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آگهی مناقصه و مزایده عمومی )نوبت   اول(

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی خرید را مطابق جدول زیر از فروشندگان 
ذی صالح انجام دهد . همچنین از طریق مزایده مورد زیر را مطابق جدول ذیل به فروش رساند.

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق 292  تا ساعت 15:30 روز شنبه به تاریخ 97/4/16
 تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت 8 صبح روز یکشنبه به تاریخ 97/4/17 

www.abfaesfahan.ir  محل دریافت اسناد: سایت اینترنتی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
www.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

شماره تلفن گویا : 8-36680030-031 ) داخلی 388- مزایده داخلی 458 (
   تاریخ انتشار: 97/4/5

مبلغ تضمین )ریال(نوع بودجهموضوع مناقصهشماره مناقصه

500/100/000جاریمزایده فروش اقالم راکد و ضایعاتی و مازاد مصرف 97/2-106
175/000/000اوراق مشارکتخرید، حمل ، نصب و راه اندازی آشغالگیر مکانیکی ریزتصفیه خانه فاضالب شهرضا97-1-63/4
190/000/000جاری خرید لوله فوالدی اسپیرال به همراه پوشش قطر 1400 میلی متر97-1-81/3

286/000/000جاریخرید لوله فوالدی قطر اسمی 300و 500میلی متر جهت منطقه شاهین شهر97-1-82/3

اعتبارات تملک دارایی خرید لوله فوالدی آبده چاه ) شهرداری – استیجاری (97-1-91/2
سرمایه ای 

367/000/000

خرید لوله چدن داکتیل تایتون پوشش دار در اقطار 200 و 300 میلی متر جهت 97-1-93/2
مناطق شاهین شهر و دو شهر اصفهان

1/500/000/000جاری

 خرید لوله پلی اتیلن آب شرب قطر 160میلی متر 97-2-97/2
جهت خطوط انتقال چاه های بحران

اعتبارات تملک دارایی 
سرمایه ای 

450/000/000

97-2-98/3470/000/000

11

10

تورهایبینامامزادهایدرایامتابستانبرپامیشود
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان:

11

رضایتمندیتوریستهایخارجیازفعالیتپلیس
فرمانده انتظامی استان اصفهان خبر داد:

11

11

  برگزاری همایش گرامیداشت
 شهید بهشتی در اصفهان

رییس ستاد برگزاری همایش گرامیداشــت شهید بهشتی اظهار 
کرد: شخصیت »شهید بهشــتی« فراتر از این است که در یک روز 
و در قالب یک برنامه گنجانده شــود، به همین دلیل بــا برنامه ریزی های 
صورت گرفته تصمیم بر این شد که امسال ویژه برنامه ای برای گرامیداشت 
 یاد و خاطره این شــهید بزرگــوار و 72 تن از یاران ایشــان در اصفهان

 برگزار شود...

 طرح هایی که تاریخ اصفهان را نشانه رفته اند؛

 خداحافظی شهر با ستاره های معماری
 درخصوص مسئله آب اصفهان، مواردی را به اختصار 
یادآور می شوم که به نظر می رسد، نگاه به مجموع 
ادله ذکر شــده و طرح یک جا  و کامل آنها می تواند 
مســئوالن ذی ربط را برای اهتمام به حل مشکل 
آب اصفهان، مجاب کند. مواردی که طرح می شود، 
دالیــل و ضرورت های پرداختن فوری به مشــکل 
آب اصفهان و حل این موضوع اســت. بدیهی است 
درصورت عدم توجه و تاخیر در انجام آن، خسارات 

جبران ناپذیری وارد خواهد شد.
1-  موضوع حقابه اصفهان و بلوکات آن که براساس 
محاســبات دقیق »شــیخ بهایی« صورت گرفته و 
چندین قرن نیز برقرار بوده  و حتی بر اساس اسناد 
و مدارک موجود، قرن هــا قبل از صفویه نیز رعایت 
می شده و متاسفانه در این روزگار نقض شده است، 

باید از سر گرفته شود.
2-  عدم جریان »زاینــده رود« موجب از بین رفتن 
روستاهای واقع در مســیر این رودخانه و مهاجرت 
روستائیان به شهرهای استان، به ویژه شهر اصفهان 

خواهد شد.
3-  رواج حاشیه نشینی و فربه شدن حاشیه شهر و به 
تبع آن، مشکالت شهرنشینی که جامعه شناسان به 

آن »رشد دوناتی« می گویند.
4-  رشد و جهش افسارگسیخته انواع بزهکاری های 
اجتماعی و گسترش فساد و فحشا به دلیل مهاجرت 

روستائیان به شهرها...

مصائبزایندهرودخشک

دکتر علی اصغر باباصفری 
عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان

ادامه در صفحه 32

طرح حمایت از ایده های »کارآفرینی« در استان اصفهان شروع شد؛

 یک رویای ناتمام

با پول نجومی  بازیکن گرفتن هنر نیست
مدیرعامل باشگاه ذوب آهن:

 خرید لوله پلی اتیلن آب شرب قطر 200میلی متر
 جهت خطول انتقال چاه های بحران

 اعتبارات تملک دارایی
 سرمایه ای

نام روزنامه:  زاینده رود
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زینب ذاکر

»امارات« شــاید با افتخار لقب بزرگ ترین و 
مهم ترین پسرخوانده »عربستان سعودی« 
را کسب کرده باشد که از هیچ کارشکنی برای 
خوشحال کردن اربابان سعودی خود فروگذار 

نمی کند. 
فروردین امسال بود که مقاله نویس نیویورک تایمز 
از تالش های ضدبرجامی امارات و عربســتان پرده 
برداشت و نوشــت : » هر روز خبرهای جدیدی در 
مورد توطئه های عربســتان و امارات علیه ایران از 
طریق نفوذ در تشکیالت ترامپ مطرح می شود.« 
مقاله نیویورک تایمز از ارتباط دو نفر پرده بر  داشت؛ 
یکی »جورج نادر« مشاور شــیخ امارات و دیگری 
»الیوت برویدی« معاون رییس کمیســیون تامین 
مالی حزب جمهوری خواه. پــاداش این فرد برای 
هدایت ترامپ به ســمت مقابله با ایــران هم یک 
قرارداد یک میلیارد دالری با شرکت سرمایه گذاری 
وابسته به او و یک قرار داد دویست میلیون دالری  
معامالت مختلف با امارات متحده عربی اســت که 

توسط جورج نادر کارسازی شده بود.
دو سال قبل، در شورای همکاری خلیج فارس طرح 
هایی خطرناک علیه ایران به اشتراک گذاشته شد. 
بازهم پای امارات و عربستان درمیان بود.  آن طور 
که »حسین موسویان« دیپلمات سابق کشورمان 
گفته یک ســال قبل هم در اجالس کمپ دیوید، 
سران کشــورهای حاشــیه خلیج فارس از اوباما 

خواســتند که برای مقابله با جمهوری اســالمی 
ایران، پیمانی بین آمریکا و شــورای همکاری های 
خلیج فارس امضا شــود که به موجــب آن آمریکا 
 تعهدات پیمان ناتو را در مقابل 6 کشور خلیج فارس

 بپذیرد.
 اوباما این پیشنهاد را نپذیرفت؛ اما قول داد که اگر 
این کشورها از ســوی ایران تهدید شدند، آمریکا از 
آنها حمایــت کند و برای آرام کــردن آنها راجع به 
برجام، قول فروش مقداری اسلحه جدید هم داد؛ اما 
اماراتی ها در کنار تمام توطئه های ضد ایرانی شان، 
حداقل در یک مورد قابل الگوبرداری هســتند! می 

دانیم که استان های ســاحلی ایران مثل هرمزگان 
و بوشــهر با بحران آب به ویژه آب شــیرین مواجه 
هستند و روزهای زیادی را بدون آب می گذرانند. 
مروری بر واکنش های گذشــته و کنونی مسئوالن 
و متولیان منابع آب کشور نشــان می دهد که آنها 
برای حل مشکل آب مناطق سواحل جنوبی کشور 
به شدت روی موضوع آب شیرین کن ها حساب باز 
کرده اند و هربار که ســخن از راهکار برای عبور از 
این بحران می شود، به این مســئله اشاره می کنند 
آن هم در حالی که به نظر می رســد توســعه آب 
شــیرین کن ها بیشتر شبیه یک شــوخی است و 

کشــور ما توانمندی چندانی برای بهره برداری از 
توانمندی های دریای عمان و خلیج فارس را برای 
توسعه این مناطق ندارند. در مقابل امارات متحده 
عربی به خوبی توانسته در این حوزه موفق باشد و تا 
حدود زیادی با مشکل خشکسالی و کاهش نزوالت 
جوی مقابله کند. امارات در جنوب خلیج فارس از 
جمله کشور هایی است که از نظر آب و هوایی شرایط 
به مراتب بدتری از ایران دارد و اگر قرار بر این بود که 
متولیان آب این کشور نیز، مثل متولیان آب ایران 
با بحــران آب برخورد کنند، احتمــاال تاکنون این 
کشور از شدت خشکسالی نابود شده بود. بررسی ها 
نشان می دهد، اماراتی ها از سال ۱۹6۳ با پیش بینی 
شرایط ســخت آینده به صورت جدی توسعه آب 
شرین کن ها را در دســتور کار خود قرار دادند و با 
گذر زمان به صورت پیوسته و شتابان حجم شیرین 
سازی آب شــرب را توســعه دادند. آنها در شرایط 
کنونی چیزی حدود ۱۰ میلیون متر مکعب آب شور 
خلیج فارس را به صورت روزانه شیرین و در بخش 
شرب، کشاورزی و صنعت به مصرب می رسانند که 
رقم بسیار زیاد و قابل تأملی است. اشاره به رقم ۱۰ 
میلیون مترمکعب تولید آب شیرین روزانه در امارات 
زمانی عجیب تر می شود که بدانیم این میزان آب ۳ 
برابر حجم آب مصرفی تهران در هر شبانه روز است 
و این یعنی اگر جمعیت تهران را ۱۰ میلیون نفر نیز 
تصور کنیم، اماراتی ها از طریق شــیرین کردن آب 
شور دریا برای نزدیک به ۳۰ میلیون نفر در هر شبانه 

روز آب شیرین تولید می کنند!

فرانسه مدعی شده ایران در حدی نیست 
که اروپا را تهدید کند؛

یکی به میخ، یکی به نعل »ماکرون«

امیرعلی مرآتی 

روز گذشته روزنامه الشرق االوسط چاپ لندن در 
مطلبی به نقل از برخی منابع فرانسوی نوشت که 
طرف های اروپایی اکنون بعد از خروج آمریکا از 
برجام متمرکز بر جلوگیری از یک تقابل نظامی 

هستند.
این روزنامه مدعی شده است که منابع فرانسوی 
بیان کرده اند که در داخل ایرانی برخی از جناح ها 
خواهان و در جســت وجوی یک چنین تقابلی 
بوده اند،  درحالی که فرانسه، آلمان و انگلستان 
در همکاری بــا چین و روســیه در تالش برای 
 جلوگیری از رسیدن به »نقطه بدون بازگشت« 

هستند.
درعین حال این منابع در گفــت وگو با روزنامه 
سعودی، ایران را به خاطر عدم استفاده از فرصت 
برجام برای عادی ســازی روابط خــود با غرب و 
کشورهای منطقه سرزنش کرده و بیان کرده اند 
که در عوض ایــران رویکــردی تهاجمی اتخاذ 
کرده و برنامه موشکی بالستیک خود را گسترش 

داده است.
این منابع گفته اند کــه در داخل ایاالت متحده 
آمریکا، برخی حلقه های سیاســی بــر این باور 
هستند که ایران درنهایت زیر فشار تحریم های 
جدیــد آمریــکا »زانو مــی زنــد« درحالی که 
پاریس بر این عقیده اســت که در واشــنگتن 
هیچ کس خواهان جنــگ با ایران نیســت؛ اما 
اســرائیل و برخــی قدرت هــای دیگــر »غیر 
 اســرائیلی« برای یک چنین جنگی فشار وارد

 می کنند.
این مواضــع عجیــب و غریب از ســوی برخی 
کشــورهای اروپایی درحالی مطرح می شــود 
که مذاکرات ایران و فرانســه در خصوص آینده 
برجام طــی هفته هــای گذشــته همچنان در 
جریان بوده اســت و روز چهارشنبه یک هیئت 
نمایندگــی از ایــران در پاریــس حاضرشــده 
و امانوئل ماکــرون، رییس جمهور فرانســه هم 
در تماســی تلفنی با همتای ایرانی خود حسن 
 روحانی موضوع توافق هســته ای را به گفت وگو

 گذاشته است.
با این حال تکلیف فرانســه با ما روشن نیست. از 
یک سو بر ماندن در برجامی که جسم و روحش 
به فنا رفتــه، تاکید می کننــد و خواهان حفظ 
آن هستند و از ســوی دیگر بر ادامه مذاکرات بر 
سر مسئله موشــکی ایران)!( سخن می گویند؛ 
درواقع فرانســه خواهان آن اســت که ایران در 
توافق هسته ای باقی مانده و مذاکره بر سر نقاط 
اختالفی که ایاالت متحده هنگام خروج خود از 
برجام روی آنها تاکید کرده اســت را قبول کند. 
برنامه موشکی بالستیک و سیاست های منطقه ای 
ایران همان چیزی است که می گویند باید مورد 

مذاکره قرار بگیرد. 
آن طور که الشرق االوسط نوشته، منابع فرانسوی  
دربــاره تهدیدهای ایــران مبنی بر خــروج از 
برجام و ازســرگیری برنامه غنی سازی اورانیوم 
گفته اند که »ایران در موضعی نیست که بخواهد 
تهدید کند«. این منابع بیــان کرده اند که حتی 
ایران اگر بخواهــد هم نمی تواند شــرکت های 
 فرانســوی را مجبور بــه ماندن در بــازار خود 

کند! 
و این یعنی به اروپا هم هیچ اعتمادی نیست. اصال 
از برجام چیزی مانده که فرانسه به ایران توصیه 

می کند که آن را حفظ کند؟!

برنامه اقدام شیرین! مصائب زاینده رود خشک
...ادامه از صفحه1

5-  مــرگ زاینــده رود موجب نابــودی خرده 
فرهنگ هایی اســت که طی قرنها در حاشیه این 
رودخانه شــکل گرفته که مایه خسارت و ایجاد 
تغییرات گسترده فرهنگی و اجتماعی گسترده 

در سطح استان می شود.
6-  خشک شــدن زاینده رود موجب گسترش 
و پیشــروی کویر و تشــکیل کانون های دائمی 
ریزگرد از سمت باتالق گاوخونی به سمت شهر 
اصفهان می شود و به زودی شرایط استان را بدتر 

از خوزستان خواهد کرد.
   7-متاسفانه در دهه های پیشین، بدون توجه به 
اثرات مخرب زیست محیطی، کارخانه ها و صنایع 
متعددی را وارد استان اصفهان کرده اند؛ کارخانه 
ها و مراکزی مانند ذوب آهن، فوالد مبارکه، مراکز 
هسته ای، پاالیشگاه، پتروشیمی، نیروگاه ها، پلی 
اکریل، ســیمان و صدها مرکز کوچک و بزرگ 
صنعتی دیگر، اصفهان را تبدیــل به یک قطب 
صنعتی کرده و موجب آلودگی این اســتان شده 
اســت. درحال حاضر، صنایع موجود در استان، 
چهار برابر توان زیست محیطی است! این مسئله 
موجب بروز بیماری های متعدد برای مردم شده 
است به گونه ای که اصفهان در بیماری هایی مانند 
سرطان، ام اس و... رتبه نخست کشوری را دارد. 
مردم استان و به ویژه شــهر اصفهان، تاوان سایر 
مناطق کشور را می دهند و جور بقیه را به تنهایی 
می کشند. بنابراین بدیهی است که باید مشکل آب 
اصفهان را مسئله ای ملی دانست و برای حل آن به 

سرعت اعتبارات الزم را اختصاص داد.
8- درخصوص افزایش ســرانه فضای سبز شهر 
اصفهان از ۱8 متر به 24 و ۳۰ متر  و استداللی که 
مسئوالن ذی ربط دارند که اصفهان پس از گیالن 
و مازندران در جایگاه دوم یا سوم قرار دارد و نیازی 
به تخصیص آب ندارد، باید گفت که متاســفانه 
فقط یک طرف قضیه دیده می شود و آن میزان 
مصرف آب است ولی به مســئله آلودگی شدید 
کالن شــهر اصفهان و نیاز وافر مردم این شهر به 
فضای سبز با توجه به کویری بودن اقلیم این شهر 
و گسترش و پیشرفت کویر و...توجه نمی شود. این 
درحالی است که می توان شهرداری را به رعایت 
اســتانداردهای الزم برای احداث فضای سبز و 
حتی کاشت گیاهانی که در مقایسه با چمن به آب 
کمتری نیاز دارند و مصرف بهینه آب ملزم کرد.  
این استدالل که اصفهان پس از گیالن و مازندران 
بیشترین سرانه فضای ســبز را دارد، سفسطه ای 
بیش نیست! زیرا همان گونه که گفته شد، روی 
دیگر ســکه این ماجرا که عبارت از آلودگی شهر 
اصفهان است، دیده نمی شود در حالی که گیالن 
و مازندران به هیچ وجه آلودگی اصفهان را ندارند؛ 

بنابراین این قیاس، نادرست است.
۹- جاری نبــودن آب در زاینده رود موجب وارد 
شدن خسارات جبران ناپذیر به آثار تاریخی شهر 
و به ویژه پل های تاریخی آن شده به گونه ای که 
برخی پل ها ترک خورده است. جدای از آن غلظت 
آالینده ها در شــهر، موجب شده تا به برخی آثار 
دیگر مانند گنبد ها و کاشی کاری های تاریخی 
آسیب وارد شود. روشن است که این آسیب ها به 

هیچ وجه قابل جبران نیست.  
۱۰- جاری نبودن آب زاینده رود آســیب جدی 
به صنعت گردشــگری اســتان و به ویژه  جذب 
گردشگران و مسافران داخلی زده و مقصد سفر 
بسیاری از مســافران را تغییر داده است. نیاز به 
توضیح نیســت که گردشــگری نقش کلیدی 
در رونق کسب و کار و ایجاد اشــتغال در استان 

اصفهان دارد.
۱۱- براساس برآوردهای انجام شده، برای تکمیل 
طرح تونل های انتقال آب از سرچشمه های زاینده 
رود، مبلغ 2۳۰۰ میلیارد تومان بودجه الزم است. 
بدیهی است این مبلغ در برابر سایر هزینه های روا و 
ناروایی که در این کشور انجام می شود چندان زیاد 
نیست و قابل تامین است؛ بنابراین باید مسئله زاینده 
رود را یک مسئله و موضوع ملی دانست و آن را برای 
رده های مختلف نظام از صدر تا ذیل توجیه کرد و 
حتی باید مجوز برداشت از صندوق ذخیره ارزی را 
نیز ارائه داد. بدیهی اســت به مصداق فی التاخیر 
آفات، دیرکرد در انجام این کار، زیان های جبران 

ناپذیری در زمینه های مختلف به همراه دارد.

محمد باقر نوبخت
رییس سازمان برنامه و بودجه:

سخنگوی نیروی انتظامی در خصوص اظهارنظرهای 
ناآگاهانه درباره تخلیه مکانی در لواسان که در اختیار 
رییس سابق ستاد کل بوده و هجمه به پلیس در این 
خصوص که در تخلیه ملک فــوق اهمال کاری کرده 

است، واکنش نشان داد.
سردار سعید منتظرالمهدی، با اعالم خبر فوق، اظهار 
داشت: این روزها بحث بر سر تخلیه مکانی در لواسان 
که در اختیار رییس سابق ستاد کل نیروهای مسلح 
بــوده، باال گرفته اســت و تعداد انگشت شــماری از 
شخصیت های حقیقی و حقوقی در این باره اظهارنظر 

کرده اند.
ســخنگوی نیروی انتظامی با گالیه از این مطلب که 
همچون همیشه دیواری کوتاه تر از دیوار پلیس پیدا 
نشده و هجمه ها نوازشــگر تن این نیروی خدمتگزار 
شده است، تصریح کرد: مدعیان می گویند که پلیس 
اهمال کاری کرده و اقدام بــه تخلیه ملک مورد نظر 
نکرده اســت؛ ادعایی که حتی ذره ای واقعیت ندارد. 
درخصوص موضوع فوق هیچ دســتور قضائی صادر 

نشده و پرونده ای به دادگستری ارجاع نشده بود.

اهمال کاری پلیس در تخلیه 
ملک لواسان واقعیت ندارد

سخنگوی نیروی انتظامی: 

سرمقاله

عکس  نوشت

کمک رسانی سپاه به آبادان
یک کاربر فضای مجازی با انتشــار تصاویری از 
آبرسانی سپاه پاسداران به روستاهای آبادان در 

توییتر خبر داد. 

توچال رفتن روحانی اشکالی ندارد

پیشنهاد سردبیر:

رییس ســازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه 
پاداش بازنشستگی فرهنگیان در سال جاری 
تا انتهای شهریور ماه پرداخت می شود، گفت: 

منابع ارزی کشور از مصارف بیشتر است.
محمدباقر نوبخت با بیان اینکه در صورتی که 
2۰ میلیــارد دالر واردات خدمات به مصارف 
کشور اضافه شود، حداکثر مصرف کشور از 75 
میلیارد دالر بیشتر نمی شود، خاطرنشان کرد: 
منابع ارزی کشــور از مصارف بیشتر است؛ اما 
مشکلی که در این زمینه وجود دارد و در چند 
ماه گذشته شدت گرفته اشتیاق و گرایش برای 

تبدیل موجودی ریال به ارز است.
وی بیان کــرد: به هــر دلیلی ماننــد وجود 
نقدینگی، بسیاری تالش می کنند ریال را به 
دالر تبدیل کنند و برای این تعداد درخواست، 
دالر نداریم.کشــور تا حدی می تواند ســکه 

تامین می کند . 

 منابع ارزی کشور
 بیش از مصارف است

محمود علوی
وزیر اطالعات:

دستیار و مشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا گفت: 
اگر فکر تعرض به ایران در ذهن عربستانی ها شکل 
بگیرد، در روز نخســت ۱۰۰۰ موشــک قصرهای 
پادشاهی این کشور را در ریاض ویران خواهد کرد.

سردار سرلشکر سید یحیی رحیم صفوی با اشاره به 
قدرت منطقه ای ایران اظهار داشت: در عین  حالی 
که قدرت فرهنگی، نظامــی و اقتصادی آمریکا در 
حال افول است؛ اما دشمنان بدانند که ایران قدرت 
نخست منطقه است و هیچ موضوعی بدون حضور 

ایران حل نخواهد شد.
وی با بیان اینکه کشــورهای همســایه هیچ گونه 
تهدیدی برای ایران محسوب نمی شوند، در پاسخ 
به پرســش یکی از حاضران در نشســت در مورد 
رجزخوانی عربستانی ها و حمله به ایران خاطرنشان 
کرد: ایران یک قدرت بزرگ اســت و اگر بخواهند 
دست از پا خطا کنند در همان روز نخست ۱۰۰۰ 
موشک به سمت آنان و قصرهایشان در شهر ریاض 
شــلیک خواهد شــد؛ البته بعید می دانم که آنان 

چنین حماقتی انجام دهند.

همسایه ها تهدیدی برای 
ایران محسوب نمی شوند

سرلشکر صفوی: 

وزیر اطالعات گفت: در مذاکرات به طرف های 
خارجی به صراحت اعالم شده که برجام به یک 
مو بند است . حجت االسالم علوی افزود: اگر 
کشورهای خارجی همانند آمریکا بدعهدی 
کنند با دستاوردهای فرزندان ما که بر اساس 
تحقیق و توسعه در این مدت کسب کرده اند 
روبه رو خواهند شد و خواهند دید که در یک 
فرصت کوتاه فرسنگ ها بیشتر از آنچه قبل از 
برجام بوده ایم، پیش خواهند رفت و صنعت 
هسته ای کشور را به نقاط حساس تری رسانده 

و پیشرفت تعیین کننده تری خواهند داشت.
وی ادامه داد: امروز در شــرایطی هستیم که 
یکی از اعضای برجام یعنی آمریکا بدعهدی 
نشان داد و از آن خارج شد و اعتبار اندکی که 
این توافق داشت را از بین برد و این بدعهدی 
را همگان می بینند کــه قواعد بین الملل را از 

اعتبار انداخته است.  

 برجام
 به مویی بند است

پیشخوان

بین الملل

القدس العربی، چاپ لندن در مطلبی نوشــت: محور آمریکایی 
متشکل از  اسرائیل، عربستان و امارات، برای متوقف کردن نفوذ 
 ایران در منطقه تالش می کنند و این مسئله ادامه  مستقیم تصمیم 
ترامپ در مورد خروج از برجام است و  تنها جزئی از حوادث مربوط 
به این گرایش های  دراماتیک تا به حال برای ما آشــکار شــده 
است.  وقتی مسئوالن ایرانی به شــرایط در خاورمیانه می  نگرند، 

نارضایتی آنها از وضعیت کنونی بسیار معقول  به نظر می رسد. در 
هفته های اخیر، ایاالت متحده از  توافق هســته ای خارج شده و 
با تحریم های خود اقتصاد  ایــران را هدف قرار داد. مقتدی صدر، 
رهبر جریان  مستقل شیعی پیروز شــد و این مهم، ایران را بر آن 
 داشته است که برای رسیدن به توافق سیاسی با صدر  وارد عمل 
شده و تالش کند. عالوه بر اینکه فشارهای  نظامی به ایرانی ها در 

سوریه و یمن نیز ادامه می  یابد.   با این حال، این شرایط به معنای 
عقب نشینی تهران  از برنامه های خود در خاورمیانه نیست؛ اوراق 
زیادی  در دست ایران باقی مانده است؛ اما درگیری نفوذ  منطقه ای 
شدیدتر می شود و این بار به نظر می رسد  واشنگتن آماده آن است 
که نقشی مفیدتر از آنچه در  سال های گذشته ایفا کرده است را 

عهده دار شود. 

