینه 
مالی ذوب آهن کاسته شده و این نقدینگی می تواند در توسعه پروژه ها 

تاثیر زیادی داشته باشد.
لطفی با اشاره به چالش آب ذوب آهن و تاثیر سد کوهرنگ در تامین 
آب این صنعت یادآور شد: در جلساتی که با استاندار اصفهان داشتیم و 
باتوجه به این که پیمانکار سد کوهرنگ یکی از شرکت های شستاست، 

اعتباری را تأمین کردیم و قول دادیم اگر  استاندار اصفهان اصاح تعرفه 
را انجام دهد، طی 18 ماه سد کوهرنگ را به مرحله آب گیری برسانیم.
وی با بیان این که 500 نفر در حال فعالیت در سد کوهرنگ هستند، 
ابراز داشــت: ماشــین آالت الزم را نیز برای این پروژه اضافه کردیم 
و با این وجود ذوب آهن هم باید استفاده از پســاب  را در دستور کار 
خود قرار دهد. مدیرعامل شستا در پایان با اشاره به بحران نقدینگی 
ذوب آهن اضافه کرد: در حال تاش هستیم با به وثیقه گذاری بخشی 
از دارایی هایمان امکان انتشار اوراق فراهم شود تا بتوان 500 میلیاردی 

که امروز کسری نقدینگی برای اجرای پروژه هاست را تأمین کنیم.
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