القدس العربی تحلیل کرد:
آیا نقشه جدیدی علیه تهران در راه است؟

 الگوبرداری از یک همسایه نه چندان خوب؛

FATFدر دستور کار است

اقتصاد توچــال، روحانی
 تو چال

عرشــه پرتغالی زیر پای 
یوزهای ایرانی

با هــم از بحــران عبور
 می کنیم

مطهری:
توچال رفتن روحانی اشکالی ندارد

علی مطهری، نایب رییس دوم مجلس شورای اسالمی در حاشیه مراسم ترحیم حجت االسالم حسینی در جمع 
خبرنگاران در پاسخ به این سوال که آیا مجلس قصد ندارد برای گرانی های اخیر اقدامی انجام دهد؟ گفت: االن 
کشور در شرایط سختی قرار گرفته و حل مشکالت کار مجلس به تنهایی نیست و هر سه قوه باید با هم کار کنند 
ولی عنصر اصلی دولت است و با هدایت این نهاد باید این مشکالت اقتصادی حل و فصل شود.مطهری با اشاره به 
اینکه برخی حرف ها در ارتباط با وضعیت اقتصادی امروز کشور را نمی توان بیان کرد، افزود: دولت باید شرایط 

را به مردم بگوید. اگر مردم 6 ماه مقاومت کنند، وضعیت اقتصادی بهتر خواهد شد.
وی درباره حضور روحانی در مجموعه تفریحی توچال اظهار داشت: اصل رفتن آقای روحانی به این مجموعه 

تفریحی ایرادی ندارد؛ چراکه زیاد نشستن پشت میز هم بیماری می آورد.

رییس قرارگاه عمار: 
»اعدام بقایی« و »شکنجه مشایی« را من نگفته ام

رییس قرارگاه عمار با انتقاد از تحریف اظهاراتش درباره بقایی و مشایی، گفت: بنده به هیچ عنوان نگفتم که آقای 
مشایی یا بقایی شکنجه شده اند؛ چرا که شکنجه در مبانی اسالمی صحیح نیست.

حجت االسالم مهدی طائب  با انتقاد از تحریف اظهاراتش درباره بقایی و مشایی، گفت: بنده به هیچ عنوان نگفتم که 
آقای مشایی یا بقایی شکنجه شده اند؛ چرا که شکنجه در مبانی اسالمی صحیح نیست. بلکه گفته ام که در قاموس 
اسالم شکنجه برای گرفتن اطالعات منتفی و ممنوع اســت و به همین جهت ادعای شکنجه آنها بی مورد و غلط 
است.وی درباره این جمله که » بقایی باید اعدام شود« نیز گفت: من گفتم اگر اتهام جاسوسی درباره هر فردی ثابت 
شود، حکمش اعدام است نه اینکه آقای بقایی یا آقای مشایی جاسوس ثابت شده برای قوه قضائیه هستند و باید 
اعدام شوند؛ البته ممکن است برای من یا فرد دیگری این اعتقاد باشد اما این اعتقاد تنها برای خود فرد مهم است. 

چهره ها
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مقاومت دولت  در برابر بازار شکست!
پیشنهاد سردبیر:

یادداشت

مالیات

 عوامل موثر برتمکین 
صاحبان مشاغل برای پرداخت 

به موقع مالیات
آنگاه که حقوق مودي رعايت شود و اطالعات و 
قوانين مالياتي و تکاليف و وظايف مربوطه به موقع 
و با ســاده ترين صورت در اختيار وي قرار گيرد 
فرآيندي به نام اعتماد شــکل مي گيرد که رکن 

مهم تعامل و تفاهم است. 
از آنجاکه مقوله »اعتمــاد« و »تفاهم« در چند 
سال اخير سرلوحه سياست هاي دستگاه مالياتي 
ومسئوالن امر قرار گرفته اســت؛ لذا اعتنا به امر 
فرهنگ ســازي نيز پررنگ تر شده است. اکنون 
مسئوالن مي دانند که سرمايه گذاري در بخش 
فرهنگ ســازي و ترويج فرهنگ مالياتي فاکتور 
مهمي براي تحقق درآمدهاي پيش بيني شــده 

مالياتي است.
از ســوی ديگر، تســهيل قوانين و اتخاذ تدابير 
روز آمد برای مشــارکت صاحبان مشاغل در امر 
پرداخت ماليات گزينه ديگری اســت که تاثير 
چشــمگيری در جلب اعتماد اين گروه داشــته 
است. تغيير موعد ارائه اظهارنامه صاحبان مشاغل 
از تيرماه به خردادماه، بــرای جلوگيری از ايجاد 
استرس و تنش به موديان اين بخش در اثر ازدحام 
تيرماه، نمونه روشــنی از تصميم گيری دستگاه 
مالياتی برای ايجاد آسايش و آرامش اين موديان 
بوده که در واقع گواه روشنی از تکريم و احترام به 

شان اين فعاالن اقتصادی است.
اطالع رسانی گسترده، از طريق ابزارهای مختلف 
رسانه ای درخصوص تغيير موعد ارائه اظهارنامه 
صاحبان مشاغل)اشــخاص حقيقــی( از تير به 
خردادماه، تکاليف و حقوق آنان در قانون ماليات 
های مســتقيم، مزايای ارائه اظهارنامه و عواقب 
عدم ارائه اظهارنامــه و پرداخت ماليات در موعد 
مقرر برای جلوگيری از تضييع حقوق اين گروه، 

نمونه بارزی از نقش فرهنگ سازی است.
درخاتمه بايد گفت؛ اگر حقوق اقشــار مختلف 
جامعه از سوی دولت و نظام رعايت شود، بی گمان 
اعتماد در بطن جامعه شکل می گيرد و همکاری 
و همدلی مردم و دولت معنا می شود. رسيدن به 
اهداف پيش بينی شده و فتح قله های سربلندی 
و ســرافرازی، محصول اعتماد و عزم ملی است و 
همسو شــدن افکار عمومی با دولت، نتيجه ارج 

نهادن به حقوق آحاد جامعه است.

بازار

چرخ گوشت

معامله توافقی »ارز« آزاد شد؛
 مقاومت دولت

 در برابر بازار شکست!

باالخره نــرخ ارز در بازار آزاد پذيرفته شــد. اين 
خبر اميدواری  بــه بر طرف شــدن قيمت های 
کاذب در بازار ارز را بيشتر کرده است؛ درحالی که 
فعاالن اقتصــادی به خصــوص واردکنندگان و 
صادرکنندگان پس از راه اندازی »سامانه نيما« با 
مشکالت زيادی در تبديل ارز و وارد کردن آن به 
داخل از کشور با مشکالتی روبه رو بودند، فشارها 
بر تيم اقتصادی دولت منجر شد تا رييس جمهور 
خريد و فــروش توافقی ميان صــادر کنندگان و 

واردکنندگان در صرافی ها را بپذيرد. 
در همين زمينه يک مقام مسئول در نظام بانکی 
گفت: رييس جمهور پذيرفته اســت که خريد و 
فروش توافقی ارز ميان صادرکننده و واردکننده 

عملياتی شود.
وی افزود: مــدت ها بود تيم اقتصــادی دولت به 
دنبال برقراری چنين شرايطی در معامالت ارزی 

کشور بود؛ اما رييس جمهور بنا بر داليلی خواستار 
درنظرگرفتن تنها يک نرخ، آن هم ۴۲۰۰ تومان 
به ازای هر دالر شده بود و همين موضوع پذيرش 
طرح تيم اقتصادی که مورد تاييد فعاالن اقتصادی 
بود را برای حدود يک ماه به تعويق انداخت. اين 
تصميم دولت عالوه بر شکستن قيمت ها و ايجاد 
مانع بر سر باال رفتن روزانه دالر، نيازهای خرد مردم 
را هم پاسخ می دهد. البته گفته می شود، سقفی 
هم برای ارزش اظهارنامه هــای صادراتی در نظر 
گرفته شده که با احتساب نرخ دالر ۴۲۰۰ تومانی، 
 نرخ نهايی اين ارز فاصله زيادی با نرخ دولتی دالر 
نداشته باشد. اين عقب نشــينی دولت در حالی 
انجام می پذيرد که موج نارضايتی ها از وضعيت 
ارز در بازار به اعتراضات بازاريان و تحصن آنها در 
روزهای گذشته منجر شــد. با توجه به وضعيت 
نامعلوم بازارهای صادراتی ايران در ماه های آينده و 
تالش صادرکنندگان برای استفاده از فرصت های 
باقی مانده تا وضع تحريم های آمريکا اين موضوع، 
به شــرط نظارت دقيق خواهد توانست بخشی از 

کسری ارزی کشور را جبران کند. 
تشــکيل بازار ثانويه و به رســميت شناختن آن 
موجب ايجاد موج مثيتی در بــازار های طال و ارز 
نيز شد. بعد از اعالم خبر تشکيل بازار ثانويه ارزی 
تا هفته آينده، سير قيمت دالر و سکه در بازار آزاد 

نزولی شد.

سکه تمام 
بهار آزادی

 2،961،000
تومان

1،471،000 نیم سکه
تومان

786،000ربع سکه
تومان

423،000سکه یک گرمی
تومان

یک گرم طالی 
18 عیار

257،860
تومان

      قیمت سکه و طال

چرخ گوشت پارس خزر 
Buffalo-2020 مدل

 583,900
تومان

چرخ گوشت پارس خزر 
MG-1600P مدل

 434,600
تومان

چرخ گوشت پارس خزر 
MG-1400R مدل

 395,000
تومان

کارآفرینی یکی از طالیی ترین کلیدواژه های 
»اقتصادمقاومتی« است؛ نیازی که مقام معظم 
رهبری نیز به تازگی بر آن تاکید بســیاری 
داشــته اند و تقریبا در تمام سخنرانی ها و 
هم اندیشــی های دولت، مجلس و نهادهای 
اقتصادی بر حمایت از آن به عنوان راه عبور از 
بحران اقتصادی و سختی تحریم ها تاکید شده 
است؛ اما آنچه در عمل دیده می شود با حرف 

فرق زیادی دارد. 
کارآفرينی موضوعی نيست که بتوان تنها با حرف زدن 
و برنامه های روی کاغــذ آن را عملی کرد؛حقيقت 
اين اســت که پاس کاری ها و عدم حمايت درست از 
ايده هــای کارآفرينان، عمال موجب ســرخوردگی 
بخش بزرگی از آنها به خصوص در اصفهان شده است.
دست وپای بسته کارآفرینی با ساختارهای 

قدیمی اقتصاد
اگر چه اصفهان جزو معدود استان های دارای نقشه 
اکوسيســتم کارآفرينی در ايران است و در اسنادی 
مانند سند آمايش سرزمين و برنامه اصفهان ۱۴۱۴ 
پارامترهای حمايت از کارآفرينی در نظر گرفته شده 
است، اما به نظر می رسد در ميان مديران عزم جدی 
و قابل اجرايی در حمايت از کارآفرينان وجود ندارد  
ضمن اينکه فرسودگی ساختارهای اقتصادی يکی از 
اصلی ترين موانع بر سر راه اقتصاد کارآفرينی است. 

درحالی که طی ۱۰ سال آينده، اقتصاد جهانی وارد 
انقالب چهارم خود می شــود، اما بسترهای قانونی 
کشــور به خصوص در حوزه تجارت حتی در دوره 
فعلی انقالب ســوم، قديمی اســت و با ساختار روز 
اقتصاد همخوانی ندارند. اين مســئله موجب شده 
تا فعاالن کســب و کارهای جديد به سختی بتوانند 
از موانع رسيدن به امکانات و ثبات کاری عبور کنند. 
فعاالن اين عرصه معتقدهستند ديد پيشگيرانه بسيار 
شديدی که در قانونگذاری اقتصادی ايران وجود دارد 
خالقيت را از کارآفرينــان می گيرد، همچنين برای 

گرفتن مجوز شــرايطی 
وضع شــده اســت که با 
شرايط کارآفرينان جوان 
منطبق نبوده و در برخی 
از موارد موجــب مايوس 
شدن آنها در راه رسيدن به 
توليديا بازدهی طرح شان 

می شود.
 »اســتارت آپ« و »گردشگری« در صدر 

کارآفرینی اصفهان
از گردشگری و دنيای ديجيتال به عنوان پتانسيل های 
بالقــوه کارآفرينی در اصفهان يادمی شــود. اگر چه 
اصفهان به دليل داشتن پتانسيل های تاريخی همواره 
در زمينه گردشــگری و درآمدها و اشتغال حاصل از 
آن مطرح بوده است اما در ســال های اخير عالوه بر 
گردشگری، کسب و کارهای نوپا و مبتنی بر فناوری يا 
همان استارت آپ ها نيز به عنوان نسخه نجات بخش 
اقتصاد اصفهان و خروج از کســب و کارهای سنتی 
مطرح شده اند که لزوم اتخاذ راهکارهای حمايتی از 

کارآفرينان را می طلبد

ن  ینــا فر آ ر کا
اصفهانی به خط 

بــر اســاس اعــالم عضو 
شورای مشورتی معاونت 
توسعه روستايی و مناطق 
محروم رياست جمهوری، 
طرح همه جانبه ای برای 
حمايت از کارآفرينان در اصفهان به اجرا در  خواهد 

آمد.
 به گفته »پژمان اکرميــان« در اين طرح، طراحان و 
ايده پردازانی که صاحب اختراعات هستند، با هدف 
ايجاد اشتغال پايدار و توليد ملی با مراجعه به سامانه 
اينترنتی hakar.ir در دو مرحله نام نويسی کنند تا 

از حمايت های طرح برخوردا شوند.
 اکراميان ادامه داد:طرح هايی کــه تبديل به توليد 
شده يا مدت زمان اين فرآيند کوتاه است در اولويت 
قرار دارد و انتخاب به صورت گزينشــی و اولويت با 
طرح های نو آورانه و اختراعاتی اســت که محصول 
آنها آماده عرضه يا قابليت توليدشان در کوتاه ترين 
زمان است. وی گفت: پرداخت تسهيالت با نرخ سود 

6 و هشت درصد با تنفس 6 ماه تا دو سال، واگذاری 
سوله کارگاهی برای فرآيند توليد تا فروش از جمله 
حمايت های اين طرح است که ايده ها و طرح ها پس 
از بررسی و تاييد کميته داوری به مرحله توليد خواهد 
رسيد. اکراميان افزود: هم اکنون 5۰ سوله کارگاهی 
برای توليد طرح های خاص و ضروری در نهضت آباد 
نجف آباد در نظر گرفته شده است.مهلت نام نويسی 
در سامانه حاکار )حمايت از ايده های کار آفرينی( تا 

۲5 تيرماه ادامه دارد.
رفع دغدغه اشــتغال اســتان با حمایت 

کارآفرینان
آمار نشــان می دهند که اصفهان، يکی از سه استان 
برتر کشــور در حوزه اقتصادی اســت. با اين حال، 
صنعتی ترين استان کشور، با مشــکالت بزرگی در 

حوزه اشتغال دست و پنجه نرم  می کند.
 آخرين آمار از نرخ بيکاری استان اصفهان در حالی 
۱۱/8 درصد اعالم شده که پيش از اين رقمی باالی 
۱3 درصد را نشــان می داد؛ اين در حالی اســت که 
نزديک به ۱۰ هــزار واحد صنعتی در اين اســتان 
فعاليت دارند و ۴۱/۴ درصد از ســهم اشتغال را در 

اختيار گرفته اند.
 مســئوالن اســتانی نيز همواره درباره ميزان نرخ 

بيکاری اصفهان ابراز گاليه کرده اند.
 اين در حالی اســت که بســياری از پتانسيل های 
کارآفرينی  برخــی از مانند خيريــه کارآفرينی در 
اصفهان وجود دارد که در کنار پتانسيل خوب فنی و 
علمی می تواند مشکالت ناشی از بيکاری به خصوص 
پس از بروز خشکســالی های اخيــر را تا حد زيادی 
کاهش دهد؛ البته به شــرط اينکه کارآفرينان تنها  
روی کاغذ و در کالم مديران استانی حمايت نشوند و 
به ايده آنان به عنوان يک روياپردازی نگاه نشود والزم 
است تا نگاه به کارآفرين در جامعه و مديران به صورت 
اساسی اصالح شودتا  پاگرفتن کسب و کارهای نوين 
در اصفهان، آن هم در وضعيتی که همه از فرار سرمايه 
و عدم تمايل ســرمايه گذاران برای ورود به اصفهان 
سخن می گويند، شبيه به يک رويای نيمه کاره نشود.

یک رویای ناتمام 
طرح حمایت از ایده های »کارآفرینی« در استان اصفهان شروع شد؛

پاس کاری ها و عدم حمایت درست 
از ایده های کارآفرینان، عمال موجب 
سرخوردگی بخش بزرگی از آنها 
به خصوص در اصفهان شده است

برگزاری نهمین نمایشگاه دوساالنه صنعت »برق« در اصفهان
نهمين نمايشگاه دوساالنه صنعت برق اصفهان از ششم تيرماه آغاز می شود و متخصصان اين صنعت از 

سراسر کشور را گرد هم جمع می کند.
اين نمايشــگاه که تا نهم تيرماه ادامه دارد، به مدت چهار روز ميزبان فعاالن و عالقه مندان صنعت برق 
بوده و دستاوردهای آن ها را در 9 هزار مترمربع فضای کل و ۴۱7۰ مترمربع فضای نمايشگاهی به نمايش 
می گذارد. استان های تهران، اصفهان، خراســان رضوی، چهارمحال و بختياری، قزوين، البرز، مرکزی، 
گلستان و آذربايجان شرقی، استان هايی هستند که ۱38 غرفه را در نهمين نمايشگاه دوساالنه صنعت 
برق برپا می کنند. شــرکت کنندگان، ظرفيت ها و توانمندی های شــرکت های مختلف را در حوزه های 
لوستر، چراغ و لوازم روشنايی، انواع سيم، کابل و ساير تجهيزات برق و الکترونيک، انواع سوئيچ و تجهيزات 
 مخابراتی و الکترونيکی، تابلو و تجهيزات بــرق صنعتی و تجهيزات و ماشــين آالت صنعتی به نمايش 

می گذارند. 

تولید ساالنه ده هزار تن »قارچ« در استان اصفهان
استان اصفهان با توليد ساالنه ۱۰هزار تن قارچ دکمه ای و صدفی جايگاه سوم کشور را در توليد اين محصول 
دارد. مدير باغبانی جهاد کشاورزی اصفهان گفت: اين مقدار قارچ در بيش از 7۱ واحد صنعتی استان توليد و 

زمينه اشتغال چهارهزارنفر را فراهم کرده است.
»احمد رييس زاده« با بيان اينکه شهرستان های برخوار، خمينی شهر، چادگان، فالورجان، مبارکه، لنجان، 
سميرم و شاهين شــهر از مراکز توليد قارچ در استان هستند، افزود: پيش بينی می شــود تا پايان امسال با 
بهره برداری از چند واحد صنعتی پرورش قارچ در اســتان ظرفيت توليد اين محصول به بيش از پانزده هزار 
تن برسد. وی از اختصاص تسهيالت يارانه ای تا سقف 8۰ درصد برای متقاضيان راه اندازی و سرمايه گذاری 
واحد توليد قارچ خوراکی گفت: توليد قارچ آب زيادی نياز ندارد و اســتان اصفهان ظرفيت توليد بيش از اين 
را دارد. رييس زاده افزود: اين محصول به استان های فارس، کهگيلويه و بوير احمد، چهارمحال و بختياری، 

يزد و کشور عراق صادر می شود.

مرجان احمدی
مرضیه محب رسول

دولت در تعیین سیاست ارزی شفاف و اثرگذار عمل کند
نایب رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی اصفهان:

رييس خانه صنعت و معدن ايران گفت: ســامانه »نيما« هنوز کارايی الزم را ندارد و توليدکنندگان و 
واردکنندگان را سرگردان کرده است.

»سيد عبدالوهاب سهل آبادی« در شصت و يکمين جلسه شورای گفت وگوی بخش خصوصی و دولت 
در استان اصفهان با اشاره به نوسانات نرخ ارز اظهار داشت: دولت اين تصميم را گرفت که ارز را با نرخ 
۴۲۰۰ تومانی تک نرخی کند که به نظر می رسد ناچار بوده اين تصميم را بگيرد؛ زيرا اگر روند خروج 
ارز و سرمايه ها از کشور به بانک ها هم کشيده می شــد، قطعا ديگر نمی شد جلوی اين روند را گرفت. 
بنابراين اگرچه تک نرخی کردن ارز با اين قيمت تصميم درستی نيست و اشکاالت زيادی دارد اما به 
هر حال بايد محدوديت های دولت را هم در نظر گرفت. وی تاکيد کرد: قيمت ۴۲۰۰ تومانی برای دالر 
واقعی نيست ولی بايد شرايط دولت را هم درک کرد؛ چراکه اکنون اين تصميم اقتصادی، امنيتی شده 
است. رييس خانه صنعت و معدن گفت: دولت بايد هر چه زودتر تکليف وضعيت ارز را روشن کند و روزه 

سکوت مسئوالن دردی از اقتصاد دوا نمی کند.
وی ادامه داد: ورود ماشين آالت و مواد اوليه مورد نياز صنايع با مشکالت جدی رو به روست و خسارت 
بالتکليفی و ترديد در اراده و توان دولت برای حل مشکالت از تحريم های احتمالی جدی تر است؛ اين 
بسيار دردناک است که گاهی می شنويم مديران بانک مرکزی از جهش بی سابقه نرخ غير رسمی ارز يا 

قيمت طال و سکه ابراز بی اطالعی می کنند.

رییس خانه صنعت و معدن ایران:

سامانه »نیما«تولیدکنندگان و  واردکنندگان را 
سرگردان کرده است

 آگهی فراخوان ارزیابی کیفی
970/6005 

شرکت فراخواننده: شرکت برق منطقه ای اصفهان به نشانی : اصفهان- خيابان چهارباغ باال- کد پستی :8۱7375۱387
موضوع فراخوان ارزیابی: ارزيابی کيفی توان بهره برداری از اماکن ورزشی ) استخر و باشگاه بدنسازی ( شرکت برق منطقه ای اصفهان 

) به صورت استيجاری (
نحوه دریافت استعالم ارزیابی کیفی: دريافت الکترونيکی اســناد با ارسال درخواست مکتوب اســتعالم مذکــور حاوی نام و نشانی 
متقاضی، کد اقتصادی ، شناسه ملی ، نشانی پست الکترونيک ) Email( معتبر، تلفن و فاکس و کدپستی )برای اشخاص حقوقی( و نام و 
نشانی شخص، کد ملی، نشانی پست الکترونيک ) Email( معتبر، تلفن همراه و کدپستی )برای اشخاص حقيقی(  برای امور تدارکات و 
قراردادهای شرکت برق منطقه ای اصفهان )فاکس: 36۲699۴9-۰3۱ ( امکان پذير خواهد بود.) تماس در صورت لزوم در ساعات اداری 

روزهای کاری با شماره ۰3۱-36۲77687(
مهلت دریافت استعالم ارزیابی کیفی: از ساعت 9 صبح روز سه شــنبه مورخ 97/۰۴/۰5 تا ســاعت ۱6:۰۰ عصر روز شنبه مورخ 

97/۰۴/۱6
مهلت و محل ارائه استعالم های ارزیابی کیفی: کليه مدارک و مستندات استعالم ارزيابی کيفی بايستی حداکثر تا ساعت ۱۰:۰۰ صبح 
روز يکشنبه مورخ 3۱/ 97/۴ به آدرس: اصفهان، خيابان چهارباغ باال، دبيرخانه شرکت برق منطقه ای اصفهان تحويل و رسيد دريافت گردد.

شرایط فراخوان:
۱. پس از بررسی اسناد و مدارک واصله فراخوان در چهارچوب ضوابط و مقررات از شرکت ها يا اشخاص واجد شرايط برای دريافت اسناد و 

مدارک مزايده دعوت به عمل خواهد آمد.
۲. شرکت برق منطقه ای اصفهان می تواند تا دو سال آينده از نتايج اين فراخوان جهت اجرای پروژه های مشابه استفاده نمايد .

3. ساير شرايط و اطالعات مربوط به فراخوان در استعالم ارزيابی کيفی موجود می باشد .
ضمنا می توانيد اين آگهی را در سايت های اينترنتی مشاهده کنيد 

             www.erec.ir             www.tavanir.org.ir             http://iets.mporg.ir

م الف: 195073روابط عمومی شرکت برق منطقه ای اصفهان

نوبت اول
نايب رييس کميسيون صنايع اتاق بازرگانی اصفهان گفت: دولت در تعيين سياست ارزی شفاف و اثرگذار 
عمل کند.»مجتبی مالاحمدی« بيان داشت: بانک های خارجی بابت ترس از جريمه بانک های آمريکايی از 
گشايش LC برای بانک های ايرانی نگران اند؛ بايد تصميمی در اين راستا اتخاذ شود. وی بخشی از مشکالت 
ارزی فعاالن اقتصادی را ناشی از ندانستن اطالعات ازخدمات بانکی دانست و گفت: فعاالن اقتصادی بايد 
از بخشنامه های بانک ها درموضوع ارز اطالع پيدا کنند.وی افزود: امنيت اشتغال با تنظيم اين قراردادهای 
سه ساله ايجادنمی شود؛بايد فعال اقتصادی بتواند به فعاليت خود بدون رخدادهای غيرقابل پيش بينی بپردازد.

شرکت برق منطقه ای اصفهان
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مفاد آراء
4/78 آگهی ابالغ مفــاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی اراضی و 

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

سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود .
1- راي شــماره 139460302027028148 مــورخ 1394/11/25 محرم داودی خانه 
سر  فرزند حسین  بشماره شناســنامه 1209 صادره از مرند بشماره ملي 1581250711 
در ششدانگ یکباب ساختمان احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 147 فرعي 
از اصلي 12953 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 94/87 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
2- راي شماره 139560302027013034 مورخ 1395/10/14 محترم بابائي وندیشي 
فرزند محمد تقي  بشــماره شناسنامه 4 صادره از نائین بشــماره ملي 1249750040 در 
سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
38 فرعي از اصلي 10354 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 84/03 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
3- راي شــماره 139560302027013037 مورخ 1395/10/14  محمد حسین توکلي 
وندیشي فرزند داود بشماره شناســنامه 0 صادره از اصفهان بشماره ملي 1273148789 
در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
38 فرعي از اصلي 10354 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 84/03 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
4- راي شــماره 139660302027009844 مورخ 1396/09/09 حسن حسیني ایچي 
فرزند باقر بشماره شناســنامه 142 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1291199586 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 7897 واقع در بخش 5 
ثبت اصفهان به مساحت 295/66 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي حبیبه حامی .
5- راي شــماره 139660302027011335 مورخ 1396/10/20 اعظم انصاري طادي 
فرزند غالمعلی بشماره شناسنامه 41 صادره از فالورجان بشماره ملي 1111446830 در 
ششدانگ یکباب ساختمان احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 9401 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 104/85 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي 

از مالک رسمي حاجی میرزا عبدالعلی فاطمی خوراسگانی.
6- راي شماره 139660302027013246 مورخ 1396/12/14 فرنگیس جهان صفت 
فرزند فتحعلی بشماره شناســنامه 64 صادره از آبادان بشــماره ملي 1816809497 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 11940 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 145/83 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي احمد محمد شاهی فرزند علی.
7- راي شــماره 139660302027013262 مورخ 1396/12/14  کمال الدین حیدري 
کمال آبادي فرزند علی بشماره شناسنامه 21 صادره از اصفهان بشماره ملي 5649886709 
در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 14 فرعي از اصلي 
43 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 160/30 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي کریم و عبدالرحیم حسینعلی زاده.
8- راي شــماره 139660302027013422 مورخ 1396/12/17 ســید شمس الدین 
هاشمي فرزند سیدمحمدقاسم بشماره شناســنامه 1916 صادره از فارسان بشماره ملي 
4679040483 در ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
11842 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 137/40 مترمربع. خریداري طي سند 

رسمي.
9- راي شماره 139660302027013672 مورخ 1396/12/24 مجتبي مقدسي فرزند 
ناد علي بشماره شناسنامه 1041 صادره از فریدونشــهر بشماره ملي 1129227367 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 
ثبت اصفهان به مساحت 131/08 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي حیدر علی زارعی هفدانی.
10- راي شــماره 139660302027013745 مورخ 1396/12/27 زهره حبیب اللهي 
فرزند حسن بشماره شناسنامه 11813 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283820021 در 
سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
6709 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 175/23 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي جواد و محمود و حسن ربانی .
11- راي شماره 139660302027013746 مورخ 1396/12/27 علي امیني فرزند عباس 
بشماره شناسنامه 8785 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283789728 در سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 6709 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 175/23 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي جواد و محمود و حسن ربانی .
12- راي شــماره 139760302027000488 مورخ 1397/01/20 ابوالقاسم نوروزي 
هرندی فرزند حیدر بشماره شناسنامه 2262 صادره از جرقویه بشماره ملي 5649481261 
در ششدانگ یکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 10393 واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 144/21 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي کریم اخالقی بوزانی فرزند بمانعلی .
13- راي شماره 139760302027000531 مورخ 1397/01/21 عاطفه سلمان فرزند 
محمد بشماره شناســنامه 48 صادره از خوروبیابانک بشــماره ملي 5409978293 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 

ثبت اصفهان به مساحت 90 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
14- راي شــماره 139760302027000821 مورخ 1397/01/29 شهناز آقاعلي رویا 
فرزند مهدي بشماره شناسنامه 2397 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1286795044 
در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 6214 فرعي از 
اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 64/83 مترمربع. خریداري طي 

سند رسمي.
15- راي شــماره 139760302027001138 مورخ 1397/02/08  محمدرضا بدیعي 
گورتي فرزند علي بشماره شناسنامه 0 صادره از اصفهان بشماره ملي 1272472280 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 35 واقع در بخش 18 
ثبت اصفهان به مساحت 177/38 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي رحیم قاسمی گورتی فرزند علی.
16- راي شــماره 139760302027001480 مورخ 1397/02/16 رضوان ســلماني 
خوراسگاني فرزند قدمعلي بشــماره شناســنامه 11860 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1283820498 در ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
2 فرعي از اصلــي 5427 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 143/43 مترمربع. 

خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي قدمعلی سلمانی خوراسگانی.
17- راي شــماره 139760302027001501 مــورخ 1397/02/16  علیرضا اصحاب 
هاشمي فرزند اکبر بشماره شناسنامه 4194 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283618966 
در ششدانگ یکباب سوله  احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 

ثبت اصفهان به مساحت 499/21 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
18- راي شماره 139760302027001519 مورخ 1397/02/16 اشرف قاسمي فرزند 
حسن بشماره شناسنامه 450 صادره از اصفهان بشماره ملي 1284261085 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پــالک 7897 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 101/2 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
19- راي شــماره 139760302027001538 مورخ 1397/02/17 فرحناز شــفاعت 
فرزند مصطفي بشماره شناسنامه 267 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291050523 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 12135 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 63/32 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي محمد امیری فرزند حسن .
20- راي شماره 139760302027001647 مورخ 1397/02/19 احمد توشقان فرزند 
عباس  بشــماره شناســنامه 1245 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1287749410 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 10493 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 151/10 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي حاج یداله طغیانی خوراسگانی فرزند محمد علی.
21- راي شماره 139760302027001654 مورخ 1397/02/19 حمیده زارعین گشیری  
فرزند محمد علي بشماره شناسنامه 6 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291249575 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 11543 واقع در  ثبت 
اصفهان به مســاحت 201/69 مترمربع. خریداري مع الواســطه بصورت عادي از مالک 

رسمي مشهدی علی زارعین.

22- راي شــماره 139760302027002003 مــورخ 1397/02/26 جالل فروغي راد  
فرزند عباس بشــماره شناسنامه 1508 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1291542991 
در ششــدانگ یکباب طویلــه و خانه مخروبه احداثــي بر روي قســمتي از قطعه زمین 
 پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 422/19 مترمربع. خریداري طي 

سند رسمي.
23- راي شماره 139760302027002075 مورخ 1397/02/27  نصراله مدرسي یزدي 
فرزند اکبر بشماره شناسنامه 2514 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1288232470 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 

ثبت اصفهان به مساحت 215/72 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
24- راي شــماره 139760302027002103 مــورخ 1397/02/29 محســن نجار 
خوراسگاني فرزند حســین بشــماره شناســنامه 1364 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1291589104 در سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از 
قطعه زمین پالک 8865 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 102/60 مترمربع. 

خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي حسن عبدالهی فرزند رضا.
25- راي شــماره 139760302027002104 مــورخ 1397/02/29 پریســا قضاوي 
خوراسگاني فرزند مصطفي بشــماره شناســنامه 2800 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1293393207 در سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از 
قطعه زمین پالک 8865 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 102/60 مترمربع. 

خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي حسن عبدالهی فرزند رضا.
26- راي شــماره 139760302027002204 مورخ 1397/02/30  مهدي شــفیعیان 
فرزند عباس بشماره شناسنامه 1150 صادره از اصفهان بشماره ملي 1289317283 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 12609 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مســاحت 163/80 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از 

مالک رسمي منصور آزما .
27- راي شماره 139760302027002221 مورخ 1397/02/30 مهدي موذني فرزند 
علي بشماره شناسنامه 914 صادره از اصفهان بشماره ملي 1286656931 در ششدانگ 
یکباب دامداری احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 15188 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 1332/83 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
28- راي شــماره 139760302027002343 مورخ 1397/03/02  اصغر فرزین فرزند 
محمد علي بشماره شناســنامه 1672 صادره از اصفهان بشماره ملي 1287938671 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 
ثبت اصفهان به مساحت 96/62 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي حاج رضا کشاورز فرزند حاج علی.
29- راي شــماره 139760302027002354 مــورخ 1397/03/02 حســین طغیاني 
خوراســگاني فرزند محمد بشــماره شناســنامه 67 صــادره از اصفهان بشــماره ملي 
1291241973 در ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
6619 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 300/75 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي محمد طغیانی خوراسگانی فرزند حسن .
30- راي شماره 139760302027002436 مورخ 1397/03/05 شهرداري اصفهان به 
شماره ثبت 411367487781 و شناسه ملي 601000000  در ششدانگ یکباب ساختمان 
تجاری و مســکونی احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 10209 و 10210 و 
10211 و 10212 و 10213 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 1853/03 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
31- راي شــماره 139760302027002462 مورخ 1397/03/05 فاطمه معلم فرزند 
مرتضي بشماره شناســنامه 2155 صادره از اصفهان بشماره ملي 1287030947 در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 5034 
فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 204 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
32- راي شماره 139760302027002465 مورخ 1397/03/05 مهدي صناعیان فرزند 
رضا بشماره شناسنامه 245 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291167056 در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 5034 فرعي 
از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 204 مترمربع. خریداري طي 

سند رسمي.
33- راي شــماره 139760302027002501 مورخ 1397/03/05 ســید افضل نوابي 
قوام آبادي فرزند اصغر بشماره شناسنامه 7 صادره از شهرضا بشماره ملي 1199492809 
در دو و نیم دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین 
پالک 12025 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 327/50 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
34- راي شماره 139760302027002504 مورخ 1397/03/05 رضوان رضواني پور 
فرزند قدرت اهلل بشماره شناســنامه 131 صادره از اصفهان بشماره ملي 1289257612 
در دو و نیم دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین 
پالک 12025 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 327/50 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
35- راي شــماره 139760302027002507 مورخ 1397/03/05 اکرم کریمي فرزند 
جعفر بشماره شناســنامه 1250 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1283988100 در نیم 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 12025 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 327/50 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
36- راي شماره 139760302027002510 مورخ 1397/03/05 مهشید کهربائي فرزند 
محمدباقر بشماره شناسنامه 9323 صادره از اصفهان بشماره ملي 1292485531 در نیم 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 12025 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 327/50 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
37- راي شــماره 139760302027002511 مورخ 1397/03/06 سلطانعلي کریمي 
اورگاني فرزند محمد علي بشــماره شناســنامه 15 صــادره از اصفهان بشــماره ملي 
6299787228 در ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
7897 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 180 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
38- راي شــماره 139760302027002516 مورخ 1397/03/06 رضا محمدي فرزند 
مهدیقلي بشماره شناسنامه 70 صادره از امیدیه بشماره ملي 5279660728 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 173 فرعي از اصلي 10353 واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 181/54 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي محی الدین کاشفی.
39- راي شماره 139760302027002518 مورخ 1397/03/06 علیرضا جوادکلباسی 
فرزند محمد بشماره شناسنامه 5877 صادره از اصفهان بشماره ملي 1293095931 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 11515 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 90/10 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي حسین کریمی زوانی فرزند رجبعلی.
40- راي شــماره 139760302027002539 مــورخ 1397/03/06 امه کلثوم ضیائي 
آذرخواراني فرزند محمد علي بشــماره شناســنامه 44 صادره از جرقویه بشــماره ملي 
5649635161 در ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 105 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي سید محمد و سید جواد ابرقویی.
41- راي شماره 139760302027002546 مورخ 1397/03/06 قنبر علی قطره ساماني 
فرزند عبدالخالق بشماره شناسنامه 146 صادره از شهرکرد بشماره ملي 4622822253 
در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 20 فرعي از اصلي 
15202 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 156 مترمربع. خریداري طي ســند 

رسمي.
42- راي شماره 139760302027002670 مورخ 1397/03/09 رسول بیدرام گرگابی 
فرزند محمدعلي بشماره شناسنامه 8496 صادره از اصفهان بشماره ملي 1282865315 
در ششدانگ یک قطعه زمین محصور و بنای احداثی احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین 
پالک 11558 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 310/38 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
43- راي شماره 139760302027002736 مورخ 1397/03/12 فرهاد فرهمنددوست 
فرزند نعمت اله بشماره شناسنامه 584 صادره از اصفهان بشماره ملي 1288059531 در 
ششدانگ یکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 11548 واقع در 

بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 178 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
44- راي شماره 139760302027002747 مورخ 1397/03/12 حمید سواد کوهی فرزند 
سلیم بشماره شناسنامه 2908 صادره از اصفهان بشماره ملي 1293251720 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان 

به مساحت 146/01 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
45- راي شماره 139760302027002748 مورخ 1397/03/12 بهروز شمسی فرزند 
علی جمعه بشماره شناسنامه 5619 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1287397522 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 

ثبت اصفهان به مساحت 180 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
46- راي شــماره 139760302027002771 مورخ 1397/03/12 فخری صفا فرزند 
محمد حسن بشماره شناسنامه 1559 صادره از اصفهان بشماره ملي 1285619595 در 

چهار دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
9172 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 168/43 مترمربع. 

خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي مجید فالحتی .
47- راي شماره 139760302027002772 مورخ 1397/03/12 مصطفی صفا فرزند 
محمد حسن بشماره شناسنامه 225 صادره از اصفهان بشماره ملي 1285766741 در دو 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 9172 
فرعي از اصلي 15190 واقــع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 168/43 مترمربع. 

خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي مجید فالحتی .
48- راي شــماره 139760302027002976 مورخ 1397/03/20  ســید اکبر قریشي 
خوراســگاني فرزند حســین بشــماره شناســنامه 229 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1291299378 در ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
9708 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 195/79 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي محمود زمانی خوراسگانی .
49- راي شماره 139760302027002984 مورخ 1397/03/20 محسن محمدزماني 
رناني فرزند اســمعیل بشــماره شناســنامه 10383 صــادره از اصفهان بشــماره ملي 
1283213028 در ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
13072 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 51/67 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي نسرین فروغی ابری.
50- راي شــماره 139760302027003122 مورخ 1397/03/27 موسســه قرآني ام 
الکتاب نقش جهان  بشناسه ملي 10260637826 در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي 
قسمتي از قطعه زمین پالک 236 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت 217/54 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
51- راي شماره 139760302027003027 مورخ 1397/03/21 رضا گلواری نژاد فرزند 
خداداد بشماره شناسنامه 1040 صادره از اصفهان بشماره ملي 1286436151 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 32 فرعي از اصلي 15190 واقع در 

بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 200/10 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
52- رای اصالحی شــماره 139760302027002666 مورخ 1397/03/08 که در آن 
برابر سند 123410 - 62/12/24 دفترخانه 2 اصفهان تمامت 209 سهم مشاع از 0/680 
سهم از 84 سهم از 85/5 سهم از ششدانگ پالک فوق بنام مهدی همتی ولندانی فرزند 
ابراهیم انتقال سپس نامبرده بموجب گواهی حصر وراثت شماره 4401 - 93/8/29 شعبه 
دهم شورای حل اختالف فوت نموده  متقاضی احد از ورثه میباشد و مابقی آن خریداری 
مع الواسطه از آقای رضا ضیائی میباشــد که طبق سند 26185 - 48/11/1 دفترخانه 62 
اصفهان 0/680 سهم مشاع از 84 سهم از 85 ســهم نیم دانگ از ششدانگ بنام نامبرده 
انتقال شده اســت صادر گردیده.که در رای شــماره 139660302027003997 مورخ 

1396/04/12 به اشتباه ثبت شده بود
53 - رای اصالحی شــماره 139760302027002665 مورخ 1397/03/08 که در آن 
برابر سند 123410 - 62/12/24 دفترخانه 2 اصفهان تمامت 209 سهم مشاع از 0/680 
سهم از 84 سهم از 85/5 سهم از ششدانگ پالک فوق بنام مهدی همتی ولندانی فرزند 
ابراهیم انتقال سپس نامبرده بموجب گواهی حصر وراثت شماره 4401 - 93/8/29 شعبه 
دهم شورای حل اختالف فوت نموده  متقاضی احد از ورثه میباشد و مابقی آن خریداری 
مع الواسطه از آقای رضا ضیائی میباشــد که طبق سند 26185 - 48/11/1 دفترخانه 62 
اصفهان 0/680 سهم مشاع از 84 سهم از 85 ســهم نیم دانگ از ششدانگ بنام نامبرده 
انتقال شده اســت صادر گردیده.که در رای شــماره 139660302027003990 مورخ 

1396/04/12 به اشتباه ثبت شده بود
54 - رای اصالحی شــماره 139760302027002664 مورخ 1397/03/8 که در آن 
برابر سند 123410 - 62/12/24 دفترخانه 2 اصفهان تمامت 209 سهم مشاع از 0/680 
سهم از 84 سهم از 85/5 سهم از ششدانگ پالک فوق بنام مهدی همتی ولندانی فرزند 
ابراهیم انتقال سپس نامبرده بموجب گواهی حصر وراثت شماره 4401 - 93/8/29 شعبه 
دهم شورای حل اختالف فوت نموده  متقاضی احد از ورثه میباشد و مابقی آن خریداری 
مع الواسطه از آقای رضا ضیائی میباشــد که طبق سند 26185 - 48/11/1 دفترخانه 62 
اصفهان 0/680 سهم مشاع از 84 سهم از 85 ســهم نیم دانگ از ششدانگ بنام نامبرده 
انتقال شده اســت صادر گردیده.که در رای شــماره 139660302027003994 مورخ 

1396/04/12 به اشتباه ثبت شده بود
55 - رای اصالحی شــماره 139760302027002662 مورخ 1397/03/08 که در آن 
برابر سند 123410 - 62/12/24 دفترخانه 2 اصفهان تمامت 209 سهم مشاع از 0/680 
سهم از 84 سهم از 85/5 سهم از ششدانگ پالک فوق بنام مهدی همتی ولندانی فرزند 
ابراهیم انتقال سپس نامبرده بموجب گواهی حصر وراثت شماره 4401 - 93/8/29 شعبه 
دهم شورای حل اختالف فوت نموده  متقاضی احد از ورثه میباشد و مابقی آن خریداری 
مع الواسطه از آقای رضا ضیائی میباشــد که طبق سند 26185 - 48/11/1 دفترخانه 62 
اصفهان 0/680 سهم مشاع از 84 سهم از 85 ســهم نیم دانگ از ششدانگ بنام نامبرده 
انتقال شده اســت صادر گردیده.که در رای شــماره 139660302027003991 مورخ 

1396/04/12 به اشتباه ثبت شده بود
تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/04/05
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/04/20

م الف: 7736 مهدی شبان رییس منطقه ثبت اسناد وامالک شرق اصفهان 
ابالغ رای

4/83 شماره دادنامه: 9609973633101146 شماره پرونده: 9509983633101192 
شماره بایگانی شعبه: 951221 خواهان: آقای جوانمیر فتح اللهی فرزند محمود با وکالت 
آقای علی نقدی فرزند محمود به نشانی خمینی شــهر میدان قدس ابتدای بلوار آزادگان 
مقابل ایران خودرو مجتمع اطلس واحد چهارم، خواندگان: 1- خانم شــادی درخشــنده 
چالشتری فرزند محمد به نشانی شوشتر- بلیگا- منازل کشت و صنعت کارون ، 2- آقای 
جمعه ولی مهر به نشانی اصفهان خمینی شهر خیابان امیرکبیر هرستان کوچه 72 کوچه 
درده بن بست 12 خانه سوم سمت چپ، 3- آقای علیرضا علی ضامن صوفی فرزند اسحاق 
به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه وجه چک، دادگاه با بررسی محتویات پرونده 
 با اعالم ختم رسیدگی و با اســتعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور رای 
می نماید. رای دادگاه: در خصوص دعوی آقای جوانمیر فتح الهی فرزند محمود با وکالت 
آقای علی نقدی به طرفیت 1- خانم شادی درخشنده چالشتری فرزند محمد 2- علیرضا 
)علی ضامن( صوفی فرزند اســحاق به خواســته صدور حکم به محکومیت )تضامنی( 
خواندگان به پرداخت مبلغ سیصد و ده میلیون ریال به انضمام مطلق خسارات وارده از جمله 
هزینه دادرسی، حق الوکاله وکیل و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چکها لغایت 
وصول وجه آن دادگاه با توجه به دادخواست خواهان و نظر به مندرجات و ظهر چک های 
استنادی )چک شــماره 9508/913804-12 به مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال مورخ 
95/11/10 و چک شــماره 9508/913803-12 به مبلغ یکصد و شــصت میلیون ریال 
مورخ 95/11/2 از شماره حساب جاری 0110849356005 هر دو عهده بانک ملی ایران( 
گواهینامه عدم پرداخت چک های مذکور و اینکــه خواندگان دعوی علیرغم ابالغ وقت 
رسیدگی از طریق نشر آگهی در جلسه دادگاه حاضر نشده و نسبت به دعوی و مستندات 
ابرازی ایراد و دفاعی به عمل نیاورده و وجود اصل مستندات درید خواهان حکایت از استقرار 
دین و اشتغال ذمه خواندگان در مقابل خواهان را داشــته علیهذا در وضعیت فعلی دادگاه 
دعوی خواهان را محمول به صحت تلقی و به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت، تبصره 
الحاقی ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198 ،519 و 522 قانون آئین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب درامور مدنی حکم به محکومیــت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 
سیصد و ده میلیون ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ هجده میلیون و سیصد و 
پنج هزار ریال به عنوان هزینه دادرســی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و خسارت تاخیر 
تادیه بر اساس نرخ تورم سالیانه اعالمی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران از 
تاریخ سررسید چک ها لغایت اجرای حکم )که محاسبه تاخیر تادیه با واحد اجرای احکام 
مدنی است( صادر و اعالم می نماید. رای صادره نســبت به هر دو خوانده غیابی و ظرف 
مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین شــعبه و پس از انقضای مهلت 
واخواهی ظرف بیســت روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان 
اصفهان می باشد. در خصوص دعوی خواهان صدرالذکر علیه خوانده دیگر پرونده به نام 
جمعه ولی مهر به خواسته صدور حکم به محکومیت تضامنی ایشان نیز به پرداخت مبالغ 
چک های متنازع فیه به عنوان ضامن ) از طریق ظهرنویسی چکها( با عنایت به دفاعیات 
خوانده که اعالم نموده امضا وی ظهر چک ها به عنوان شاهد بوده و نه به عنوان ضامن و 
همچنین با توجه به اینکه خوانده واژه »شاهد« را نیز در ظهر چکها و در کنار اسم و امضا 
خود قید و درج نموده و خواهان نیز نتوانسته از طریق دالیلی)شهودی( که به دادگاه معرفی 
نموده دفاع خوانده را مخدوش و بی اثر نماید علیهذا دادگاه با پذیرش دفاع خوانده، اراده 
وی را مبنی بر درج امضا ظهر چک ها ظهور در اعالم ضمانت وجوه آن ندانسته و نتیجتا 
دعوی خواهان را نسبت به وی وارد نمی داند و به اســتناد ماده 197 قانون آئین دادرسی 
 دادگاه های عمومی و انقــالب در امور مدنی حکم به رد دعــوای خواهان صادر و اعالم 
می نماید. رای صادره ظرف مهلت بیســت روز از تاریخ ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در 
محاکم محترم تجدیدنظر استان اصفهان می باشــد. م الف:1226 شعبه اول دادگاه 

عمومی حقوقی شهرستان خمینی شهر )656 کلمه، 7 کادر(
ارزیابی بهای سه بیستم اعیانی

4/86 شــماره: 974/1686540-97/3/19  خانم نرجس خاتون مرشد شکرچی- خانم 
عفت احمــدزاده  نظر به اینکه جنابعالی )بالســویه( مالکین ثمنیه ســه بیســتم اعیانی 

ششــدانگ پالک 19928 فرعــی از 4999 اصلی بخــش 5 ثبت اصفهان می باشــید 
و کارشناس رســمی دادگســتری طی ارزیابی شــماره 187/96/101 مورخ 96/3/6 
ارزش بهای ثمنیه ســه بیســتم اعیانی آنرا برابر با 7/828/125 ریــال اعالم نموده که 
به حســاب ســپرده این اداره واریز گردیده اســت. لذا مراتب آگهی و از تاریخ انتشار آن 
به مدت یکماه فرصت دارید چنانچه نســبت بــه ارزیابی فوق الذکر اعتــراض دارید به 
دادگاه صالحه مراجعــه و طرح دعوی نموده و گواهــی آن را به ایــن اداره ارائه نمایید.
 در غیر این صورت بهای ثمنیه سه بیســتم اعیانی اســناد مالکیت پالک مذکور حذف 
می گــردد. م الف: 7353  قویدل رئیس منطقه ثبت اســناد و امالک جنوب اصفهان 

)129 کلمه، 1 کادر(
ارزیابی بهای سه بیستم اعیانی

4/87 شــماره: 498002-97/3/19 خانــم نرجس خاتون مرشــد شــکرچی- خانم 
عفت احمــدزاده  نظر به اینکه جنابعالی )بالســویه( مالکین ثمنیه اعیانی ســه بیســتم 
ششــدانگ پالک 23278 فرعــی از 4999 اصلی بخــش 5 ثبت اصفهان می باشــید 
و کارشناس رســمی دادگســتری طی ارزیابی شــماره 187/96/102 مورخ 96/3/6 
ارزش بهای ثمنیه ســه بیســتم اعیانی آنرا برابر با 5/700/000 ریــال اعالم نموده که 
به حســاب ســپرده این اداره واریز گردیده اســت. لذا مراتب آگهی و از تاریخ انتشار آن 
به مدت یکماه فرصت دارید چنانچه نســبت بــه ارزیابی فوق الذکر اعتــراض دارید به 
دادگاه صالحه مراجعــه و طرح دعوی نموده و گواهــی آن را به ایــن اداره ارائه نمایید.
 در غیر این صورت بهای ثمنیه سه بیســتم اعیانی اســناد مالکیت پالک مذکور حذف
 می گردد. م الف: 7355  قویدل رئیس منطقه ثبت اســناد و امالک جنوب اصفهان 

)129 کلمه، 1 کادر(
حصر وراثت

4/88 آقای عبدالرضا عیسی پره دارای شناسنامه شماره 581  به شرح دادخواست به کالسه  
228/97 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
ماه نساء عیسی پره به شناسنامه 8 در تاریخ 1397/1/27 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به1- حســن ایسپره فرزند مراد، ش.ش 
589 )فرزند( 2- عبدالرحمن ایســپره فرزند مراد، ش.ش 582 )فرزند( 3- محمد حسین 
ایسپره فرزند مراد، ش.ش 1236 )فرزند(  4- حسین عیسی پره فرزند مراد، ش.ش 958 
)فرزند( 5- نوروز ایسپره فرزند مراد، ش.ش 959 )فرزند( 6- عبدالرضا عیسی پره فرزند 
مراد، ش.ش 581 )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 نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد 
شد. م الف: 1233 شعبه 7 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع 

شماره یک( )164 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

4/89 مرجع رسیدگی: شعبه 14 حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی خمینی 
شهر بلوار پاســداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شــوراهای حل اختالف اصفهان، 
کالسه پرونده 316/97 حل 12 ، وقت رسیدگی ســاعت 9/45 صبح روز دوشنبه مورخه 
1397/5/29، مشخصات خواهان: مرتضی اعتمادی با وکالت ریحانه شایقی فرزند علی 
محمد به نشــانی اصفهان خیابان کاوه خیابان مخابرات بوستان بهار پالک 54، محمود 
 نقدی فرزند محمد علی به نشــانی خمینی شــهر بلوار بهشــتی خ خیام کوچه دانش 3 
پ 108،  مشخصات خوانده:  محمود میرزائیان،  خواسته و بهای آن:  مطالبه، گردش کار: 
خواهان خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی به 
وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشــار وفق ماده 73 قانون آئین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است لذا در اجرای قانون مذکور 
خالصه دادخواست و مســتندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به 
این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 
حاضر گردد.م الف: 1235 شعبه 12 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر 

)مجتمع شماره یک( )184 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

4/90 خانم مریم آقا محمدی ها دارای شناسنامه شــماره 2430  به شرح دادخواست به 
کالسه  252/97 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان نوروزعلی آقا محمدی ها به شناســنامه 366 در تاریخ 1397/2/5 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- خدیجه 
روح الهی ورنوســفادرانی فرزند جعفر، ش.ش 171 )همســر( 2- احمدرضا آقامحمدی 
ها فرزند نوروزعلی، ش.ش 1506 )فرزند( 3- فرهاد آقا محمــدی ها فرزند نوروزعلی، 
ش.ش 1130268926 )فرزند( 4- محســن آقا محمدی ها فرزنــد نوروزعلی، ش.ش 
1130199665 )فرزند( 5- مریم آقا محمدی ها فرزند نوروزعلی، ش.ش 2430 )فرزند( 
6- نرگس آقای محمدی ها فرزنــد نوروزعلی، ش.ش 2732 )فرزند( 7- شــیرین آقا 
محمدی ها فرزند نوروزعلی، ش.ش 15881 )فرزند( و الغیر. اینک با انجام تشــریفات 
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 شورا تقدیم 
دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 1240 شعبه 7 حقوقی شورای حل اختالف 

شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )184 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

4/91 آقای مرتضی جعفری فروشــانی دارای شناسنامه شماره 786  به شرح دادخواست 
به کالسه  257/97 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان حیدرعلی جعفری فروشانی به شناسنامه 185 در تاریخ 1397/2/4 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- مرتضی 
جعفری فروشــانی فرزند حیدرعلــی، ش.ش 786 )فرزند( 2- رضــوان جعفری فرزند 
حیدرعلی، ش.ش 5979 )فرزند( 3- رباب جعفری فرزند حیدرعلی، ش.ش 375 )فرزند( 
4- اکرم جعفری فروشانی فرزند حیدرعلی، ش.ش 3166 )فرزند( 5- مهین جعفری فرزند 
حیدرعلی، ش.ش 12183 )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 شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر 
خواهد شد. م الف: 1224 شعبه 7 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر 

)مجتمع شماره یک( )155 کلمه، 2 کادر(
مزایده اموال غیر منقول ) اسناد رهنی(

پرونــده:  شــماره   139703902004000114 آگهــی:  شــماره   4 /94
139504002004000204 آگهی مزایده پرونده اجرایی کالسه: 9500563 شش دانگ  
عرصه و اعیان خانه پالک شــماره یکهزار و نهصد و پنجاه و هفت فرعی از چهارده هزار 
و نهصد و شانزده اصلی مفروز و مجزی شده از دویســت و بیست و هفت فرعی از اصلی 
مذکور واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 131/67 متر مربع به آدرس: اصفهان 
فلکه الله خ زینبیه شمالی کوچه بن بست 12 انتهای کوچه که سند مالکیت آن در صفحه 
33 دفتر 365 محلی امالک ذیل ثبت به شماره 67045 با شماره چاپی 187637 سری/ 
91 ثبت و صادر شده است با حدود: شمااًل دیوار به دیوار بطول 8/42 متر به 1931 فرعی 
شــرقًا در دو قســمت اول درب و دیوار به طول 4/07 متر به کوچه بن بست دوم دیوار به 
دیوار بطول 13/49 متر به 14916/227 باقیمانده جنوبًا دیوار به دیوار بطول 8/60 متر به 
14916/227 باقیمانده غربًا به طول 15/20 متر دیوار به دیوار 14916/228 باقیمانده که 
طبق نظر کارشناس رسمی ملک به صورت یک ساختمان یک طبقه به مساحت عرصه 
131/67  مترمربع و مســاحت اعیانی 108 متر مربع فاقد اسکلت به صورت دیوار باربر و 
سقف طاق ضربی دارای قدمت ساخت حدود 37 سال و در حال حاضر مسکونی دارای اتاق 
خواب و سالن و آشپزخانه و حمام و توالت است و ملک فاقد عقب نشینی است و همچنین 
ملک مذکور دارای انشــعابات آب و برق و گاز می باشد و بدلیل کلنگی بودن اعیانی فاقد 
ارزش اســت ملکی آقای ســید مهدی نریمانی زمان آبادی که طبق سند رهنی شماره 
76720 مورخ 93/10/14 تنظیمی دفترخانه اســناد رسمی شماره 129 اصفهان در رهن 
بانک تجارت اصفهان واقع می باشد و طبق اعالم بانک  ملک فوق فاقد بیمه نامه می باشد 
و از ساعت 9 الی 12 روز شنبه مورخ 97/4/23 در اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان طبقه 
سوم واقع در خیابان هشت بهشت شرقی چهار راه اول شهید صداقتی ابتدای خیابان الهور 
سمت چپ طبقه سوم به مزایده گذارده می شود. مزایده از مبلغ پایه )یک میلیارد و نهصد و 
هشتاد میلیون ریال( 1/980/000/000 ریال شروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین 
قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به 
آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشــتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده 
دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از 
اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس از 
مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده 
مزایده مسترد می گردد ضمنًا این آگهی در یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان 
مورخ 97/4/5 درج و منتشر می گردد و در صورت تعطیلی روز مزایده به روز بعد موکول می 
گردد. توضیحاً جهت شرکت در جلسه مزایده مبلغ پایه مزایده طی چک تضمین شده بانک 
ملی ایران در وجه اداره اجرای اسناد رســمی اصفهان بابت پرونده کالسه فوق  به همراه 
تقاضای کتبی و ارائه کارت شناسایی معتبر الزامی است ضمنًا برنده مزایده باید کل مبلغ 
خرید را تا پایان وقت اداری همان روز طی فیش مخصوص در حســاب اداره ثبت اسناد و 
 امالک سپرده نماید.  م الف:193176  اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان)541 کلمه، 

5 کادر(



فضاپیمای ۱۰۰ کیلویی به فضا پرتاب شد

پیشنهاد سردبیر:

ابزار ترجمه به مسنجرهای فیس بوک اضافه خواهد شد 
نرم افزار »مسنجر فیس بوک« با استفاده از دستیار هوشــمند M به زودی به ابزار 

ترجمه همزمان مجهز خواهد شد.
در اخباری که به تازگی از فیس بوک در رســانه CNET منتشــر شــده اســت، 
مشــخص شــد که فیس بوک به تازگی اعالم کرده اســت مســنجر خــود را به 
مترجمــی مجهز خواهد کرد که قادر اســت متــن پیام ها را به صــورت همزمان 
 ترجمه کنــد و کاربــران بــه دلیل داشــتن زبــان متفــاوت، نگران نباشــند.

 این ابزار ابتدا قرار است در کشورهای آمریکا و مکزیک راه اندازی شود و با زبان های 
اســپانیایی و انگلیسی کار 
کند. CNET همچنین خبر 
داده اســت  کــه فیس بوک 
برنامه ای دارد تا این قابلیت 
را در کشورهای دیگر جهان 
هم راه اندازی کند. این ابزار 
در ماه آوریل معرفی شــده 
بود کــه موفقیت آن موجب 
 شد این ابزار کارآمد توسعه

 پیدا کند.

برنامه ای هوشمند برای آگاهی از سالمت خوراکی ها
فناوری

کشف یک روش میانبر برای هک کردن آیفون 
موسس یک شرکت امنیتی ادعا می کند روش میانبری برای هک کردن »آیفون« یافته 

است. این درحالی است که اپل این گزارش را نادرست خوانده است.
هک کردن آیفون کار ســاده ای نیست. اگر رمِز اشــتباه به طور مکرر وارد شود، ممکن 
است کاربر سال ها یا دهه های متمادی قادر به استفاده از دستگاه نباشد. به همین دلیل 
سازمان های امنیتی و پلیسی به اپل فشــار  می آورند تا آیفوِن تروریست ها را باز کند. از 
سوی دیگر  سازمان های پلیس در آمریکا قفل شکن های ارزان آیفون مانند  Graykey را 
 Hackerمی خرند. این در حالی است که »متیو هیکی« موسس شرکت امنیت سایبری
House روشی جدید برای میانبرزدن از روش های امنیتی آیفون یافته است. به نظر می 
رسد برای هک کردن آیفون فقط به یک موبایل روشن و قفل شده، همچنین یک کابل 
Lightning نیاز است.به گفته »هیکی« هنگامی که آیفون به برق متصل است و هکر با 
استفاده از کیبورد رمز دستگاه را ارسال می کند، این عمل سبب می شود یک درخواست 
اختالل در دستگاه صادر شود که برهر فعالیت دیگری مقدم خواهد بود. به عبارت دیگر 
اگر هکر رمزهای اشــتباه را یکی پس از دیگری ارسال کند، دستگاه مشغول پاک کردن 
آنها خواهد شد؛ در نتیجه هکر می تواند به تعداد دلخواه رمزهای تخمین زده شده را وارد 
دستگاه کند. هیکی، این شــکاف امنیتی را به اپل گزارش داده و به این نکته اشاره کرده 
 که  کشف این شکاف امنیتی کار سختی نیســت و احتماال افراد دیگری قبل از او آن را 

کشف کرده اند.

با دکمه ضدخر و پف؛
تختخواب رباتیک هم تولید شد

تولید رباتی که بتوانــد کار رختخواب را انجــام دهد، ایده جالبی به نظر می رســد؛ 
اما عملیاتی کــردن این ایده کار چندان ســاده ای نیســت. به تازگــی رباتی به نام 
»پرپل پاوربیس« تولید شده که اگر چه از نظر ظاهری شباهت زیادی با تختخواب های 
عادی دارد، اما می تواند راحتی و آسایش بیشــتری را در زمان خوابیدن برای افراد به 
ارمغان آورد. این ربات با بررسی موقعیت محیطی نه تنها محل مناسبی برای استقرار 
خود به عنوان رختخواب را مشخص می کند، بلکه می تواند ارتفاع خود را نیز در بهترین 
شرایط تنظیم کند تا خواب آســوده ای برای افراد رقم بخورد. دکمه ضدخروپف این 

رختخواب رباتیک نیز وضعیت ســر 
فــرد را در صورت خــر و پف کردن به 
طور خودکار تغییر می دهد تا خروپف 
وی متوقف شود. تختخواب یادشده را 
می توان به شکل دفتر کار خانگی هم 
درآورد و جالب اینکه محصول مذکور 
به همین علت به خروجی برقی و پورت 
یو. اس. بی مجهز اســت. قیمت مدل 

پایه این محصول ۱۳۹۹ دالر است.

برای از بین بردن زباله ها؛
فضاپیمای ۱۰۰ کیلویی به فضا پرتاب شد

فضانوردان ایستگاه فضایی بین المللی، یک فضاپیمای ۱۰۰ کیلوگرمی را به آسمان 
فرستادند تا چهار فناوری مختلف از جمله روش هایی برای از بین بردن زباله های 
فضایی را آزمایش کنند.آنها برای ارســال فضاپیما از بــازوی رباتیک ۱7/6 متری  

Canadarm استفاده کردند.
شرکت NanoRacks  در »هیوســتن« آمریکا هماهنگی های الزم برای ارسال 
 Remove ،را انجام داد. به گفته این شــرکت  Remove Derbis فضاپیمــای
Derbis   ســنگین ترین باری اســت که تاکنون به ایســتگاه فضایی بین المللی 
فرستاده شده است. این هواپیما در ماه های آتی چهار فناوری مختلف را برای از بین 
بردن زباله های فضایی آزمایش می کند. این ماموریت با بودجه 5/2 میلیون یورویی 
اتحادیه اروپا انجام می شود. واحدهای زمینی دانشگاه سوری در انگلیس در دوماه 
آتی تمام سیستم های زیرمجموعه ماهواره را روشن و فعالیت آن را رصد می کنند.

آزمایش های  این فضاپیما  از ماه سپتامبر آغاز می شود و هرمرحله از آزمایش نیز 
سه تا چهار هفته طول می کشد. دلیل طوالنی شدن مدت آزمایش، تصویربرداری با 
کیفیت باال از فرآیند هرکدام است. در فوریه 2۰۱۹ میالدی آخرین آزمایش ایرباس 
انجام می شود و فضاپیما یک سیستم موشکی به اندازه یک قلم را پرتاب می کند. این 

سیستم برای از بین بردن زباله های فضایی به کار برده می شود.

  عکس روز

  استفاده چین از ربات های پرنده نما 
برای جاسوسی از شهروندان خود!

خبر

کشف آسیب پذیری بحرانی در 
مرورگر »فایرفاکس«

مرکز مدیریت راهبردی امنیت فضای تولید و تبادل اطالعات 
ریاســت جمهوری، نســبت به آســیب پذیــری بحرانی در 
مرورگرهای فایرفاکس و Edge هشدار داد. این آسیب پذیری، 
امنیت حســاب های آنالین کاربر را ســرقت می کند. کروم 
)Chrome ( و ســافاری ) Safari ( درحال حاضــر برای 
جلوگیری از چنین مشــکالتی قوانینــی درج کرده اند که از 
کاربران شــان در قبال چنین حمالتی محافظت شــده است. 
مرورگرهــای Firefox و Edge نیــز پس از مطلع شــدن 
 از ایــن آســیب پذیری، بــا به روزرســانی، آن را برطــرف 

کرده اند.

تولید قدرتمندترین پردازنده 
برای لپ تاپ های مجهز به ویندوز ۱۰

پس از عرضه پردازنده »اسنپ دراگون ۸۳5 « توسط کوالکوم، 
مایکروسافت به منظور تولید پردازنده ای قدرتمند توسط این 
شــرکت برای نصب بر روی لپ تاپ های مجهز به ویندوز ۱۰ 

وارد مذاکره شد. 
»اســنپ دراگون ۱۰۰۰« توان پردازش باالیی خواهد داشت 
که هنوز جزئیات آن اعالم نشده است ولی انتظار می رود همراه 

با پردازنده های سری Yو U اینتل مورد استفاده قرار بگیرد. 
انتظار می رود این محصــول در دو مدل 4/5 و ۱5 واتی تولید 
شــود و از ۱6 گیگابایــت رم LPDDR۴X و ۱2۸ گیگابایت 

درایوهای فالش یو اف اس پشتیبانی کند. 
پشــتیبانی از آخرین اســتاندارد وایفای، Gigabit LTE و 
بهره مندی از سیســتم کنترل مصرف برق جدیــد، از جمله 

ویژگی های این محصول است. 
قیمت پردازنده یادشده هنوز مشخص و اعالم نشده است. این 

محصول در اواخر سال جاری میالدی عرضه می شود.

فهرست واردکنندگان گوشی 
با ارز دولتی اعالم شد

وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات با اعالم فهرســتی از 4۰  
شرکت واردکننده گوشــی همراه، توضیح داد: از ابتدای سال 
۹7 تا 2۹ خردادماه به 4۰ شــرکت وارد کننده گوشی تلفن 
همراه، ارز دولتی تخصیص داده شــده است که ۳۰ شرکت از 
این فهرست با بخشی از ارز تخصیص داده شده، اقدام به واردات 
گوشی تلفن همراه کرده اند. رقم کل ارز اختصاص یافته به 4۰ 
شرکت مذکور 22۰ میلیون و 64۳ هزار و 2۰6 یورو را شامل 
می شود که تا کنون محموله هایی با مجموع رقم 75 میلیون 
و 2۸۳ هزار و ۸6۰ یورو با عاملیت ۳۰ شــرکت وارد کننده از 

گمرک ترخیص شده است.

قبل از رونمایی؛
ویژگی های گوشی جدید سونی لو رفت

سونی قصد دارد قبل از پایان ســال جاری میالدی گوشی جدیدی به نام »ایکس زد ۳ 
پرمیوم« عرضه کند که جانشینی برای »ایکس پریا زد 2 پرمیوم« محسوب می شود.

این گوشی جدید از نمایشگری با دقت فوق العاده ۳۸4۰ در ۱۹2۰ برخوردار خواهد بود  
لذا احتمال می رود نسبت دقت بصری آن ۱۸ به ۹ باشد.

در این گوشی از نسخه ۹ سیســتم عامل اندروید استفاده شــده و میزان رم آن هم 6 
گیگابایت برآورد شده اســت. همچنین پیش بینی می شــود ۱2۸ گیگابایت حافظه 
روی این گوشی نصب شود. این گوشی از فناوری دوربین دوگانه در پشت خود 

بهره مند است و دقت حســگرهای این دوربین ها به ترتیب ۱۹ 
و ۱2 مگاپیکسل است. دقت دوربین ســلفی این گوشی هم ۱۳ 

مگاپیکسل است.

مراحل استفاده برنامه کد چک
اگر جزو افرادی هســتید که به نــوع خوراکی و 
رژیم غذایی خود حساسیت زیادی نشان می دهید، حتما از 

اپلیکیشن »کد چک« Codecheck  استفاده کنید. 

کاربران می توانند اپلیکیشــن کــد چــک )Codecheck( را از 
فروشــگاه های آنالین »پلی اســتور« و »اپ اســتور« دانلود کنند 
و از قابلیت هــای ویــژه آن بهره مند شــوند. این برنامــه مفید و 
کاربــردی که در هــر دو پلت فرم سیســتم های عامــل اندروید و 
iOS موجود اســت، به کاربرانش این امکان را می دهــد تا قبل از 
خرید خوراکی هــای مختلف، با اســکن کردن بارکد درج شــده 
 روی محصول موردنظرشــان به اطالعــات و ارزش های غذایی آن 

پی ببرند.
افرادی که به رژیم غذایی خود اهمیت می دهند، قادر خواهند بود از 
سالمت محتویات و ارزش غذایی خوراکی های موردنظرشان آگاهی 
یابند. بدین ترتیب، برنامه »کد چک« به کاربران یک عالمت ســبز 
یا قرمز نشان می دهد که عالمت »ســبز« نشان دهنده ارزش باالی 
غذایی و سالم بودن محصول اســت و عالمت »قرمز« نشانگر ارزش 

غذایی پایین آن و عالمت هشدار است.
همچنیــن آن دســته از کاربرانــی کــه از رژیــم هــای غذایی 
خــاص همچــون گیاه خــواری یــا خــام گیاه خــواری پیروی 
می کننــد، بــا اســتفاده از این اپلیکیشــن قــادر خواهنــد بود 
 درصورت وجــود محتویات گوشــتی، لبنی و غیرگیاهــی، از آن

 آگاه شوند.
ضمنــا ایــن برنامــه بــرای آن دســته از کاربرانی که آلــرژی و 
حساســیت های غذایی خاصی به مواد غذایی حساســیت زا دارند، 
بســیار مفید و کاربردی اســت. به عنوان مثال، برخــی از افراد به 
باقاال حساســیت دارنــد و این امر در بســیاری از مــوارد به مرگ 
آنان منجر می شــود؛ یا برخی دیگــر، به فلفــل، ادویه جات تند و 
برخی دیگــر از ســبزیجات و صیفی جات، آلرژی های شــدیدی 
دارند کــه می توانند بــا بهره منــدی از قابلیت های هوشــمندانه 
این اپلیکیشــن از بروز بیمــاری و آلرژی های شــدید جلوگیری 
 کنند و هنــگام خریــد، از محتویــات دقیق خوراکــی موردنظر

 مطلع شوند.
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رییس شبکه دامپزشکی شهرضا  خبر داد:
آغاز طرح ساماندهی مراکز 
عرضه شیرخام و لبنیات سنتی

رییــس شــبکه دامپزشــکی  شهرضا
شــهرضا، با اشــاره به بهداشــت ایســتگاه های 
جمع آوری شیر در شهرضا، اظهار داشت: شیر باید 
بــا یــک اســتاندارد علمــی تحــت عنــوان 
پاستوریزاســیون، میکروب زدایی شود؛ اما برخی 
واحدهای لبنیات ســنتی شــیر را مســتقیم از 
دامداری خریداری می کنند و بدون رعایت اصول 
پاستوریزاســیون مورد مصرف قرار می دهند؛ به 
همین دلیل الزم است این مراکز تولید محصوالت 

لبنی تحت کنترل قرار بگیرند.
»حمید رییس زاده« با اشاره به آغاز طرح اجرایی 
ساماندهی مراکز عرضه شیرخام و لبنیات سنتی، 
اظهارداشت: این طرح با هدف ارتقای سطح کیفی 
و بهداشــتی مراکز عرضه شــیرخام، همچنین 
فرهنگ سازی در حوزه مصرف لبنیات در شهرضا 

آغاز شده است.

رییس دادگستری اردستان اعالم کرد:
 رفع تصرف 65 هکتار زمین

 در اردستان
رییس دادگستری شهرستان  اردستان
اردستان از بازگشــت بیش از 65 هکتار از اراضی 

تصرف شده اردستان به بیت المال خبر داد.
»محمدرضا کبیری« اظهار کرد: ســال گذشته 
نیمی از نیروی انسانی دادسرای اردستان کاهش 
یافته و این تعداد نیرو بدون جایگزین مانده است. 
وی افزود: از اول تیرماه 96 تا پایان خردادماه 97، 
تعداد هفت هزار و 681 پرونده وارد شعب قضایی 
اردستان شــده و هفت هزار و 809 پرونده نیز از 
این شعب خارج شده اســت. رییس دادگستری 
شهرستان اردســتان گفت: پرونده های وارده به 
شورای حل اختالف شهرســتان اردستان در یک 
ســال گذشــته هزار و 190 فقره پرونده بوده که 
از این میان به هزار و 228 فقره رســیدگی شده و 
 تعداد 237 فقره پرونده منتهی به صلح و سازش

 شده است.

اخبار

سایه َبختک بر سر شالیزارهای برنج لنجان!

پیشنهاد سردبیر:

با مسئوالن

باران های بهاری محصوالت 
جالیزی بادرود را کاهش داد

مدیر جهادکشــاورزی نطنز  نطنز
گفت: امســال بر اثر بارش باران هــای بهاری و 
تگرگ، به بسیاری از محصوالت جالیزی خسارت 
وارد شده و این بارش ها در کاهش تولیدات نیز 

تاثیر گذار بوده است.
»عبدالرضا مهدی بادی« اظهار کرد: هر ســاله 
در خرداد و تیرماه محصــوالت جالیزی از جمله 
محصول طالبی، گرمک، شاه آبادی با کیفیت باال از 
مزارع بادرود برداشت و روانه بازار داخلی می شود.
وی با بیــان اینکه ایــن محصــوالت عمدتا در 
بهمن ماه به صورت تونلی با پوشــش پالستیک 
کشت می شوند، گفت: مزایای کشت محصوالت 
جالیزی با این روش زودرســی، تولید محصول 
سالم و صرفه جویی در آب و نهاده های کشاورزی 

است.

رییس اداره جهادکشاورزی دهاقان:
آفات گلخانه ای کنترل می شود

رییس اداره جهاد کشاورزی  دهاقان
شهرســتان دهاقان از اجرای طــرح نظارت بر 
گلخانه های دهاقان بــا هدف تولید محصوالت 

سالم خبرداد.
»امیر صفر پور« در حاشیه بازدید از گلخانه های 
این شهرســتان، از اجرای طــرح آی. پی. ام یا 
نظارت بر گلخانه ها با هدف تولید محصول سالم 
خبــرداد و اظهار کرد: این طرح در ســطح 10 

هکتار از گلخانه ها اجرا می شود.
وی افزود: کاهش مصرف ســموم و استفاده از 
عوامل بیولوژیک در کنترل آفــات گلخانه ای 
از دیگر موارد این طرح است.رییس اداره جهاد 
کشاورزی شهرستان دهاقان با بیان اینکه برای 
اجرای بهتــر این طرح دو نفر کارشــناس گیاه 
پزشکی بر تولید محصوالت گلخانه ای نظارت 
دارند، خاطرنشــان کرد: در شرایط خشکسالی 
امیدواریــم بتوانیم با تولیــدات بهتر به اقتصاد 
کشاورزی و سالمت مردم  کمک بیشتری کنیم.

برنــِج شهرســتان »لنجان«   لنجان
دومین محصول استراتژیک کشور است. 

برنج، دومین غذای محبــوب و پرمصرف 
ایرانی ها بوده و در ســالی که تحت عنوان 
»حمایت از کاالی ایرانی« نامگذاری شده 
است، برندســازی برنج لنجان می تواند به 
اقتصاد کشــاورزان، کارگران و مشاغلی 
که در این حوزه مشــغول فعالیت هستند 
کمک شایانی کند؛ اما ممنوعیت کشت برنج 
لنجان نه تنها کمکی به برندسازی این برنِج 
با کیفیت نکرده بلکه قرار اســت برنج های 
خارجی که تنها در کیســه های شــیک 
بسته بندی شــده، جایگزین این محصول 

پرطرفدار شود.
امروز معیشت بسیاری از خانوارها در شهرستان 
لنجان در گرو کشــت برنج اســت و نمی توان به 

آسانی آن را ممنوع کرد. 
امــروز کشــاورزان، دروگرهــا، کمبایــن هــا، 
ســفیدکننده ها و... بــا اعالم ممنوعیت کشــت 
 این محصــول نگــران بیــکاری فــردای خود 

هستند.
»همت علی انصــاری« مدیر جهاد کشــاورزی 
شهرســتان لنجان معتقد اســت: در شهرستان 
لنجــان حــدود هــزار و 850 هکتــار از اراضی 
کشاورزی زیر کشت برنج قرار دارد و سطح اراضی 
پست در این شهرســتان بالغ بر یک هزار و500 
هکتار بوده و باید گفت اجرای کشــت جایگزین 

برنج در این اراضی وجود ندارد. از ســوی دیگر به 
منظور حفــظ ژرمپالس 
برنج لنجان نیاز اســت 
در  کشــتی  انــدک 
شهرســتان لنجان باقی 
بماند که این اراضی پست 
به دلیل محدودیت فنی 
که دارند، می توانند این 
حفظ ژرمپالس را داشته 

باشند.

انصاری می گوید: خشکســالی گریبان کشــور، 
و  اصفهــان  اســتان 
شهرســتان لنجــان را 

گرفته است. 
با توجه به کاهش منابع 
آب، دســتوری مبنی بر 
ممنوعیت کشــت برنج 
در کل کشــور بــه جز 
استان گیالن و مازنداران 
توسط معاون وزیر صادر شد و با توجه به اهمیت 

موضــوع مصوبه هیئــت دولت نیز بــر روی این 
مبحــث قــرار دارد و هیئت دولت نیــز به دلیل 
 کاهش منابع آب کشــت برنــج را ممنوع اعالم 
کرده است.مدیر جهاد کشاورزی شهرستان لنجان 
افزود: امسال کشــت برنج لنجان انجام نخواهد 
گرفت، با توجه بــه کاهش منابــع آب مکاتبات 
متعددی بــرای رهاســازی حقابه کشــاورزان 
انجــام گرفت، ولــی باتوجه به اطالعاتــی که از 
ســوی مجموعه آب منطقه ای استان اصفهان و 
شهرســتان لنجان در خصوص وجود محدودیت 
هایی که برای تامین شــرب ارائه شــده اســت، 
هیچ قول و وعده ای در خصوص رهاســازی آب 
 مورد نیاز کشت بهار در شهرســتان لنجان به ما 
نداده اند.انصاری تصریح کرد: البتــه تا به امروز 
بیش از 30 نوع گیاه زراعی برای کشت جایگزین 
برنج در ســطح  شهرســتان لنجان با همکاری 
ســازمان جهادکشــاورزی و مرکــز تحقیقات 
کشاورزی استان اصفهان پیش بینی شده است و 
عموما روی آنها کارهای کارشناسی انجام گرفته و 

تعویض رقم و اصالح بذر انجام شده است.
 باید به این مهم توجه داشــت کــه هیچ یک از 
این محصوالت جایگزین درآمدی معادل درآمد 
کشــت برنج را نخواهــد داشــت و اینکه مطرح 
شود کشــت جایگزینی که بتواند معادل کشت 
برنج برای کشــاورز درآمد داشــته باشد، نداریم 
 و هیچ یــک از این محصوالت پتانســیل برنج را

 ندارند.

سایه َبختک بر سر شالیزارهای برنج لنجان!

گلپایگان مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان گفت: در 
استان اصفهان 20 میلیارد مترمکعب گاز در بخش های مختلف 
صنعتی و شــش نیروگاه بزرگ تامین برق در طول سال مصرف 

می شود.
»ســیدمصطفی علوی« در آیین کلنگ زنی ســاختمان اداری 
شرکت گاز شهر گوگد، اظهار کرد: حدود 1۴۴ میلیون مترمکعب 

در شهرستان گلپایگان گاز مصرف می شــود و اگر گازرسانی از 
طریق لوله گذاری در شهرستان انجام نمی شد در استان اصفهان 

به یک میلیون تانکر برای حمل گاز نیاز بود.
وی با بیان اینکــه ایران از لحاظ تولیــد گاز در رتبه چهارم  و در 
مصرف  در رتبه دوم جهان قرار دارد، اظهار کرد: در ســه شهر و 
۴9 روستای شهرستان گلپایگان ۴0 هزار مشترک از نعمت گاز 

طبیعی برخوردار هستند.  مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان 
گفت: مشترکان مصرف گاز در شهرستان گلپایگان دو میلیارد و 

700  میلیون تومان به شرکت گاز بدهکار هستند.
وی گفت: صرفه جویی در مصرف گاز وظیفه همگانی اســت و در 
بخش  صنعت  و خانگی  باید وسایلی که مصرف گاز کمتری دارند 

جایگزین وسایل پر مصرف شود.

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان اعالم کرد:

مصرف ۲۰ میلیارد مترمکعب »گاز« در استان اصفهان

  مدیر جهادکشاورزی شهرستان می گوید  سیاست های کشت جایگزین جواب نداده است  

در شهرستان لنجان حدود هزار و 
۸۵۰ هکتار از اراضی کشاورزی 
زیر کشت برنج قرار دارد و سطح 

اراضی پست در این شهرستان بالغ 
بر یک هزار و۵۰۰ هکتاراست 

مفاد آراء
3/411 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آراء صادره هیأت موضوع تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی آران وبیدگل تصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضیان محرز 
گردیده است لذامشــخصات متقاضیان وامالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع 
عموم در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد وامالک محل تسلیم وپس از اخذ رسید ، ظرف 

مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
1- رأی شماره 401-97/02/22 هیأت : شرکت آریا فرش ترنم کاشان)سهامی خاص( 
به شماره ثبت 1537و شماره شناسه ملی 14006563371  ششدانگ  یکباب کارخانه به 
مساحت 1810/60 مترمربع شماره پالک 456 فرعی از پالک 1 اصلی واقع در سرداریه 

بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از مالک رسمی آقای داود محمودیان
2- رأی شــماره 402و403-97/02/22 هیأت : آقای مهدی خراطی بیدگلی فرزند رضا 
شماره شناسنامه 7894 و خانم معصومه نمکی بیدگلی فرزند رحمت اله شماره شناسنامه 
1586  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 155/60 مترمربع شماره پالک 920 
فرعی مجزا از شماره 102 فرعی از پالک 6 اصلی واقع در حسین آباد  بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل. ابتیاعی از مالک رسمی آقای نصراله داعی
3- رأی شماره 404-97/02/22 هیأت : آقای اســداله لطف آبادی بیدگلی فرزند قاسم 
شماره شناسنامه 6863 ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 164 مترمربع شماره پالک 921 
فرعی مجزا از شماره 107 فرعی از پالک 6 اصلی واقع در حسین آباد بیدگل بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از مالک رسمی خانم هما مجلسی
4- رأی شماره 295و 297 -97/02/10 هیأت : آقای عباس میرزایی مفرد بیدگلی فرزند 
محمد آقا شماره شناسنامه 192 و خانم سعیده آقائی فرزند محمد شماره شناسنامه 1408  
)بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 137 مترمربع شماره پالک 9 فرعی مجزا از 
شماره 7 فرعی از 63 اصلی و 4 فرعی از 62 اصلی و قسمتی از مشاعات خانه 62 اصلی واقع 
در اماکن  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از مالک رسمی خانم زهرا شاهمیرزایی 

وآقای عباس میرزایی و خانم فاطمه میرزایی ورثه مرحوم محمد میرزایی
5- رأی شــماره 416- 97/02/22 هیأت : آقای علیرضا طامه فرزند رحمت اله شــماره 
شناسنامه 8731 ششدانگ  یکبابخانه به مســاحت 140/82 مترمربع شماره پالک 98 
فرعی مجزا از شماره 3 فرعی از پالک 235 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران 

و بیدگل. ابتیاعی از مالک رسمی آقای منصور صائبی
6- رأی شماره 3220-96/11/23 هیأت : آقای سیدمیرزا شریفیان آرانی فرزند سید خلیل 
شماره شناسنامه 455 ششدانگ  یکباب ســاختمان به مساحت 200/12 مترمربع شماره 
پالک 21 فرعی مجزا از شماره 1و2و6و17و18 وقسمتی از مشاعات خانه 2427و شماره 
3و2و12و13فرعی از 2412 اصلی از پالک 2427 اصلــی واقع در اماکن بخش 3 حوزه 
ثبتی آران و بیدگل.مالک رسمی و ابتیاعی از مالکین رســمی آقای سید خلیل شریفیان 

وخانم مرضیه شریفیان
7- رأی شــماره 292-97/02/10 هیأت : خانم خدیجه قاســمی  فرزند محمد شماره 
شناسنامه 2117 ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 73/28 مترمربع شماره پالک 18 فرعی 
مجزا از شماره 6 و7و8 و9و17 فرعی از پالک 2574 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل. مالک رسمی و ابتیاعی از مالک رسمی آقای خیراله نجاری
8- رأی شــماره 417-97/02/22 هیأت : آقای احمد اعتصام پور فرزند مســلم شماره 
شناسنامه 267 ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 151 مترمربع شماره پالک 1010 فرعی 
از پالک 2637 اصلی واقع در مسعودآباد آران بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی 

از خانم اعظم افروز
9- رأی شماره 272و273-97/02/09 هیأت : آقای سید سجاد سعادت دار آرانی فرزند 
سید مرتضی شماره شناسنامه 6190014143 و خانم مرجان تنهائی آرانی فرزند عباس 
شماره شناسنامه 6190027962  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 93/86 
مترمربع شماره پالک 9373 فرعی مجزا از شماره 5234 فرعی از پالک 2637 اصلی واقع 
در مسعودآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از مالکین رسمی آقای سید مرتضی 

سعادت دار آرانی و خانم پروین اکرمیان آرانی
10- رأی شــماره 271 -97/02/09 هیأت : خانم صنمبر عربی آرانی فرزند علی شماره 
شناسنامه 64  ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 155/50 مترمربع شماره پالک 9374 فرعی 
مجزا از شماره 1189 فرعی از پالک 2637 اصلی واقع در مسعود آباد بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل.کسر از مالکین مشاعی اولیه
11- رأی شماره 255-95/01/25 هیأت : آقای ابوالفضل کدخدایی آرانی فرزند مصطفی 
شماره شناسنامه 6190010458 ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 123/10 مترمربع شماره 
پالک 2737 فرعی مجزا از پالک 2638 اصلی واقع در احمد آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران 

و بیدگل.ابتیاعی از مالک مشاعی اولیه آقای حسن اکرمیان
12- رأی شماره 270و269-97/02/09 هیأت : آقای علی اکبر سلمانی فرزند غالمحسین 
شماره شناسنامه 11910 وآقای ســید عباس عباس زاده آرانی  فرزند سید مهدی  شماره 
شناسنامه 241  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکباب ساختمان به مساحت 157/50 مترمربع 
شماره پالک 3179 فرعی مجزا از پالک 2638 اصلی و شماره پالک 1629 فرعی مجزا از 
پالک 2638 اصلی واقع در احمد آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از شهرداری 

آران و بیدگل و مالک رسمی خانم فاطمه سعیدی
13- رأی شماره 422و428-97/02/22 هیأت : آقای علی اکبر حاتمی فرزند محمد علی 
شماره شناسنامه 567 و خانم زهرا خاکباز آرانی فرزند ماشــااله شماره شناسنامه 9870  
)بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مســاحت 107/65 مترمربع شماره پالک 3182 
فرعی مجزا از شماره 20 فرعی از پالک 2638 اصلی واقع در احمد آباد بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل.ابتیاعی از مالک رسمی آقای ماشااله خاکباز 
14- رأی شماره 435-97/02/22 هیأت : آقای اصغر خاکباز آرانی  فرزند ماشااله شماره 
شناسنامه 10829 ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 93 مترمربع شماره پالک 3183 فرعی 
مجزا از شماره 20 فرعی از پالک 2638 اصلی واقع در احمدآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران 

و بیدگل.ابتیاعی از مالک رسمی آقای ماشااله خاکباز آرانی
15- رأی شــماره 205و206-97/2/03 هیــأت : آقــای میثم دارچینــی فرزند علی 
محمد شماره شناســنامه 3298 و خانم زینت ســبزی کار بیدگلی  فرزند حسین شماره 
شناســنامه 6190029566  )بالمناصفــه( ، ششــدانگ  یکبابخانه به مســاحت 250 
مترمربع شــماره پالک 1910 فرعی مجزا از شــماره 349 فرعی از پالک 2640 اصلی 
 واقع در آران دشــت بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعــی از آقای احمد نوذرزاده و

 خانم فاطمه رزاقیان
16- رأی شــماره 274-97/02/09 هیأت : خانم عصمت صمیمی نژاد  فرزند اسمعیل 
شماره شناسنامه 208  ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 106 مترمربع شماره پالک 1182 
فرعی مجزا از شماره 813 فرعی از پالک 2645 اصلی واقع در وشاد بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل.ابتیاعی از مالک رسمی خانم سکینه غالمی
17- رأی شماره 275-97/02/09 هیأت : آقای ابوالفضل حالج آرانی  فرزند ناصر شماره 
شناسنامه 1250125634 ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 114/50 مترمربع شماره پالک 
1183 فرعی مجزا از شماره 343 فرعی از پالک 2645 اصلی واقع در وشاد بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل .ابتیاعی از آقای علی کویری
18- رأی شــماره 265و266-97/02/09 هیأت : آقای هادی رحیمیان بیدگلی  فرزند 
رحیم شماره شناسنامه 42 و خانم الهام رحیمی ارمکی فرزند علی شماره شناسنامه 1609  
)بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 99/30 مترمربع شماره پالک 6243 فرعی 
مجزا از شماره 5857 فرعی از پالک 2840 اصلی واقع در ریگستان دیم کار آران بخش 3 

حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از آقای عباسعلی لطفی
19- رأی شــماره 264-97/02/09 هیأت : آقای داود مالکیان بیدگلی فرزند حســین 
جان شــماره شناســنامه 183 ششــدانگ  یکبابخانه بــه مســاحت 50/55 مترمربع 
شــماره پالک 6244 فرعی مجزا از شــماره 205 فرعی از پالک 2840 اصلی واقع در 
 ریگســتان دیم کار آران بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از مالک رسمی آقای

 اردشیر قاسمی
20- رأی شــماره 455و456-97/02/22 هیأت : آقای مهدی محمدیان فرزند محمد 
شــماره شناســنامه 114 و خانم زینب کاظمی آرانی فرزند زمان شــماره شناسنامه 30  
)بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 124/90 مترمربع شماره پالک 6248 فرعی 
مجزا از شماره 294 فرعی از پالک 2840 اصلی واقع در ریگستان دیم کار آران بخش 3 

حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکین رسمی
21- رأی شماره 262-97/02/09 هیأت : خانم زیبا ناظمی بیدگلی فرزند حسنعلی شماره 
شناسنامه 81  ششدانگ  یکبابخانه به مســاحت 104/50 مترمربع شماره پالک 1332 
فرعی مجزا از شماره 219 فرعی از پالک 2875 اصلی واقع در بخش 3 حوزه ثبتی آران و 

بیدگل.ابتیاعی از مالکین رسمی آقای ماشااله مومنی بیدگلی و خانم فاطمه شاه میرزایی
22- رأی شماره 278-97/02/09 هیأت : آقای عباس میرزا آقائی نصرآبادی فرزند تقی 
شماره شناسنامه 71 ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 191 مترمربع شماره پالک 1378 
فرعی مجزا از شماره 963 فرعی از پالک 21 اصلی واقع در نصر آباد بخش 4 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل.ابتیاعی از وراث آقای مهدی فالح
23- رأی شماره 353-97/02/10 هیأت : آقای جواد ســنائی نوش آبادی فرزند محمد 
شماره شناسنامه 11 ششدانگ  یکبابخانه به مســاحت 180 مترمربع شماره پالک 576 
فرعی مجزا از پــالک 43 اصلی واقع در غیاث آباد نوش آباد بخــش 4 حوزه ثبتی آران و 

بیدگل.ابتیاعی از مالک رسمی آقای یوسف قدیری
24- رأی شماره 405-97/02/22 هیأت : آقای سید ابوالفضل سجادی نوش آبادی فرزند 
سید حبیب اله  شماره شناسنامه 162 ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 171/70 مترمربع 
شماره پالک 577 فرعی مجزا از پالک 43 اصلی واقع در غیاث آباد نوش آباد بخش 4 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از آقای علی قدیری نوش آبادی
بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض، طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 97/03/20
تاریخ انتشار نوبت دوم : 97/04/05

م الف:108 عباس عباس زادگان رییس اداره ثبت اسناد وامالک  آران وبیدگل    
  حصر وراثت

4/79 آقای حسین دادور دارای شناسنامه شــماره 17446  به شرح دادخواست به کالسه  
255/97 از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنیــن توضیح داده که 
شادروان فاطمه سرخی احمدآبادی به شناسنامه 2 در تاریخ 1389/1/19 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- حســین دادور 
فرزند یدا...، ش.ش 17446 )فرزند( 2- زهــره دادور فرزند یداله، ش.ش 224 )فرزند( 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 شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 1221 شعبه 
 7 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )128 کلمه، 

1 کادر(
اخطار اجرایی

4/80 شماره: 1788/96 به موجب رای شــماره 37 تاریخ 97/1/15 حوزه 4 شورای حل 
اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه عبدالوحید ثارویی فرزند 
خداداد به نشانی مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ 150/000/000 ریال 
بابت اصل خواسته و مبلغ 3/015/000 ریال بابت خسارات دادرسی و پرداخت حق الوکاله 
وکیل و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک لغایت اجرای حکم پرداخت 
نیم عشر دولتی در حق خواهان محمود نقدی با وکالت آقای محمد علی  آلویی به نشانی 
خمینی شهر چهار راه شریعتی ابتدای شریعتی شــمالی ط فوقانی دفتر اسناد رسمی رای 
صادره غیابی است. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ 
شد، محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای 
پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اســتیفاء محکوم به از آن 
میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحاً اعالم نماید. 
م الف:1232 شعبه چهارم حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )192 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

4/81 شماره دادنامه: 9709973633500401 شماره پرونده: 9709983633500082 
شماره بایگانی شعبه: 970084  خواهان: آقای ابراهیم امینی فرد فرزند نعمت اله به نشانی 
استان اصفهان شهرستان خمینی شهر 700 دستگاه بلوار بسیج ک فجر 5، خوانده: خانم 

الهام صفری فرزند محمود به نشانی مجهول المکان، خواسته: الزام به تمکین، دادگاه با 
توجه به محتویات پرونده ضمن اعالم ختم رسیدگی به شرح ذیل مبادرت به صدور قرار می 
نماید. رای دادگاه: در خصوص دادخواست خواهان آقای ابراهیم امینی فرد فرزند نعمت 
اله به طرفیت خوانده خانم الهام صفری فرزند محمود بخواســته الزام خوانده به تمکین 
دادگاه از توجه به سند نکاحیه شماره 20341 مورخه 85/4/31 دفتر رسمی ازدواج شماره 
53 خمینی شهر و احراز رابطه زوجیت فی مابین زوجین و اینکه خوانده دلیلی برعدم تمکین 
خود به دادگاه ارائه ننموده اســت لذا دادگاه دعوی خواهان را وارد و ثابت دانسته مستندا 
به ماده 1114 قانون مدنی خوانده را به حضور در منزل خواهان و ایفاء وظائف زناشــوئی 
محکوم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی 
در همین شعبه و سپس ظرف مدت بیســت روز دیگر قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم 
محترم تجدیدنظر استان اصفهان می باشد. م الف:1195 شعبه چهارم دادگاه عمومی 

حقوقی دادگستری شهرستان خمینی شهر )199 کلمه، 2 کادر(
   حصر وراثت

4/82 خانم مهین فاتحی دارای شناسنامه شماره 12095  به شرح دادخواست به کالسه  
258/97 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
مرتضی فاتحی خوزانی به شناســنامه 11956 در تاریخ 1396/7/6 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- مهین فاتحی فرزند 
رمضان، ش. 12095 )همســر( 2- مجتبی فاتحی خوزانی فرزند کریم، ش.ش 14253 
)برادر ابوینی( 3- محمد فاتحــی خوزانی فرزند کریــم، ش.ش 12869 )برادر ابوینی( 
4- جعفر فاتحی خوزانی فرزنــد کریم، ش.ش 11957 )برادر ابوینــی( 5- رضا فاتحی 
خوزانی فرزند کریم، ش.ش 10628 )برادر ابوینی( 6- محترم فاتحی خوزانی فرزند کریم، 
ش.ش 96 )خواهر ابوینی( 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: 1223 شعبه 7 حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع 

شماره یک( )128 کلمه، 1 کادر(
  حصر وراثت

4/84 آقای غالمحسین زمانی فروشانی دارای شناسنامه شماره 3822  به شرح دادخواست 
به کالسه  261/97 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان محمد زمانی فروشانی به شناسنامه 4 در تاریخ 1396/3/29 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- نوبر آغا احمدی 
فروشانی فرزند سید ابوالقاســم، ش.ش 5594 )مادر( 2- عصمت خلیلی نوگورانی فرزند 
امیدعلی، ش.ش 5 )همسر( 3- حیدرعلی زمانی فروشــانی فرزند محمد، ش.ش 118 
)فرزند( 4- غالمحسین زمانی فروشــانی فرزند محمد، ش.ش 3822 )فرزند( 5- کبرا 
زمانی فروشانی فرزند محمد، ش.ش 1646 )فرزند( 6- زهره زمانی فروشانی فرزند محمد، 
ش.ش 1098 )فرزند( 7- سمیه زمانی فروشــانی فرزند محمد، ش.ش 2012 )فرزند( 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 شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 1230 شعبه 
 7 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )178 کلمه، 

2 کادر(
حصر وراثت

4/85 آقای عبدالرضا زهتاب خوزانی دارای شناسنامه شماره 274  به شرح دادخواست به 
کالسه  260/97 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان میالد زهتاب خوزانی به شناسنامه 1130276392 در تاریخ 1395/12/2 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به1- عبدالرضا 
زهتاب خوزانی فرزند محمد علی، ش.ش 274 )پدر( 2- اعظم آمحمدی فرزند مرتضی، 
ش.ش 392 )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 باشد از تاریخ 
 نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 1231 شعبه 7 حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع 

شماره یک( )130 کلمه، 1 کادر(
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 2عروسک محلی چهار محال و بختیاری احیا 
و ثبت شد

پیشنهاد سردبیر:

شهرستان

عکس روز

ذره بین

اخبار

 کاهش نرخ »ازدواج«
در چهارمحال و بختیاری

براســاس گزارش های منتشر شــده در استان 
چهارمحال و بختیاری آمار طالق در ســال ۹۶ 
نسبت به سال ۹۵ افزایش یافته و این در حالی 

است که نرخ ازدواج رو به کاهش است.
براساس آمار ثبت احوال کشور در سال ۹۶، ۶08 
هزار و ۹77 مورد ازدواج و 174 هزار و ۵۹7 واقعه 
طالق ثبت شده اســت. این در حالی است که 
براساس آمار منتشر شده در استان چهارمحال 
و بختیاری در سال ۹۶، 833۶ ازدواج و در سال 
۹۵، ۹37۶ ازدواج ثبت شد که نشان از کاهش 
8 درصدی ازدواج دارد. همچنین در سال ۹۶، 
1213 مورد طالق ثبت شــد در صورتی که در 
ســال ۹۶، 1381 مورد طالق ثبت شده است 
 که براســاس این آمار میزان طالق در سال ۹۶،

 14 درصد افزایش یافته است.
امین مختاری، مشاور دادگستری در امور طالق، 
روان شــناس و پژوهشــگر خانواده درباره آمار 
باالی طالق در استان گفت: در سال های اخیر 

آمار طالق به میزان زیادی باال رفته و اســتان 
چهارمحال و بختیاری هم به شدت با این مسئله 
مهم اجتماعی دســت به گریبان است که این 
وضعیت بسیار نگران کننده بوده و برای حل آن 

باید تدابیر الزم اندیشیده شود.
این کارشناس در مورد آسیب پذیری زوجین بعد 
از طالق گفت: آثار طالق بر مردان بیش از زنان 
است. احساساتی نظیر ناامیدی، یأس، افسردگی 
و کاهش اعتماد به نفس بعد از متارکه به شکل 

گسترده و پنهان در مردان شکل می گیرد.
مختاری گفت: بعضی اشخاص تصور می کنند 
زنان بیش از مردان آسیب می بینند. ممکن است 
زنان از نگاه فرهنگی و یا موضوع امرار معاش یا 
مسائل عاطفی آسیب ببینند؛ اما تخلیه خود از 
نظر روانی را با گریه و یا درد دل انجام می دهند؛ 
اما مردان بعد از طالق نه تنها دچار آسیب های 
روانی بیشتر می شــوند بلکه به خاطر ساختار 
اجتماعی با درون ریــزی ناراحتی ها در معرض 
ســکته و مرگ زودرس قرار می گیرند. مردان 
بعد از طــالق، تمایلی بــه ازدواج مجدد ندارند 
و بعد از کودکان، بیشترین آســیب را از طالق 
می بینند. نگرانی در مورد سرنوشت فرزند و آینده 
او، گسست عاطفی با همسر، نگاه جامعه به یک 
مرد جدا شده و اشاره به ضعف وی به خاطر عدم 
توانایی در مدیریت زندگی عواملی هستند که 

مردان را مورد هجوم قرار می دهند.

بزرگداشت ۱۳ شهید مدافع 
حرم در شهرکرد

مراسم بزرگداشت 13 شهید مدافع حرم استان 
چهارمحال و بختیاری در شهرکرد برگزار شد.

به مناسبت هشتم شوال، سالروز تخریب بقاع 
متبرکه و حرم نورانی ائمــه مظلوم مدفون در 
قبرستان بقیع، مراســم بزرگداشت 13 شهید 
مدافع حرم چهارمحال و بختیاری در مســجد 
امام رضا )ع( شــهرکرد برگزار شد. این مراسم 
معنوی با سخنرانی و مداحی و با حضور پرشور 
اقشار مردم، جمعی از مسئوالن و خانواده معظم 

شهدا همراه بود.

اجرای 27 پروژه عمران 
شهری در شهرکرد

امسال27 پروژه عمران شــهری در شهرکرد 
اجرا شده است. شهردار شــهرکرد گفت: این 
طرح ها با افزون بر 80 میلیارد ریال اعتبار اجرا 

و تکمیل می شود. 
 نورا... غالمیان دهکردی افزود:شــاخص ترین 
این پروژه ها ساخت وتکمیل آرامستان جدید 
و محوطه تپه نورالشــهدا، اصــالح تقاطع ها، 
مناسب سازی معابر، ترمیم ترانشه ها، مرمت 
جداول فرســوده مناطق شهر، ســاماندهی و 
تکمیل مسیل های ناحیه غرب، بوعلی سینا، 
مطهری و شوره بومی ، ادامه تعریض بلوار رهبر، 
پیاده روسازی معابر شهری و طرح های بهبود 
ترافیک ســطح شهر است. شــهردار شهرکرد 
افزود:توسعه زیرســاخت فیبر نوری، تکمیل 
ساختمان آتش نشانی ناحیه غرب و کمربندی 
1۵ خرداد، توســعه و تجهیز پایانه مسافربری 
آزادی، تکمیل کنارگذر شــمالی شــهرکرد، 
احداث پارک بانوان شماره 2 از دیگر طرح های 

عمران شهری است.

مدیرکل هواشناسی چهارمحال و 
بختیاری خبر داد:

کاهش ۴۴ درصدی بارندگی 
در شهرستان کوهرنگ

مدیر کل هواشناســی چهارمحــال و بختیاری 
از کاهش 44 درصدی بارندگی در شهرســتان 

کوهرنگ چهارمحال و بختیاری خبر داد.
شاهرخ پارسا با اشاره به کاهش 44 درصدی بارش 
در شهرســتان کوهرنگ چهارمحال و بختیاری، 
اظهار داشــت: شهرســتان کوهرنگ مهم ترین 
منطقه بارشی در اســتان چهارمحال و بختیاری 

به شمار می رود.
وی گفت: در حال حاضر میزان بارش سال زراعی 
شهرستان کوهرنگ 7۶2 میلی متر است و این در 
حالی است که میزان بارش سال زراعی گذشته 
در این شهرســتان یک هــزار و 3۵1 میلی متر 

گزارش شده است.
مدیر کل هواشناســی چهارمحــال و بختیاری 
عنوان کرد: این منطقه سرچشمه رودخانه های 

بزرگی از جمله زاینده رود و کارون است.

هفت زخمی طی یک حادثه 
رانندگی در لردگان

حادثه رانندگی در لردگان، هفت زخمی بر جای 
گذاشت. به دنبال برخورد خودروی سواری پراید 
و زانتیا در شهر لردگان، هفت نفر زخمی شدند.

مجروحان ایــن حادثه، پس از انجــام اقدامات 
درمانی مناسب توســط کارشناسان اورژانس به 

بیمارستان شهدای لردگان انتقال یافتند.
شهر لردگان )مرکز شهرستان  لردگان( در فاصله 
1۶0 کیلومتری شهرکرد مرکز استان چهارمحال 

و بختیاری قرار دارد.

مسابقات تنیس در بروجن 
برگزار شد

به مناسبت هفته مبارزه با مواد مخدر، مسابقات 
تنیس در بروجن برگزار شد.

به مناســبت گرامیداشــت هفته مبارزه با مواد 
مخدر، مســابقات تنیس ویژه رده سنی زیر 14 
سال با شرکت 12 ورزشکار در بروجن برگزار شد. 
در پایان این رقابت هــا، امیررضا مردانی و مهرپو 
مقدســی، مقام های اول و دوم و نگین الفیده و 
پوریا زارع مقدم به صورت مشــترک مقام سوم 
را کسب کردند. 2۶ ژوئن برابر با ۵ تیر به عنوان 
»روز جهانی مبــارزه با مواد مخــدر« و ۶ تا 12 
تیرماه نیز به عنوان »هفته مبارزه با مواد مخدر« 

نام گذاری شده است.

سرپرست شبکه بهداشت 
شهرستان بن منصوب شد

با ابالغی از سوی ســید راشد جزایری سرپرست 
معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد 
و رییس مرکز بهداشــت چهارمحال و بختیاری، 
اســماعیل فتاح پور بارزی به ســمت سرپرست 
شبکه بهداشــت و درمان شهرستان بن منصوب 

شد.
 در متن این ابالغ، اهمیت توجه هر چه بیشتر به 
بهبود و ارتقای شــاخص های بهداشتی، نظارت 
کامل بــر روند اجــرای طرح تحول ســالمت، 
بازدید های کارشناســی از مراکــز و خانه های 
بهداشــتی تابعه، تالش در جهت افزایش میزان 
رضایتمندی بیماران و اربــاب رجوع و کیفیت 
فعالیت های بهداشتی درمانی، بررسی راهکار های 
کاهش هزینه های غیر ضــروری و اصالح الگوی 

مصرف یادآوری شده است.

 سفر امام جمعه شهرکرد
 به دیناران

نماینده ولی فقیــه در چهارمحــال و بختیاری 
به همراه اســتاندار و نماینده مجلس به مناطق 

عشایر نشین دیناران سفر کردند.

مدیرکل جهادکشــاورزی چهارمحال و بختیاری، 
از تولید یک میلیــون و 400 هــزار تن محصول 
کشاورزی طی ســال زراعی گذشته در این استان 
خبر داد. ذبیح ا... غریب به مناســبت هفته جهاد 
کشاورزی، با اشاره به برنامه ها و طرح های توسعه ای 
و علمی بخش کشاورزی در چهارمحال و بختیاری 
گفت: طی ســال زراعی گذشــته در مجموع یک 
میلیون و 400 هزار تن انواع محصوالت کشاورزی 
در بخش های زراعت، باغبانی، شیالت و دام و طیور 
در این استان تولید شد که بیش از 30 هزار میلیارد 

ریال درآمدزایی به همراه داشت.
مدیرکل جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری با 
اشاره به خشکسالی های پیاپی و برنامه های مدیریت 
مصرف آب در استان اضافه کرد: برداشت آب این 
استان در حوزه زاینده رود طی سال ۹2 معادل یک 
و 2 دهم میلیارد مترمکعب بود در حالی این میزان 

در سال گذشته به 8۵0 میلیون مترمکعب رسید.
غریب اظهار داشت: به رغم کاهش میزان برداشت 
آب، تولید محصوالت کشــاورزی در چهارمحال و 

بختیاری به دلیل مدیریت و بهره وری صحیح آب، 
نه تنها کاهش نداشت بلکه با افزایش مواجه شد.

وی با بیان اینکه در ســال جاری نیــز تنها 440 
مترمکعب آب در اختیــار چهارمحال و بختیاری 
اســت، گفت: تالش می شــود تا با بهره گیری از 
شیوه های نوین کاشت و آبیاری و مدیریت صحیح 
منابع آبی، آسیبی به تولیدات این بخش از لحاظ 

کمی و کیفی وارد نشود.

طی سال گذشته در چهارمحال و بختیاری؛

یک میلیون و ۴۰۰ هزار تن محصول کشاورزی تولید شد
 مدیر کل راه و شهرســازی چهار محــال و بختیاری 
گفت: با توجه به افزایش ترددها در مســیر جنوب به 
مرکز و شرق و غرب کشــور از طریق محورهای استان 
زیرســاخت های حمل ونقل جــاده ای و بزرگراه های 

استان توسعه می یابد.
داریوش حسینی با اشاره به برنامه ها و اهداف اداره کل 
راه و شهرسازی در خصوص شهرستان بروجن اظهار 
داشت: تردد در مســیر جنوب به مرکز و شرق و غرب 
کشور از طریق محورهای شهرکرد، بروجن، لردگان، 
سفیددشت و زرین شهر و همچنین بروجن به سمیرم 

از طریق محور قرح افزایش یافته است.
وی بــا بیــان اینکه بــا توجه بــه این مهم توســعه 
زیرساخت های حمل و نقل جاده ای و بزرگراه های استان 
را از اهمیت باالیی برخوردار اســت، افزود: همچنین 
تکمیل پروژه های در دســت اقدام این شهرســتان از 

اولویت های اداره کل راه و شهرسازی استان است.
وی با اشــاره بــه همــکاری و تعامل ســازنده مردم 
شهرســتان های بروجن و لــردگان در زمینه تامین 
امالک مورد نیاز جهــت احداث 4 خطه شــهرکرد، 

بروجن، لردگان بیان کرد: قیر یارانه ای جهت تکمیل 
و ســاخت بخشــی این محور 4 خطه که در محدوده 
شــهری اختصاص می یابد که روند ساخت و تکمیل 
این پروژه را تســهیل و آماده بهره بــرداری می کند.

حسینی تصریح کرد: مشکالت پروژه های شهرکردـ  
بروجنـ  لردگان، کنارگذر شمالی شهر بروجن، جاده 
دسترسی بیمارســتان در حال احداث بروجن بررسی 

و رفع می شود.

 مدیر کل راه و شهرسازی چهار محال و بختیاری:

زیرساخت های حمل ونقلی استان توسعه می یابد 

مدیر ساخت و توسعه راه های چهارمحال وبختیاری با یادآوری توقف پروژه احداث چهارخطه مسیر شلمزار- شهرکرد 
به دلیل مشکل تملک اراضی گفت: تداوم این طرح نیازمند ۶0 میلیارد ریال اعتبار است.

 هرچند ساخت چهارخطه شلمزار- شهرکرد از سال های گذشته در فهرست طرح های اولویت دار راه و شهرسازی 
قرار گرفته و به دلیل حجم باالی تصادفات در این محور از مطالبات اساسی مردم کیار به شمار می رود؛ اما اجرای این 
طرح از سال گذشته با مشکل تملک اراضی مواجه شده است، به گونه ای که مدیر ساخت و توسعه راه های استان 
دی ماه سال گذشته، ادامه فعالیت اجرایی این طرح را در گرو حل مشکل تملک اراضی در این محورعنوان کرده بود.

تملک اراضی محور 
شلمزار، 6۰ میلیارد ریال 

نیاز دارد

خبر

با مسئوالن

در حالی که کشــور به صورت کلی با معضل 
بیکاری دســت به گریبان اســت و با وجود 
پتانسیل های ویژه، جایگاه استان چهار محال 
و بختیاری از میزان بیکاری در کشور با یک پله 

صعود به جایگاه اول در ایران رسید. 
بررســی وضعیــت شــاخص های نیــروی کار در 
استان های کشــور نشــان می دهد، چهارمحال و 
بختیاری با نرخ بیکاری 23.7 درصدی باالترین نرخ 
بیکاری استانی را به خود اختصاص داده و جایگزین 
کرمانشاه شده است. بر اساس جزئیات نتایج طرح 
آمارگیری نیروی کار به تفکیک هر اســتان، برای 
مدت دوازده ماهه منتهی به زمستان ۹۶ نشان می 
دهد که استان چهارمحال و بختیاری کمترین میزان 
بیکاری در میان اســتان ها را داراست. کارشناسان 
نبود زیرساخت های توسعه از قبیل فقدان واحدهای 
تولیــدی و صنعتی بزرگ و طرح های کشــاورزی 
پربازده، ضعف مدیریت در بهــره گیری از ظرفیت 
های نسبی این استان از جمله در حوزه گردشگری 
و ناتوانی در جذب اعتبارات را از عوامل مهم افزایش 
نرخ بیکاری و عدم توسعه یافتگی این استان عنوان 
می کنند. این مســئله در حالی است که بر اساس 
آمارهای منتشر شــده سهم این اســتان از جذب 
سرمایه و اختصاص اعتبارات اشتغال زایی نیز بسیار 

اندک است.
بر اساس جدولی که اخیرا از جزئیات آمار و عملکرد 

صندوق توســعه ملی در ســال 13۹۶ و وضعیت 
استان ها منتشر شده است، 47 طرح با رقمی بالغ بر 
2 میلیارد و ۹41 میلیون دالر در مرحله اعالم وصول، 
24 طرح به ارزش یک میلیارد و 7۵۹ میلیون دالر در 
مرحله مسدودی، 81 طرح به ارزش ۶ میلیارد و ۹4۵ 
میلیون دالر در مرحله گشــایش اعتبار و در نهایت 
1۵8 طرح توانستند ۵ میلیارد دالر ارز دریافت کنند. 
از این میزان سهم اســتان چهار محال و بختیاری 
از طرح های اعالم وصول شــده یک طرح، از میزان 
گشایش اعتبار تنها دو میلیون دالر و مبلغ پرداخت 
شده تنها یک میلیون دالر است. این آمار در مقایسه 

با برخی از استان های دیگر که در آنها نیز نرخ بیکاری 
طی سال های گذشــته باال بوده مانند کرمانشاه و 
کهگیلویه و بویر احمد بسیار کمتر است. این مسئله 
در حالی است که جذب اعتبار از صندوق توسعه ملی 
می تواند بخش عمده ای از معضل بیکاری در استان 

را حل کند.
روستاییان و افراد تحصیل کرده؛ در خط 

مقدم بیکاری
بیشترین میزان بیکاری در چهار محال و بختیاری از 
آن افراد تحصیل کرده دانشگاهی و روستاییان است 
این مسئله در حالی مطرح شده که فاضلی، مدیرکل 

تعاون، کار و رفاه اجتماعــی چهارمحال و بختیاری 
اعالم کرده است که دســتگاه های اجرایی استان 
متعهد هستند تا پایان امسال 13 هزار شغل ایجاد 
کنند که بیشــترین میزان تعهد بر عهده اداره کل 
صنعت، معدن، تجارت، جهاد کشــاورزی و میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری است. آن گونه 
که فاضلی اعالم کرده، 8۵ درصد بیکاران استان از 
فارغ التحصیالن هســتند و مدرک  44 درصد  این 
افراد   متناســب  با ظرفیت  و پتانســیل های استان 
نیست؛  بنابراین  دانشگاه ها باید متناسب با ظرفیت  
استان دانشــجو  پذیرش کنند . این مسئله در حالی 
است در حوزه اشتغال روستایی نیز باوجود فرصت 
های موجود راهکارها و روش ها برای اشــتغال زایی 
و رفع بیکاری بســیار کند عمل می کند و بر اساس 
آمارها میزان جذب تســهیالت اشتغال روستاییان 
در این استان بسیار پایین اســت. در همین زمینه، 
مجید نظــری دهکــردی معــاون هماهنگی امور 
عمرانی اســتاندار چهارمحال و بختیاری با اعتراض 
به میزان پایین  اعتبارات تخصیصی در زمینه اشتغال 
روســتاییان اظهار کرد: در حالی که دستگاه های 
اجرایی 27۶ فقره پرونده برای دریافت هزار و 3۹0 
میلیارد ریال تسهیالت اشــتغال روستایی به بانک 
های عامل معرفی کرده انــد، تنها 74 میلیارد ریال 
آن جذب شده اســت.نظری دهکردی تصریح کرد: 
مسئوالن دستگاه های اجرایی چهارمحال و بختیاری 
تنها تا پایان تیر امســال برای جذب بقیه تسهیالت 

اشتغال روستایی فرصت دارند. 

سهم ناچیز چهارمحال و بختیاری از صندوق توسعه ملی

مدیرکل بنیاد مســکن انقالب اســالمی چهارمحال و بختیاری 
گفت: 1۶ میلیارد و 240 میلیون ریال کمک بالعوض برای اقشار 
کم درآمد روستایی استان اختصاص یافته است . سهراب رییسی 
اظهار داشت: در راستای اجرای برنامه جامع تامین مسکن اقشار 
کم درآمد روستایی در سال جاری کمک بالعوض برای کمک به 
این قشر در استان ابالغ شــد. وی افزود: تامین مسکن اقشار کم 

درآمد روستایی شامل خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام 
خمینی)ره(، مددجویان دارای حداقل دو عضو معلول ســازمان 

بهزیستی، طالب فاقد مسکن و اقشار محروم روستایی است.
مدیرکل بنیاد مســکن انقالب اســالمی چهارمحال و بختیاری 
بیان کرد: امســال مبلغ1۶ میلیارد و 240میلیون ریال از محل 
کمک های بالعوض، سهم حساب 100حضرت امام )ره( و بنیاد 

مستضعفان به بنیاد مسکن استان اختصاص داده شده است.
رییســی خاطرنشــان کرد: این مبلغ جهت تامین بخشــی از 
هزینه های احداث، تکمیل و تعمیر واحدهای مسکونی خانوارهای 
مذکور ارائه  شــده که پس از شناسایی مشــمولین با هماهنگی 
ادارات ذی ربط و متناسب با پیشرفت فیزیکی ساختمان تا مرحله 

تکمیل بنا به آنها پرداخت می شود .

مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی چهارمحال و بختیاری :
۱6میلیارد ریال کمک بالعوض به روستا های چهارمحال و بختیاری اختصاص یافت

  با وجود شیوع بیکاری در بام ایران؛  

 2عروسک محلی چهار محال و بختیاری احیا و ثبت شد 
 مدیرکل کانون پرورش فکری چهارمحال و بختیاری گفت: »الل بهیگ« و »بی بی کگ« عروسک های 

بازی در منطقه عشایرنشین چهار محال و بختیاری هستند که احیا و ثبت شد.
فرزاد رحیمی اظهار داشت: عروسک های محلی الل بهیگ و بی بی کگ، عروسک های بازیچه در منطقه 
عشایرنشین بازفت توســط مریم آل مومن، مربی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان احیا و 
ثبت شدند. وی افزود: عروسک الل بهیگ، عروسک عشایر چهار محال بختیاری است و عروسک بی بی 
کگ نیز عروسک آیینی زرتشتیان است که به عنوان عروسک هایی برای آموزش کودکان و برآورده شدن 
آرزوها معرفی شده اســت. رحیمی بیان کرد: الل بهیگ یا الل عروس، عروسکی است که در زمان های 
بسیار قدیم رایج بود و قدمتی چندین ساله دارد. با این وجود حدود نیم قرن است که دیگر جایی در آغوش 

کودکان این مرز  و  بوم ندارد. 

رییس هیئت ژیمناستیک چهارمحال و بختیاری برکنار شد
مجمع فوق العاده هیئت ژیمناســتیک اســتان با حضور محسن سلیمانی، دبیر فدراســیون ژیمناستیک و 
با درخواســت مدیرکل ورزش و جوانان استان برگزار شــد. حمید کریمی، مدیرکل ورزش و جوانان استان 
چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: عملکرد هیئت ها برای اداره کل ورزش و جوانان اهمیت دارد که هیئت ها 
برای ادامه کار خود باید چشم انداز ترسیم کنند. وی با اشاره به مشکالت هیئت ژیمناستیک استان افزود: اگر 

هیئتی می خواهد موفق عمل کند باید برنامه ریزی راهبردی و تقویم کاری داشته باشد.
کریمی با بیان اینکه متاسفانه هیئت ژیمناستیک عملکرد مطلوبی نداشته است، خاطرنشان کرد: چندین بار 
به هیئت نامه ارسال شده که توجهی نکرده است؛ همچنین بازرسی نیز برای این هیئت نامه ارسال کرده که 
به نامه آنها نیز توجهی نشده است. به گزارش تسنیم؛ 17 عضو مجمع در این جلسه حضور داشتند که پس از 

اتمام جلسه اقدام به رای گیری کردند و همه اعضا رای به بی کفایتی رییس وقت هیئت ژیمناستیک دادند.

ساناز رفیعی
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عضو شورای اسالمی شهر اصفهان مطرح کرد:
 تسلط شکارچیان به منطقه 

تاسف برانگیز است
 عضو شــورای اسالمی شــهر اصفهان گفت: در 
ســال های اخیر حیات وحــش »موته« تحت 
دست اندازی ها قرار گرفته و این در حالی است 
که براســاس قانون حتی کندن یک بوته در این 

منطقه جرم است.
مهدی مقدری در جلســه علنی شورای اسالمی 
شهر اصفهان اظهار داشــت: حیات وحش موته 
یکی از بی نظیرترین زیستگاه های آهو در استان 
اصفهان اســت؛ امــا در حالی بــه راحتی مجوز 
اکتشــاف ۳۶ هکتاری معدن آن به حوزه علمیه 
داده می شود که انفجارات ناشی از آن سبب ترس 
حیوانات و فرار چندین کیلومتری آنها از منطقه 

موته می شود.
وی با بیان اینکه دادن این مجوز ســبب تعجب 
کارشناسان، کنشگران و دلسوزان محیط زیست 
شد، افزود: واگذاری ۳۶ هکتار به معدن کاران که 
تنها برای اکتشاف اســت، عمال با محوطه سازی 
و جاده ســازی و تاسیســات جانبی همراه است 
که شــاید تا چندین برابر این واگذاری را شامل 
شــود که ورود افراد غریبه، کارگــران فصلی و 
معدن کاران سبب تسلط شکارچیان به منطقه و 

افزایش شکار خواهد شد.
عضو شورای اسالمی شــهر اصفهان اعالم کرد: 
این معدن در مســیر کوچ حیوانات است و سبب 
جزیره ای شــدن و حبس حیوانات در بخشی از 
منطقه می شود که این مســئله در شرایط بروز 
بیماری های اپیدمی بسیار خطرناک خواهد بود.

وی گفت: مهم ترین نگرانی کارشناسان محیط 
زیست گرد و غبار حاصل از اکتشاف معدن و باز 
شدن پوشش گیاهی و خاکی ناشی از آن است که 

سبب آسیب به گیاهان منطقه می شود.
وی با درخواست از اســتاندار مبنی بر اینکه در 
صدور مجــوز معدن برای منطقــه موته تجدید 
نظر کند، گفــت: در صورت صــدور این مجوز 
آثــار مخرب محیط زیســتی آن نــه تنها دامن 
 شــما را می گیرد بلکه نفس زیســت بوم ایران را 

خواهد گرفت.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند 
شهرداری اصفهان خبر داد:

ایجاد مجتمع فناوری های 
زیست محیطی مدیریت پسماند

مدیرعامل ســازمان مدیریت پسماند شهرداری 
اصفهــان از ایجاد مجتمع فناوری های زیســت 
محیطی مدیریت پســماند در اصفهان خبر داد.
علی دهنوی با بیان اینکه شعار»اصفهان 1400 
شهری بدون دفن پسماند« شعار بسیار مناسبی 
است که برای رسیدن به آن باید تمام تالش خود 
را انجام دهیــم، اظهار کرد: یکــی از مهم ترین 
برنامه ها برای تحقق این هــدف، ایجاد مجتمع 
فناوری های زیســت محیطی مدیریت پسماند 

برای شهر اصفهان است.
وی افزود: احداث اولیــن واحد 250 تنی هاضم 
بی هوازی یکی از اقداماتی اســت که در ســال 
جاری باید صورت گیرد. در این راستا بررسی های 
جامعی صورت گرفته و این مرکــز در آینده ای 
نزدیک می تواند به عنوان پایلوت و مرجع مورد 
اســتفاده برای شــهر اصفهان و دیگر شهرهای 

کشور تبدیل شود.  
دهنوی گفت: همچنین احداث نخســتین واحد 
تولید RDF )روش سوخت مشــتق از زباله( در 
ســال 97 و ایجاد دومین واحد 250 تنی هاضم 
بی هوازی را تا ســال 1400 در دستور کار خود 

قرار داده ایم.
وی با اشــاره به دفــن زباله های بیمارســتانی 
افزود: در شــهر اصفهان روزانه 18 تن پســماند 
پزشکی تولید می شود که در این زمینه به ورود 
ســرمایه گذاران به منظور ســرمایه گذاری در 
حوزه دفن زباله های بیمارســتانی و زباله سوز 
بیمارســتانی نیاز اســت که این پروژه می تواند 
با مشــارکت شــهرداری انجام گیرد.مدیرعامل 
ســازمان مدیریت پسماند شــهرداری اصفهان 
بیان کرد: تشــکیل چندین کارگروه تخصصی از 
جمله فناوری های نوین، پسماند و دفن پسماند، 
آموزش و  جذب اعتبارات ویژه از برنامه های در 

دست اقدام این سازمان است.

اخبار
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پیشنهاد سردبیر:

محیط زیست

آتش سوزی خودرو در اصفهان 
چهارکشته برجای گذاشت

آتش سوزی یک دستگاه خودروی سواری تندر در 
آزاد راه اصفهان- تهران نرسیده به شهرک صنعتی 
مورچه خورت، بامداد دوشنبه به مرگ چهار تن 
منجر شــد.مدیر حوادث و فوریت های پزشکی 
اســتان اصفهان گفت: این خودرو حدود ساعت 
یک و 50 دقیقه بامداد روز دوشــنبه در حاشیه 
جاده به دلیل نامعلومی آتــش گرفته و در حال 
سوختن مشاهده شده است.غفور راستین افزود: 
درپی اعالم این حادثه با مرکز اورژانس ، واحدهای 
امدادی به محل اعزام شــدند؛ اما یک مرد، 2 زن 
جوان و یک پسر 11 ساله قبل از حضور نیروهای 
امدادی و آتش نشانی در میان شعله های آتش 
جان باخته بودند. علت این حادثه مشخص نیست 

و تحقیقات در باره آن ادامه دارد.

 محموله اسکیت قاچاق 
کشف شد

کشف محموله اسکیت های قاچاق در شهرضا و 
دستگیری سارقان 12 دســتگاه خودروی پراید 
در اصفهان از مهم ترین اخبار انتظامی اســتان 
اصفهان بود.ســرهنگ محمدحسین بابا کالنی، 
فرمانــده انتظامی شهرستان»شــهرضا« اظهار 
کرد: ماموران انتظامی مستقر در ایستگاه ایست 
و بازرسی شــهید»امامی« شهرستان»شهرضا« 
حین کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه 
کامیون کشــنده که از جنوب کشــور به مقصد 
تهــران درحرکت بود مشــکوک و آن را متوقف 
کردند. وی با بیان اینکه این خودرو حامل تعداد 
54۶ کارتن اســکیت خارجی بود که راننده آن 
مدارک گمرکی را ارائه نداد، ادامه داد: راننده در 
این زمینه دستگیر و سه میلیارد جنس قاچاق از 

وی کشف شد.

اعتماد بیجا، حساب شهروند 
اصفهانی را خالی کرد

سرهنگ سید مصطفی مرتضوی، رییس پلیس 
فتای اســتان اصفهان اظهار کرد: در پی شکایت 
یکی از شــهروندان مبنی بر ســرقت اینترنتی 
به مبلغ 50 میلیون ریال از حســاب او ، بررسی 
موضوع در دســتور کار ماموران پلیس فتا قرار 
گرفــت.وی افــزود: در نتیجه تــالش بی وقفه 
کارآگاهان پلیس فتا و ردگیــری دقیق متهم از 
طریق سرنخ های به جای مانده در نهایت متهم 
که از دوستان و نزدیکان شاکی بود، شناسایی و 
دستگیر شد.فرمانده انتظامی خمینی شهر با اشاره 
به اینکه متهم در مواجه با مدارک و مســتندات 
پلیس به بزه انتســابی اعتراف کرد، افزود: متهم 
با سوء استفاده از اعتماد شاکی، اطالعات کارت 
بانکی او را به دست آورده  و مبلغ 50 میلیون ریال 

از حساب او برداشت کرده است .
سرهنگ مرتضوی در پایان اشاره کرد : امروزه قفل 
ها و گاوصندوق های غــول پیکر جای خود را به 
رمزها داده اند، این رمزها همانگونه که بسیار ساده 
قابل استفاده می باشــند می توانند خطرناک و 
مشکل ساز شوند به گونه ای که تنها با افشا شدن 
یک رمز موجودی حســاب فردی به طور کامل 
برداشت می شــود.رییس پلیس فتای اصفهان 
در پایان به شهروندان توصیه کرد: کارت بانکی 
و اطالعات آن را در اختیــار دیگران قرار ندهند 
و در حفظ و نگهداری از کارت بانکی دقت کنند؛ 
همچنین شــهروندان محترم در صورت اطالع 
از هرگونه فعالیت مجرمانــه در فضای مجازی 
 مراتب را از طریق نشــانی پلیس فتــا به آدرس
 www.cyberpolice.ir بخــش ارتباطــات 

مردمی گزارش کنند.

کشف ۱۲ دستگاه پراید مسروقه 
توسط پلیس شهر اصفهان

سرهنگ حسن یاردوســتی، فرمانده انتظامی 
شهرستان اصفهان اظهار کرد: ماموران انتظامی 
شهرستان اصفهان طرح ضربتی مقابله با سارقان 
و کشف وســایل نقلیه مســروقه را اجرا کردند.
وی افزود: پس از اجرای این طرح 12 دســتگاه 
خودروی پراید مســروقه طی مدت 24 ساعت 
کشف شد.این مقام انتظامی اضافه کرد: متاسفانه 
اکثر مالباختگان به توصیه های پلیس در رابطه با 
مجهز کردن خودرو های خود به وسایل بازدارنده 
سرقت توجه نکرده و همین مستلزم ربوده شدن 

خودرو توسط سارقان خواهد شد.
 وی با بیان اینکه در این عملیات همه کالنتری 
ها و یگان امداد اصفهان با استعداد و اکیپ های 
پر توان حضور داشتند گفت :طرح های تاکتیکی 
پلیس برای آرامش مردم در نقاط مختلف شبانه 
روز اجرایی می شود.این مقام مسئول با اشاره به 
اینکه این سارقان متاسفانه دارای سنین نوجوانی 
هســتند ادامه داد:خانواده ها می بایست بیشتر 
مراقب فرزندان خود باشــند تا دچار بزهکاری 

نشوند و فریب دوستان ناباب را نخورند.

رییس کلینیک خدمات مشــاوره روان شناختی 
آموزش و پرورش استان اصفهان به فعالیت 920 
مشاور تحصیلی در اســتان اصفهان اشاره کرد و 
گفت: اکثر این مشــاوران در دوره اول متوســطه 
سامان دهی شده اند و این ســامان دهی بیشتر به 
خاطر فرآیند انتخاب رشته پایه نهم است.غالمرضا 
قاسمی با اشاره به ضرورت انجام مشاوره تحصیلی 
برای انتخاب رشته در پایه نهم تحصیلی اظهار کرد: 
فرآیند ارائه خدمات راهنمایی و مشاوره در انتخاب 
رشته پایه نهم به دانش آموزان بدین صورت است 
که دانش آموزان ضمن آشنایی با استعدادها، عالیق، 
توانایی ها و ویژگی های شخصیتی خود، شاخه ها 
و رشته های تحصیلی، حرفه ها و مشاغل مورد نیاز 
جامعه را بشناسند و براساس آن به صورت آگاهانه 
رشــته تحصیلی مناســب خود را انتخاب کنند. 
رییس کلینیک خدمات مشــاوره روان شناختی 
آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: در مصوبه 
جدید هدایت تحصیلی، انتخاب رشــته بر اساس 
۶ مؤلفه نظر دانش آموز، نظر والدین، نظر معلمان 

تمام دروس دوره اول متوسطه، نتایج آزمون های 
مشاوره ای، نتایج عملکرد تحصیلی یا همان نمرات 
درسی و نظرات مشــاور مورد توجه قرار می گیرد.

وی همچنین به فعالیت 920 مشاور تحصیلی در 
استان اصفهان اشاره کرد و گفت: اکثر این مشاوران 
در دوره اول متوسطه ســامان دهی شده اند و این 
سامان دهی بیشتر به خاطر فرآیند انتخاب رشته 

پایه نهم است.

رییس کلینیک خدمات مشاوره روان شناختی آموزش و پرورش استان :

9۲0 مشاور، فرآیند هدایت تحصیلی را مدیریت می کنند
مدیرکل حج و زیارت استان اصفهان گفت: از 85 هزار 
حاجی در کل کشور حدود ۶ هزار نفر اصفهانی هستند 
که معادل 7 درصد حجاج سال 97 می باشند.مدیرکل 
حج و زیارت استان اصفهان گفت: این تعداد حاجی 
در قالب 41 کاروان از استان اصفهان عازم سرزمین 
وحی می شوند که از میان این کاروان ها، 12 کاروان 
»مدینه قبل« و مابقی کاروان ها »مدینه بعد« هستند.

وی با بیان اینکــه تعداد پروازهای اســتان اصفهان 
برای حج تمتع هنوز مشــخص نیست، خاطرنشان 
کرد: پروازهای اســتان اصفهان برای اعزام حاجیان 
به حج تمتع از روز دوشــنبه 8 مرداد شروع می شود 
و آخرین پرواز در روز یکشــنبه 21 مردادماه خواهد 
بود.زاهدی اذعان داشت: در هر کاروان غیر از حجاج 
حاضر در کاروان، مدیر، معــاون، روحانی و تعدادی 
عوامل اجرایی برای خدمت بــه حجاج حضور دارند.
وی تاکید کرد: هزینه ها برای سفر حج در کاروان ها 
از 1۳ میلیون و 500 هزار تومان تا 17 میلیون و 800 
هزار تومان در استان اصفهان بوده است که اختالف در 
انتخاب هتل ها توسط حجاج موجب اختالف قیمت 

کاروان ها شده است؛ اما کاروان ها در بقیه موارد مشابه 
یکدیگر هستند.

 مدیرکل حج و زیارت استان اصفهان یادآور شد: طرح 
سفر ارزان قیمت عتبات عالیات ماه مبارک رمضان که 
قیمت سفر زمینی را به 900 هزار تومان کاهش داده 
بود، همچنان ادامه دارد چراکه از این طرح استقبال 
خوبی به عمل آمد و از همه ظرفیت اســتان اصفهان 

برای این طرح استفاده شد.

مدیرکل حج و زیارت استان خبر داد:

سهم 7 درصدی استان اصفهان در حج 97

مســئول پیگیري، راه اندازي و نظارت بر میز خدمت و امور مرتبط با منشور 
حقوق شــهروندي از برنامه ریزي براي فعــال کردن میز خدمــت در تمام 

فرودگاه هاي پرترافیک تا پایان سال جاري خبر داد.
باقري با بیان اینکه طرح ASQ در راســتاي حقوق شهروندي و تکریم ارباب 
رجوع )مسافران( راه اندازي شده اســت، گفت: میز خدمت محلي براي پاسخ 
به پرسش هاي مســافران در حوزه هاي مختلف است که رضایتمندي ارباب 

رجوع از خدمت رســاني فرودگاه را افزایش مي دهد.مدیر نظارت بر کیفیت 
خدمات فرودگاهي کشور افزود: هر ســال در ایام حج و نوروز نیز که با حجم 
باالي مسافران و پروازها مواجه هستیم، میزهاي خدمت موقت را راه اندازي مي 
کنیم که با استقبال خوبي همراه هستند. وی ادامه داد: تا پایان سال جاري در 
نظر داریم میزهاي خدمت دائمي را در سه فرودگاه پرترافیک اصفهان، شیراز 

و تبریز راه اندازي کنیم.

راه اندازي میز خدمت 
در فرودگاه اصفهان 

خبر

بامسئوالن

چهل و هشــتمین دوره از کنکور سراسری در 
حالی در انتهای هفته جاری برگزار می شــود 
که سال هاست چشم ها به وعده حذف کنکور 

خشک شده است. 
این مسئله در حالی بغرنج تر می شود که امروز شرایط 
ایجاد شده برای برگزاری کنکور نه تنها سهل تر نشده 
که بسیار سخت تر هم شده است، مثل همین مدارس 
و نظام های خرق الساعه و اغلب برنامه هایی که بدون 
برآوردهای کارشناسی در سیســتم ما اجرا می شود 
و مثل هزاران جای خالی که در این سیســتم معیوب 
وجود دارد و دیده نمی شــود و یا ســهل انگارانه کنار 

گذاشته می شود.
پزشکی همچنان در صدر

به رغم شــرایط ســخت و آمار نگران کننده بیکاری 
پزشکان و پیراپزشــکان که در ســال تقریبا چندین 
بار اعالم می شــود؛ اما همچنان رشته علوم تجربی پر 
طرفدارترین شاخه در میان داوطلبان کنکوری امسال 
اســت؛ داوطلبانی که بیشترشــان با رویای قبولی در 
رشته های پزشــکی به این آزمون پا می گذارند. این 
مسئله در حالی است که بر اساس آمار های ارائه شده از 
جامعه بیکاران،  بیشترین شیوع بیکاری در میان فارغ 
التحصیالن دانشگاهی و به علت نداشتن مهارت های 
خاص عنوان شده است در حالی که ساالنه هزاران نفر 
به آمار بیکاران قبلی افزوده می شود.کم شدن میزان 
داوطلبان کنکور و رقابت بیشتر برای رشته های فنی و 
مهارتی از جمله مهندسی و پزشکی، بخشی نیز به دلیل 

ســرخوردگی جوانان از تحصیل در رشته های علوم 
انسانی و غیر مهارتی در دانشگاه ها ست.

زنان همچنان پیشتاز
بر اساس آمارها، 59درصد داوطلبان کنکور امسال را هم 
زنان تشکیل می دهند؛ این مسئله در حالی است که در 
چند سال اخیر نگرانی ها از میزان باال رفتن تحصیالت 
عالیه دختران در برابر پســران همواره مطرح می شده 
و در این ســال ها برخی از چاره اندیشی های نا موفق 
مانند میزان باالتر پذیرش پسران در کنکور به نسبت 
دختران نیز مطرح شد؛ هر چند که در نهایت این طرح 
چندان تغییری در میزان و آمار قبولی های این آزمون 

بر جای نگذاشت.
کنکور همچنان باقی 

سازمان سنجش اعالم کرده است که ۳00 هزار صندلی 
خالی و رشته های بدون متقاضی در دانشگاه های کشور 
وجود دارد؛ اما بر اســاس اعالم مسئوالن این سازمان 
کنکور حداقل برای رشته های پر طرفدار دانشگاه های 
مطرح و خوب فعال حذف نخواهد شــد. این مسئله در 
حالی است که کارشناسان ضمن تاکید بر اینکه صندلی 
خالی دانشگاه ها دلیل روشنی بر کارایی نداشتن کنکور 
است، دریافت سودهای کالن در برگزاری آزمون های 
آزمایشی و کالس های کنکور را از جمله عوامل به نتیجه 

رسیدن حذف کنکور و قانون در این زمینه دانستند.
کنکور و استرسی که همچنان دانش آموزان 

را می بلعد
استرس، بارز ترین ویژگی کنکوری هاست هر چه قدر 

دانش آموز نخبه تر و درس خوان تر باشد این استرس 
به خصوص در آستانه کنکور و حتی پس از آن بیشتر 

خواهد بود. 
هر چند وجود اضطراب در هر کنکوری کامال طبیعی 
است؛ اما این موضوع نباید  از حد معمول بگذرد و باعث 
مشکل و دردسر شود. زیرا که بسیاری از کنکوری های 
ســال های قبل با وجود آمادگی کامل بــرای آزمون 
نتوانســته اند نتیجه دلخواهی کســب کنند. والدین، 
از جمله اصلــی ترین پارامتر های میزان اســترس در 
میان کنکوری ها هســتند.انتظارات بیــش از حد و یا 
وادار کردن دانش آموزان به تحمل فشــارهای درسی 
خارج از حد توان می تواند استرس را تشدید کند. عالوه 
بر این ترس از قضاوت شــدن توســط خانواده و گروه 
دوستان دلیل دیگری است که استرس در کنکوری ها 
را تشدید می کند؛البته می توان با به کار گیری برخی 
از پارامترهای تغذیه ای و رفتاری این میزان از فشار را 
کاهش خواهد داد؛ خوا ب کافــی به خصوص یک روز 
مانده به کنکور کمک زیادی به افزایش تمرکز در حین 

امتحان خواهد کرد.
 غیر از خواب کافی، حتی نــوع تغذیه نیز تاثیر مهمی 
در ســطح یادگیری داوطلبان کنکوری دارد و در این 
روزها بهتر اســت دانش آموزان مواد خوراکی بهتری 
مصرف کنند. پزشکان معتقدند بهتر است کنکوری ها از 
مصرف ترشی، ادویه جات، سوسیس، همبرگر، کافئین، 
نوشابه های گازدار و در کل مواد خوراکی که حاوی مواد 
افزودنی است، خودداری کرده و به جای آنها از پسته، 
گردو، بادام و میوه هایی مثل موز و خرما وانواع سبزی 

ها استفاده کنند. 

ماراتن نفس گیر  در خط پایان کنکور

رییس کل دادگاه هــای عمومی و انقالب اصفهــان با بیان اینکه 
مجتمع قضائی شــهید مطهری ویژه امور اقتصــادی و تجاری 
در دادگســتری اصفهان راه اندازی شــده اســت، گفت: بیشتر 
پرونده هایی که در این مجتمع رســیدگی می شــود مربوط به 
ورشکستگی شــرکت های تولیدی، مباحث داوری، قراردادهای 
این شــرکت ها و معوقات بانکی اســت.رحیمي دربــاره اجرای 

دستورالعمل کاهش جمعیت کیفری زندان تصریح کرد: در اجراي 
این مصوبه و با تمرکز بر زندانیان مالی که معموال به علت ناتوانی در 
پرداخت مهریه و بدهی های مالی در حبس بوده و قسمت عمده ای 
از آنها فعالین اقتصادی هستند، کارگروهی به سرپرستی یکی از 
معاونین محاکم مرکز استان در سال گذشته تشکیل شد.رحیمي 
اضافه کرد: تعداد زیادی از زندانیان با پیگیری پرونده های اعسار 

زندانیان، پرداخت وام هایی با اقســاط طوالنی مدت توسط ستاد 
دیه و انجمن حمایت، همچنیــن مذاکرات اصالحی با طلبکاران 
از حبس آزاد شدند.رییس کل دادگاه های عمومی و انقالب ادامه 
داد: آمار موجودی زندانیان مالی محاکم مرکز استان 740 نفر در 
سال 1۳9۶ بود که با وجود  افزایش ورودی زندانیان مالی این آمار 

به ۶۶0 نفر کاهش پیدا کرد.   

رییس کل دادگاه های عمومی و انقالب اصفهان مطرح کرد:
رسیدگی ویژه به پرونده های فعاالن اقتصادی در دادگستری اصفهان

آغاز اجرای طرح مدارس سیار عشایری در استان اصفهان
حدود ۳00 دانش آموز عشایر بختیاری نخستین بار همزمان با کوچ در غرب استان اصفهان از تحصیل 
بهره مند شدند.مدیر کل امور عشایر اســتان اصفهان گفت: در تفاهم نامه ای بین استان های اصفهان و 
خوزســتان با هدف جلوگیری از ترک تحصیل و تکمیل ســال تحصیلی دانش آموزان عشایر بختیاری 
کوچرو و دانش آموزانی که در زمان کوچ، تحصیل شــان نیمه تمام می ماند 12 معلم از شهرهای اللی ، 
مسجد سلیمان ، شوشتر و دزفول استان خوزستان امســال همزمان با کوچ ییالقی عشایر بختیاری در 
12 مدرسه چادری مستقر شــده اند و به تدریس حدود ۳00 دانش آموز درمقطع دبستان می پردازند.

مختار اسفندیاری افزود: این طرح که در 45 روز اجرا می شود تا نیمه دوم تیر در مناطق غربی و استقرار 
عشایر بختیاری در استان اصفهان ادامه دارد.وی همراه نبودن معلمان با کوچ عشایر را موجب بازماندگی 

دانش آموزان از تحصیل دانست و گفت: با اجرای این طرح این مشکل برطرف می شود.

  آغاز به کار تیم های امداد تابستانه فوریت های پزشکی اصفهان
مدیر حوادث و فوریت های پزشکی استان اصفهان از شروع به کار طرح امداد تابستانه فوریت های پزشکی از 
ابتدای تیرماه جاری تا پایان شهریور امسال خبر داد. غفور راستین اظهار کرد: طرح امداد- سالمت تابستانی 
فوریت های پزشکی استان اصفهان از یکم تیرماه آغاز به کار کرد و تا پایان شهریور ماه سال جاری ادامه دارد.وی 
افزود: برای اجرای این طرح، جلسات هماهنگی با دستگاه های مرتبط از جمله پلیس، راهداری، حمل و نقل و 
هالل احمر برای پیگیری بحث حوادث ترافیکی، ارتقای سالمت مردم و ایمنی راه ها برگزار شد.مدیر حوادث و 
فوریت های پزشکی استان اصفهان گفت: همچنین برای پذیرش بیماران و مصدومان احتمالی حوادث در این 
طرح، هماهنگی های الزم با بیمارستان های استان انجام شده است.راستین خاطرنشان کرد: در مدت اجرای 
طرح امداد تابستانه اورژانس 115 در استان، بر استقرار آمبوالنس ها در ساعات بعداز ظهر و شب در حاشیه 

جاده ها و با چراغ گردان روشن تاکید شده است.

سمانه سعادت

Politic,Society,Cultural &  Sport NewspaperNo. 2448 | June  26,  2018  | 12 Pages ZAYANDE ROUD NEWSPAPER zayanderoud8108@gmail.com E-MAIL



9
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 2448 | سه شنبه 5 تیر 1397 | 12 شوال 1439

بین الملل حلول دوباره »رجب«  در ترکیه
پیشنهاد سردبیر:

 از دو سال گذشته تاکنون حدود 
۱۱۷۷ دیپلمات، مدیر و کارمند 
دولتی ترکیه از کشور آلمان 
درخواست پناهندگی کرده اند

مرضیه محب رسول

پیروزی زودهنگام رجب طیب اردوغان شــصت و 
چهار ساله در انتخابات ترکیه، نشان از عالقه مردم 
به ادامه اصالحات اقتصادی و سیاسی در این کشور 
دارد.  بر اساس آخرین نتایج شمارش آرای انتخابات 
ریاست جمهوری ترکیه، رجب طیب اردوغان موفق 
شده با کسب بیش از 55 درصد آرا پیروز انتخابات 
ترکیه باشــد؛ هر چند تا پیش از برگزاری انتخابات 
و مشخص شــدن نتایج، کارشناســان احتمالی بر 
شکست اردوغان متصور بودند و به گفته آنها اردوغان 
یک پیروزی نزدیک و دشــوار و یا  یک شکست با 
اختالف اندک در پیش دارد؛ اما در نهایت مشارکت 
گســترده ترک ها در انتخابات منجــر به پیروزی 
دوباره اردوغان در این کارزار مهم شد. اردوغان که 
از سال ۲۰۰۳ میالدی نخســت وزیر ترکیه بوده و 
از ۲۰۱۴ تاکنون دفتر رییس جمهــور را تصاحب 
کرده است، در چهار ســال اخیر با دو بحران جدی 
مواجه شــده؛یکی  شکســت و تغییر سیاست در 
ســوریه و دیگری کودتای ناکام علیه او. با این حال 
مخالفانش ترجیــح می دهند بر دو مســئله دیگر 
دست بگذارند: طوالنی شدن دوران حکومت وی و 
مشکالت اقتصادی که نشانه های آن بروز کرده است.
اردوغان؛ فرمانروای بی چون و چرای ترکیه

انتخابات صورت گرفته در ترکیه با تمام میدان های 
رقابتی که حزب عدالت و توســعه از سال ۲۰۰۲، 
وارد آن شده، متفاوت بوده و از اهمیت و حساسیت 
زیادی برخوردار است. همزمانی انتخابات پارلمانی 
و ریاســت جمهوری نیز بر اهمیــت نتیجه این دو 
موضوع می افزاید. این انتخابــات اولین انتخاباتی 
است که ائتالف های قانونی در آن تشکیل شده و این 
متغیر مهمی است که تاثیر خود را بر حیات سیاسی 
ترکیه خواهد گذاشت. گستردگی انتخابات موجب 
شد اردوغان با این پیروزی نه تنها باز هم بر مسند 
قدرت بنشیند بلکه قدرت بی چون و چرای ترکیه 

را نیز به دســت آورد. بر اساس این انتخابات نه تنها 
رییس جمهور مستقیما توسط مردم انتخاب می شود، 
بلکه نخست وزیری در کار نخواهد بود و مجلس نیز 
به دستور رییس جمهور منحل می شود. حتی برای 
انتخاب وزرا نیازی بــه تایید مجلس نخواهد بود در 
نتیجه اقتدار دولت بر نهادهای مدنی نیز ســیطره 
خواهد یافت و عمال همه نهادهای جامعه در اختیار 

دولت خواهد بود.
زنگ خطر پیروزی اردوغان برای مخالفان

برآوردها نشان می دهد که اردوغان پس از تثبیت 
قدرتــش در ترکیه به دنبال اصالحــات اجتماعی 
و سیاسی گسترده و تسویه حســاب با مخالفانش 
است. پاک سازی گسترده مخالفان پس از کودتای 
نافرجام علیه اردوغان شدت بســیار زیادی یافت. 
 اردوغــان بعد از کودتای ســال ۲۰۱۶ به شــدت

 رســانه ها را ســرکوب کرده و صدها هــزار نفر از 
کارمندان تمامی بخش های دولتــی و ارتش این 
کشــور را به جرم مشــارکت در کودتا یا همکاری 
با جریان مخالــف »گولن« از کار برکنــار کرد. در 
تازه ترین اخبار ارائه شده از دو سال گذشته تاکنون 
حدود ۱۱۷۷ دیپلمات، مدیر و کارمند دولتی ترکیه 

از کشور آلمان درخواست پناهندگی کرده اند.
 این در حالی اســت کــه از ماه جــوالی ۲۰۱۶ تا 
ژوئــن ۲۰۱۸ میالدی ۲۹۶ نفر با پاســپورت های 
دیپلماتیــک و ۸۸۱ کارمند دولتی با پاســپورت 

های خدمت درخواست پناهندگی خود را به اداره 
مهاجرت و پناهندگی آلمان ارائه داده اند. به نظر می 
رسد هر چقدر فضای کار و فعالیت برای طرفداران 
اردوغان بهبود یابد، مخالفان در این کشور به شدت 
سرکوب خواهند شــد.این دوره ریاست جمهوری 
اردوغان بــا دغدغه کمتری همراه اســت؛ چرا که 
ائتالف جمهوری خواه حائز اکثریت مطلق پارلمانی 
نیز در اختیار حزب وی خواهد بود.آینده سیاسی و 
اجتماعی در ترکیه با تغییرات زیادی همراه خواهد 
بود و از لحاظ سیاسی ترکیه نیاز دارد تا نفوذ از دست 
رفته خود در خاورمیانه را دوباره احیا کند و باز هم 
به جمع ائتالف همکاری ها با ناتو بپیوندد. سوریه و 
روابط با اسرائیل و عربســتان نیز چالش های دیگر 
سیاست خارجی ترکیه خواهد بود ترکیه در داخل 
نیز نیاز دارد تا با سازماندهی احزاب و نیروهای موازی 

با دولت اتهام ایجاد خفقان در ترکیه را مرتفع کند.

حلول دوباره »رجب«  در ترکیه

در حالی که تنش در روابط فیلیپین و کویت بر ســر 
بدرفتاری با کارگران در این کشور ادامه دارد، همزمان 
انتشار گزارشی از وضعیت غیرانسانی کارگران خارجی 
در عربستان خبرساز و باعث شده تا باردیگر وضعیت 
حقوق کارگران خارجی در کشــورهای عربی خلیج 
فارس مورد توجه قرار گیرد.خبر بدرفتاری با کارگران 
خارجی در کشورهای عربی حوزه خلیج فارس برای 
نخستین بار نیست که منتشر می شود و پیش از این 
نیز اخبار متعددی از این نوع اخبار در رسانه ها منتشر 

شده است.
بحران دیپلماتیک کویت و فیلیپین بر سر 

کارگران خارجی
پس از آن که ویدئویــی از تالش ماموران ســفارت 
فیلیپین بــرای نجات جان یک کارگــر فیلیپینی در 
کویت منتشر شد، دولت کویت به شدت به این رفتار 
سفیر و ماموران دیپلماتیک فیلیپین اعتراض کرد و در 
حال حاضر کویت از ســفیر فیلیپین خواسته است تا 
حداکثر در مدت یک هفته، این کشور را ترک کند. این 
اقدام در حالی صورت گرفته که دولت فیلیپین از کویت 
بابت ویدئوی پخش شده از کارکنان سفارت فیلیپین 
عذرخواهی کرده بود. ویدئوی مذکور کارکنان سفارت 
را در حال فراری دادن کارگران فیلیپینی از خانه های 
کارفرمایان کویتی نشان می دهد. گفته می شود علت 
انجام این اقــدام، بدرفتاری و خشــونت کارفرمایان 
کویتی ذکر شده  است. از سوی دیگر انتشار خبرهایی از 
قتل یک خدمتکار  زن و گزارش هایی درباره بدرفتاری 
با زنان خدمتکار فیلیپینی در کویت باال گرفته و این 
موضوع  منجر به اعتراضات گسترده در فیلیپین شده 
است.در حال حاضر دولت فیلیپین سفر کارگران این 
کشور را به کویت ممنوع کرده این در حالی است که  

گفته شــده اســت که در کویت نزدیک به ۲۶۲ هزار 
فیلیپینی کار می کنند که از ایــن میان در حدود ۶۰ 

درصد از این افراد، کارگران منزل هستند.
اعدام کارگران خارجی در عربستان

اما این تنها کویت نیست که کارگران خارجی  و به ویژه 
فیلیپینی از شرایط غیرانسانی خود ناراضی هستند. 
عالوه بر کویت، کارگران فیلیپینی در عربســتان نیز 
نســبت به اوضاع خود بســیار نگرانند. گفته شده در 
چند ماه گذشته کارگران خانگی فیلیپینی با ارسال 
پیام های جداگانه ای از شهر های جده، ریاض و دمام 
عربستان در شــبکه های اجتماعی، از دولت فیلیپین 
خواستند که به یاری آنها بیاید و جلوی خرید و فروش 
آنها و دیگر آزار های جســمی و روحی را که درحال 

تحمل آن هستند، گرفته شود.
همچنین وضعیت دیگر کارگران خارجی در عربستان 

بارها صدای انتقــاد و اعتراض ســازمان های مدافع 
حقوق بشر را بلند کرده است. در تابستان گذشته یک 
کارگر هندی شاغل در عربستان با انتشار مطلبی در 
توئیتر خطاب به »سوشما سواراج« وزیر خارجه هند، 
اعالم کرد که حدود ۸۰۰ کارگر هندی در شهر جده 
عربســتان ســه روز غذایی برای خوردن نداشته اند. 
همچنین مقامات عربستان ســعودی از سال ۲۰۱۳ 
اقدام به بازداشــت و اخراج صدها هزار نفر از کارگران 
مهاجر در این کشــور کرده اند. کارشناسان معتقدند 
عربستان سعودی به صورت عمدی قوانین کار خود را 
علیه کارگران به گونه ای تنظیم کرده که برای کارگران 
خارجی امکان پیگیری حقوقی بدرفتاری ها علیه خود 

را نداشته باشند.
برده داری مدرن در قطر

در قطر آن چه باعث شد تا مســئله حقوق و شرایط 

انســانی کارگران خارجــی مورد توجه قــرار گیرد، 
میزبانی این کشــور بــرای رقابت های جــام جهانی 
۲۰۲۲ بود. در حال حاضر حــدود دو میلیون کارگر 
خارجی در قطر زندگــی می کنند کــه اتباع هند و 
فیلیپین اکثریت آنها را تشــکیل مــی دهند.با این 
حال پس از مطرح شــدن نام قطر بــه عنوان میزبان 
 جــام جهانی ســال ۲۰۲۲ میــالدی،  فدراســیون

 بین المللی اتحادیه های کارگری درباره خطر مرگ 
چهار هزار کارگر خارجی قبل از برگزاری جام جهانی 
فوتبال سال در دوحه هشــدار داد.گزارش ها از قطر 
حاکی از آن است که شمار بســیار زیادی از کارگران 
خارجی در شرایط بسیار بد و خطرناکی در پروژه جام 
جهانی قطر کار می کنند. این افــراد در اردوگاه های 
کارگری به سر می برند و شــماری از آنان تاکنون در 
حوادث مختلف هنگام کار جان خود را از دست داده اند. 
روزنامه گاردین، میزان سوءاستفاده و بهره برداری از 
کارگران خارجی به خصوص کارگــران اهل نپال در 
قطر را با عنوان »برده داری مدرن« توصیف کرده بود.
به مانند دیگر کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، 
قوانین کار نیــز در قطر بســیار ناعادالنه و یک طرفه 
تنظیم شده است. مطابق قوانین قطر، کارگران خود 
نمی توانند مستقیما برای کارکردن در این کشور ویزا 
دریافت کنند. هر کارگری به کفیل یا ضامن احتیاج 
دارد. همچنین کارگران خارجــی در قطر حق تغییر 
شغل و یا خروج از کشور بدون اجازه کارفرما را ندارند 
و گذرنامه های آنها در بدو ورود به گرو گرفته می شود.
بحران سیاســی در روابط قطر و عربســتان به شدت 
روی زندگی قطری ها تاثیر گذاشــته و در این میان 
 کارگران خارجی بیشترین آســیب پذیری را تجربه 

کرده اند.

بیش از ۱۰ هزار نیروی انگلیســی در آستانه سفر 
ماه آتی رییس جمهوری آمریکا به لندن در حالت 
آماده باش قرار می گیرند. پلیس انگلیس از ترامپ 
و همسرش در مقابل اعتراضات و نیز هرگونه حمله 
تروریستی احتمالی محافظت به عمل می آورد.به 
نوشته روزنامه انگلیسی ســان؛ عالوه بر سربازان، 
افسران مســلح نخبه و افســران ضد ترور که در 
کنار ســرویس هوایی ویژه بریتانیــا )اس ای اس( 
آموزش دیدند، در حالت آماده باش قرار می گیرند؛ 

همچنیــن ۴۰ خودروی پلیس و موتورســیکلت 
در زمان عبــور دونالد ترامــپ، رییس جمهوری 
آمریکا از جاده ها مستقر می شوند. میل آن ساندی 
گزارش داد، هدف آنها مقابله با هرگونه تالش برای 

ترور است.
ترامپ قرار است از »کاخ بلنهایم« بازدید کند، به 
دیدار نخست وزیر انگلیس در »چکرز« برود  و ملکه 
انگلیس را در »ویندسور« ببیند. مالنیا ترامپ هم 
قرار است از یک بیمارستان کودکان بازدید کند.

به گفته مدیر سابق امنیت در پلیس لندن؛ تدابیر 
امنیتی شــدیدی در زمان سفر دونالد ترامپ اجرا 
می شــود و نیروهای حوزه های اطــراف هم برای 
مداخله در زمان بروز موج خشونت بار گسترده به 

حالت آماده باش خواهند بود. 
پلیس اســکاتلندیارد هم گفته، برای نظارت چند 
وجهی عملیات امنیتی تدارک خواهند دید.سفر 
جنجالی رییس جمهوری آمریــکا به انگلیس ۱۲ 
ژوئیه انجام می شود. ترامپ پیش از آن در نشست 

رهبران ناتو در بروکســل حاضر می شود.ســفر او 
سفری رسمی به دعوت دولت انگلیس نیست بلکه 
یک سفر کاری به حساب می آید؛ اما با این وجود، 
او به دیدار ملکه الیزابت می رود. از آنجایی که سفر 
ترامپ »کاری« است، نباید مراسمی از سوی کشور 
میزبان برگزار شود.ســفر ترامپ با مخالفت های 
داخلی بســیاری در انگلیس مواجه است. جرمی 
کوربیــن، رهبر حزب کارگر گفته اســت ترزا می 
»دالیل فراوانی« برای لغو ســفر رهبر کاخ سفید 

دارد.به گفته کوربین، تشــدید مناقشــه تجاری 
میان آمریکا و اتحادیه اروپا و نیــز رفتار آمریکا با 
 کودکان مهاجر برای لغو سفر ترامپ به اندازه کافی 

است.
یکی از خاخام های سرشــناس انگلیســی هم با 
مقایسه سیاست های مهاجرتی ترامپ با رویه های 
تاریخی که منجر به نسل کشــی شــده است، از 
نخست وزیر لندن خواست تا رویکرد رهبر آمریکا 

را در جریان سفر به انگلیس محکوم کند.

تاکنــون 5۳ هــزار انگلیســی برای شــرکت در 
اعتراضات موســوم به »ترامــپ را متوقف کنید« 
اعالم آمادگی کرده اند. مشــاوران ترامپ اندکی 
پیــش از او برای بررســی جزئیــات امنیتی وارد 
انگلیس می شــوند. ترامپ همچنین قرار است در 
آخرین روز از ســفرش به زمین گلف ترنبری در 
اســکاتلند برود. به گفته منابع، حدود ۲۰۰ یگان 
پشتیبانی پلیس در طول ســفر رییس جمهوری 

آمریکا نیاز خواهد بود.

۱۰ هزار نیروی پلیس، مامور محافظت از رییس جمهور امریکا و همسرش در انگلیس!

عکس  روز 

اعتراض خاص کارکنان بخش زنان و زایمان در یک 
بیمارستان فرانسوی پس از تهدید به تعطیلی و بیکاری

در خاموشی مجامع حقوق بشری صورت می گیرد؛

شیخ نشینان خلیج فارس؛ اردوگاه کارگران خارجی

 در پشت پرده سیاست های جنجالی ترامپ
 چه کسی قرار دارد؟

 انگلیس درباره احتمال حمله موشکی 
به امارات هشدار داد

پایگاه خبری شبکه سی ان ان در مطلبی به بررسی این 
موضوع پرداخت که چه کسی در اتخاذ سیاست های 
جنجالی رییس جمهور آمریکا نقش دارد؛موضوعی که 
تقریبا اطرافیان دونالد ترامپ، رییس جمهور آمریکا 
نیز به آن اذعان می کنند این اســت که هیچ کس به 
اندازه استیون میلر، مشاور ارشــد سیاست گذاری او 
در سیاســت های بحث برانگیزش نقش ندارد.برخی 
سیاست های بســیار بحث برانگیز و جنجالی ترامپ، 
از جمله فرمان اجرایی بــرای »حفاظت« از مردم در 
برابر ورود تروریســت های خارجی به آمریکا، اخراج 
جیمز کومــی، رییس پیشــین اف بــی آی و اخیرا 

سیاســت مهاجرتی »تحمل صفر« به مشــاور ارشد 
سیاســت گذاری او برمی گردد.میلر ۳۲ ساله از ژانویه 
ســال ۲۰۱۶  به عنوان مشاور ارشــد به تیم ترامپ 
پیوسته اســت. او پیش تر در زمان انتخابات ریاست 
جمهوری سال ۲۰۱۶ نیز با ستاد رییس جمهور فعلی 
آمریکا همکاری داشته اســت. میلر بعدها و در زمان 
همکاری با سناتور جف سشنز، در شکل گیری انتقاد 
قانون گذاران ایالت آالبامــا از الیحه اصالح مهاجرت 
۲۰۱۳ نقش داشت. نقش میلر در شکل گیری سیاست 
مهاجرتی زمانی ادامه یافت که او برای عهده دار شدن 

مسئولیت در کاخ سفید مدنظر قرار گرفت. 

وزارت خارجه انگلیس در وبگاه اطالع رسانی خود 
بخش توصیه های ایمنی درباره امارات را با هشدار 
درباره حمالت موشکی به روز رســانی کرد.وزارت 
خارجه انگلیس در جدیدترین به روز رسانی توصیه 
امنیتی خود برای شــهروندان این کشور که قصد 
ســفر به امارات متحده عربی را داشته و یا کسانی 

که در آنجا اقامت دارند، نســبت به وقوع حمالت 
موشکی به این کشور هشدار داد. در اطالعیه وزارت 
خارجه انگلیس نسبت به خطرات و تهدیدهایی که 
متوجه امارات است هشدار داده و از اتباع انگلیس 
خواسته است تا باالترین سطح هشیاری امنیتی را 

داشته باشند.

افزایش محبوبیت »شینزو آبه« و احتمال ماندن او در قدرت
نظرســنجی جدیدنشــان می دهــد، حمایت از 
نخســت وزیر ژاپن ۱۰ درصد افزایش یافته و برای 
اولین بار از ماه فوریه از میزان عــدم محبوبیت او 
پیشــی گرفته است. بدین ترتیب شــانس او برای 
عبور از رسوایی ها و تبدیل شدن به نخست وزیری 
 کــه طوالنی تریــن دوره را در ژاپــن داشــته،

 تقویت می شــود. میزان حمایت ها از شینزو آبه، 
نخســت وزیر ژاپن از سال گذشــته که اطالعاتی 
درباره فروش یک زمین دولتی به مدرســه ای که 
با همسر آبه ارتباط داشــت، به شدت آسیب دیده 
بود. همچنین سواالتی درباره تاییدیه دولت برای 
یک دانشکده دامپزشــکی جدید از سوی یک نهاد 

آموزشی دیگر که توسط دوست آبه اداره می شود، 
به وجود آمد.میزان حمایت از نخســت وزیر ژاپن 
در نظرســنجی ۲۲-۲۴ ژوئن روزنامــه اقتصادی 
نیکئی، به 5۲ درصد رسید و میزان نارضایتی از او 
به ۴۲ درصد کاهش یافت. طبق این نظر ســنجی، 
حامیان نخست وزیر ژاپن به دیدگاه جهانی و ثبات 
دولت او به عنوان دلیل حمایت شــان اشاره دارند، 
در حالی که میزان انبوهی از مشــارکت کنندگان 
معتقدند که رسوایی ها هنوز حل نشده است. اخبار 
بین المللی از جمله نشست تاریخی دونالد ترامپ با 
 رهبر کره شمالی ماه ژوئن بر اخبار رسوایی او سایه

 افکند.
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رنار بعد از جام جهانی سرمربی 
الجزایر می شود

»هرو رنار« ســرمربی تیم   ملی فوتبال مراکش 
با وجــود اینکه تیم او 
در هــر دو دیدار 
تیم های  بر  برا
ملــی پرتغال 
و ایران، بازی 
خوبــی را بــه 
گذاشت  نمایش 
اما در هر دو دیدار 
تن به شکســت داد و از دور رقابت ها کنار رفت. 
به نظر می رســد این مربی سرشناس فرانسوی 
با ســران فوتبال مراکش برای فسخ قراردادش 
به توافق نهایی رســیده اســت و بعــد از جام 
جهانی از این تیم جدا می شود. از »الجزایر« به 
عنوان مقصد بعدی رنار سخن به میان می آید. 
خبرگــزاری DPA آلمان اعالم کــرد که رنار با 
فدراسیون فوتبال الجزایر به توافق نهایی رسیده 
اســت و بعد از جام جهانی هدایــت این تیم را 

برعهده می گیرد.

مسی: تا رویایم برآورده نشود 
خداحافظی نمی کنم

با وجود اینکــه انتقادهایی از »لیونل مســی« 
می شــود اما او تاکید 
کرده که با قدرت 
بــه کار خــود 
ادامه می دهد 
و تا زمانی که 
جــام قهرمانی 
را باالی سر نبرد 
از فوتبــال ملــی 
خداحافظی نمی کنــد. او گفت : جــام جهانی 
برای آرژانتین از اهمیت و اعتبار زیادی برخودار 
اســت و جایگاه خاصی دارد؛ برای من هم این 
رقابت معنای زیادی می دهد. همواره گفته ام که 
رویای من قهرمانی در جام جهانی است. وقتی 
خودم را با جام تصور می کنم لرزشــی بر اندامم 
می افتد. مسی در ادامه  اضافه کرد: من عنوان ها و 
افتخارات زیادی به دست آورده ام اما هنوز انگیزه 
دارم؛ نمی خواهم قبل از قهرمانی در جام جهانی 
از فوتبال خداحافظی کنــم و باید به این رویای 

خود هم برسم.

بازیکن تیم ملی کلمبیا:
گلزنی در جام جهانی رویایی 

بود که بر آورده شد
تیم   ملی فوتبال کلمبیا در دیدار حســاس برابر 
لهســتان عملکــرد 
بســیار خوبی از 
خــود نشــان 
داد و توانست 
با ســه گل به 
پیروزی برسد.
یکی از بازیکنان 
خــوب کلمبیا در 
این دیدار »خوان کوادرادو« بود که گل سوم را به 
ثمر رساند. بازیکن یوونتوس بعد از بازی گفت : 
بسیار خوشــحال هســتم که در درجه نخست 
توانســتیم به پیروزی برســیم و در درجه دوم 
هم گلزنی کردم. او ادامــه  داد: افتخار می کنم 
که با پیراهن تیم   ملی کشورم در جام جهانی به 
میدان می روم. حضور در جام جهانی رویای هر 
بازیکنی است. گلزنی در این رقابت بزرگ رویای 
من بود که خوشبختانه بر آورده شد. می خواهیم 
با قدرت به کار خود ادامــه دهیم و بعد از صعود 
 به دور بعد بهترین بازی های مــان را به نمایش

 گذاریم.

 لمپارد: انگلستان می تواند 
جام را فتح کند

سه شیرها جام جهانی روسیه را درحالی آغاز کردند 
که کمتر کسی از این 
تیــم جــوان که 
برای آینده در 
حال ساخته و 
پرداخته شدن 
است انتظاری 
داشت ولی حاال 
افکارعمومــی به 
ســرعت در حال تغییر نظر دادن است.»فرانک 
لمپارد« اسطوره ی سابق چلســی و تیم ملی 
انگلیس و ســرمربی حال حاضــر دربی کانتی 
گفته است که به اعتقاد او، انگلیس می تواند از 
روسیه با جام طالیی به خانه بازگردد. حاال که 
انگلیس موفق شده پاناما را 6-1 در هم بشکند، 
همان هواداران بــا لمپارد موافق  هســتند و 
کم کم به این باور می رســند کــه بزرگ ترین 
 جام فوتبــال دنیا می تواند بــه انگلیس آورده 

شود.

والیبال  دیگر مدعی نیست!

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

»شهاب گردان« با عقد قراردادی به تیم فوتبال صنعت نفت آبادان 
پیوست.گردان که ســابقه بازی در نســاجی مازندران، ابومسلم 
خراســان، ذوب آهن اصفهان، پرسپولیس و ســپاهان را دارد با 
ســپاهان قهرمانی در لیگ برتر و جام حذفی را تجربه کرده و به 
همراه ذوب آهن به عنوان نایب قهرمانی آسیا رسیده است.گردان 
فصل گذشته به عنوان دروازه بان ثابت درون دروازه پدیده ایستاد. 

»شهاب گردان« به صنعت نفت آبادان پیوست

در شرایطی که مدیران استقالل از مدت ها قبل و با توجه به افزایش نرخ 35
دالر اعالم کرده بودند، سراغ بازیکن جدید نخواهند رفت سایت باشگاه 
خبرنگاران در خبری جالب مدعی شده که استقالل به دنبال جذب 
یک مهاجم سنگالی جدید است. به نوشته این سایت »آمادوسامب« 
مهاجم ۳۰ ساله سنگالی که سابقه بازی در ایتالیا را دارد، در تیررس 

استقالل ها قرار تا اگر تیام نیامد، هموطنش جایگزین او شود.

هموطن »مامه تیام«  به استقالل می آید
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ملی پوشانی که گران شدند
چنــد روز قبــل بود کــه اعالم شــد قیمت 
»وحیدامیری« یکــی از بهترین بازیکنان تیم 
ملی در جــام جهانی ارزشــی دو برابری پیدا 
کرده و بازیکنی که قبل از شروع جام جهانی 
55۰ هزار یورو قیمت داشت حاال 1/2 میلیون 
یورو قیمت دارد. امیری تنها بازیکنی نیســت 
که قیمتش افزایش پیدا کرده است؛ دو شاگرد 
دیگر کی روش هم حاال ارزشی بیشتر در بازار 
نقل و انتقاالت پیدا کرده اند. به نوشــته جام 
جم آنالین »علیرضاجهانبخــش« آقای گل 
لیگ هلند که البته هنــوز در جام جهانی گل 
نزده و در بازی دوم نیــز به عنوان یار تعویضی 
وارد میدان شد، اکنون در بازار نقل و انتقاالت 
فوتبالی 18/5 میلیون یورو ارزش دارد. »سردار 
آزمون« مهاجم ایرانی تیــم روبین کازان که 
فعال تا اینجای جام جهانی نمایش پرانتقادی 

داشته نیز اکنون 12/5 میلیون یورو می ارزد.

اتهام به فیفا؛ سکوت در مقابل 
دوپینگ روسیه

به  گزارش ســایت  
 Inside the
 ،g a m e s
گزارش منتشر 

شده در روزنامه  
mail   نشــان 

داده است که 
فیفا شــواهد 

الزم را درباره دســتکاری شدن نمونه های 
دوپینگ فوتبالیست ها در 18 ماه گذشته در 
اختیار داشته است اما نســبت به این موضوع 

واکنش نشان نداده است.
پیــش از این »گریگــور رودچنکوف« رییس 
پیشین آزمایشگاه ضد دوپینگ روسیه اعالم 
کرده بود که فیفا در جریان مسئله بوده است. 
واکنش نشــان ندادن  فیفا مورد انتقاد شدید 
قرار گرفته اســت. ریچارد پوند عضو IOC در 
مصاحبه بــا The mail اعالم کرده که واضح 
است دلیل واکنش نشان ندادن فیفا چیست! 
فیفا چند ماه گذشــته اعالم کرده اســت که 
هیچ مورد دوپینگ و زیر پا گذاشــتن قوانین 
دوپینگی در فوتبال روســیه مشــاهده نشده 

است.

 اتفاق جالب در جام 
بیست و یکم؛  »بدون گل«

با پایان دور دوم مرحلــه گروهی جام جهانی 
2۰18، هنوز هیچ رقابتــی بدون گل به پایان 
نرســیده و 85 گل از خط دروازه ها رد شــده 
اســت. جام جهانی 2۰18 به جای بازی بدون 
گل، گل به خودی داشته و در صورت ثبت یک 
گل به خودی، رکــورد گل به خودی در تاریخ 
این رقابت ها  شکسته می شــود. تا به اینجای 
مسابقات هیچ کدام از بازی ها با نتیجه تساوی 

بدون گل به پایان نرسیده است. 
پرگل ترین مسابقات انجام شده در گروه هفتم 
رخ داده اســت. برتری 6 بریک انگلیس مقابل 
پاناما و برتری 5 بر 2 بلژیــک مقابل تونس از 
همین گروه، پرگل ترین بازی های جام بوده اند.

همچنین از ابتدای مسابقات تا پایان دور دوم 
۳2 مسابقه انجام شده که از این تعداد 2۷ برد و 
5 تساوی حاصل شده و در مجموع 85 بار توپ 

از خط دروازه ها عبور کرده است. 
سریع ترین گل جام، گل دقیقه ۴ رونالدو به 2 

تیم مراکش و اسپانیا بود.
نیمار هم با گل دقیقه ۹۷ مقابل کاســتاریکا 
دیرهنگام ترین گل جام را به نام خودش ثبت 

کرد.

در حاشیه

پیشخوان

کــی روش: هنــوز زنده 
هستیم و مبارزه می کنیم

  کاریکاتور روز

 وقتی ستاره ژرمن ها 
کشتی وایکینگ ها را در هم شکست

وقتی »تنیس« جذاب تر از »گلف« می شود؛

گلف اصفهان روی هوا!
رییس هیئت گلف استان اصفهان با انصراف از ریاست این هیئت، در مجمع انتخاباتی هیئت تنیس رای 
آورد و ریاست تنیس استان را به عهده گرفت و بدین ترتیب،  هیئت گلف اصفهان بدون رییس و سرپرست 
بالتکلیف شد! پنجشنبه هفته گذشــته بود که مجمع انتخاباتی هیئت تنیس اســتان اصفهان برگزار و 
»فرهادرحیمی« با کسب اکثریت آرا به عنوان رییس این هیئت معرفی شد. رحیمی در حالی برای این سمت 
انتخاب شد که تنها کاندید مجمع انتخاباتی بود و انتخاب او حدس زده می شد. »حمید رضاخوروش« رییس 
پیشین هیئت تنیس استان اصفهان بود که چهار سال در این سمت فعالیت داشت و در زمان حضور او در 
اصفهان مسابقات مختلفی از جمله »دیویس کاپ« نیز برگزار شده بود. فرهاد رحیمی در حالی در انتخابات 
هیئت تنیس شرکت کرد که ریاست هیئت گلف استان اصفهان را بر عهده داشت؛ او در پانزدهم اسفند ماه 
ســال ۹5 باز هم به تنهایی کاندید مجمع انتخاباتی هیئت گلف بود و با رای اکثریت این پست را به دست 

آورده بود؛ ولی بدون تغییر و تحول خاصی در گلف اصفهان، به سراغ تنیس آمد و رییس این هیئت شد. 
طبق قانون، یک نفر نمی تواند هم زمان دو هیئــت را اداره کند؛ به همین دلیل رحیمی باید از ریاســت 
یکی از این هیئت های ورزشــی اســتعفا دهد که با توجه به حضور او در هیئت تنیس، عمال از ریاســت 
هیئت گلف اســتعفا کــرده اســت.از همین رو هیئــت گلف اصفهان فعــال بدون رییس و سرپرســت 
اداره می شــود و» محمد سلطان حســینی« مدیــرکل ورزش و جوانان اســتان اصفهــان در این باره 
می گوید: طبق قانون وقتی رییس هیئت با فدراســیونی مشــکلی پیــدا می کند یــا جابه جایی انجام 
شود، یک سرپرســت به صورت موقت انتخاب می شــود و در طول دو یا ســه ماه با هماهنگی سرپرست 
انتخابات جدید برگزار خواهد شــد. مدیــرکل اداره ورزش و جوانان اســتان اصفهــان می افزاید: هنوز 
 سرپرســت هیئت گلف مشخص نشــده اما ظرف دو الی سه روز آینده سرپرســت جدید معرفی خواهد

 شد.

»تونی کروس« زننده گل پیروزی بخش آلمان به سوئد در جام جهانی، سوژه کاریکاتوریست ها 
در روزهای اخیر شد.

             لزوم  آسیب شناسی رشته ای که افت کرد؛      

ایران من، بلندتر از رونالدو 
پرواز کن! همین امشب فقط

مدیرعامل باشــگاه ذوب آهن درباره آغاز تمرینات پیش از فصل تیم 
فوتبال ذوب آهن گفت: تمرینات تیم بســیار خوب و منســجم طبق 
برنامه ریزی صورت گرفته در حال برگزاری است. تقریبا تیم هر روز در 
دو نوبت صبح و بعدازظهر برگزار می شود و بچه ها همگی با شور خاصی 
در تمرینات حضور پیدا می کنند. تمرینات آمادگی جسمانی و بحث 
تاکتیکی را حال انجام است و مسئله ای که برای من جالب بود، انگیزه 

بچه هاست که در تمرینات فوق العاده ظاهر شده اند.

»سعید آذری« راجع به اهداف تیم فوتبال ذوب آهن در فصل هجدهم 
خاطرنشان کرد: هدف مان رسیدن به درجات عالی در مبنای بین المللی 
اســت و می خواهیم جزو باالتریــن رده های فوتبال کشــور در همه 
مسابقات قرار بگیریم. درست است قهرمانی هم جزو اهداف مان است، 
اما هیچ کس نمی تواند در این فوتبال قولی بدهد. با این حال برنامه ما 
حضور قدرتمند در ســه جام )لیگ برتر، جام حذفی و لیگ قهرمانان 
آسیا( است که در همه مســابقات با تمام قوا به میدان خواهیم رفت. 
مصاحبه  یکی از مدیران باشــگاه را دیدم که گفته بود تیمش قهرمان 
می شــود! من مثل خیلی ها قول قهرمانی نمی دهم، امــا این وعده را 

می دهم که تیم ذوب آهن در این فصل عملکرد خوبی خواهد داشت.
مدیرعامل باشگاه ذوب آهن همچنین تصریح کرد: فوتبال خیلی سخت 
شده اســت. من و مجموعه ذوب آهن این انتظار را داریم که نمازی و 

بازیکنان نهایت تالش شان را برای موفقیت تیم به کار ببندند.
آذری با اشــاره به فعالیت نقل وانتقاالتی ذوب آهن یادآور شد: یکی از 
اتفاقات مثبتی که برای ما افتاد این بود کــه در کمترین زمان ممکن 
و قبل از ملتهب شــدن بازار، بازیکنان مان را جذب و تیم مان را کامل 
کردیم. هنوز مانده تا ذوب آهن بخواهد با رقم های نجومی بازیکن جذب 
کند. همان طور که می دانید کمیته تعیین وضعیت فقط به چهار باشگاه 
مجوز ثبت قرارداد داده است و مابقی بدهکار هستند. اکثر بازیکنان ما 
از تیم های سابق شان طلب دارند. این هنر نیست که بیایید پول نجومی 
برای بازیکنان پرداخت کنید و بعد بدهی برای باشگاه به وجود بیاورید؛ 

اما ذوب آهن همیشه براساس منطق بازار عمل خواهد کرد.
وی ادامه داد: در زمان نقل وانتقاالت شایعات می تواند به تیم ضربه بزند، 

اما این کار قشنگی نیست.

مدیرعامل باشگاه ذوب آهن:

با پول نجومی 
 بازیکن گرفتن هنر نیست

دل های ایران با شماست، 
شگفتی بســازید؛ یک هفته 

دیرتر به خانه برگردید!

فرصتی برای غرش یوزها،  
پوست پرتغال را می کنیم

تماشای خانودادگی ایران-
پرتغال امشب در ورزشگاه آزادی

 

تیم ملی »والیبال« ایران در شــرایطی به کار خــود در رقابت های لیگ 
ملت های 2۰18  پایان داد که این تیم توانســت با  کسب سه پیروزی در 
دیدار های آخر، در جایگاه دهم جــدول رده بندی این رقابت ها در بین 

شانزده تیم قرار بگیرد. 
تیم ملی والیبال در سال  گذشته با هدایت »ایگور کوالکوویچ« در بین 12 
تیم در رده یازدهم ایستاد تا در دومین تجربه سرمربی گری کوالکوویچ 
عملکرد بهتری نسبت به سال قبل داشته باشــد؛ ولی از روزهای خوب 
گذشــته اش که خود را به عنوان یک تیم مدعی در جهان معرفی کرده 

بود فاصله بگیرد.
بدترین قرعه کشی ممکن برای شاگردان ایگور کوالکوویچ

مرحله مقدماتی 
لیــگ ملــت های 
والیبال ســال 2۰18 
چهــارم  از  مــردان 
خردادماه ســال جاری با 
حضور تیم های فرانسه، ایران، 
ایتالیا، آرژانتیــن، چین، برزیل، 
روسیه، لهستان، صربستان، آمریکا، 
آلمان و ژاپن آغاز شد تا پنج تیم برتر 
دور مقدماتــی، برای حضــور در مرحله 
نهایی لیگ ملت های والیبال شناخته شوند. 
تیم ملــی ایران در ایــن رقابت ها بــه عقیده 
کارشناسان با بدشانسی روبه رو شد و بدترین قرعه 
ممکن به آنها رسید تا شاگردان »ایگورکوالکوویچ« 
پیش از اینکه در تهران پذیرای دیگر کشــورها باشند 
در فرانســه، آرژانتین، روســیه و آمریکا بایــد به مصاف 
حریفانشــان می رفتند که این نوع قرعه کشــی سبب شد 
تا ملی پوشــان ایرانی مســافرت های طوالنی برای شــرکت 
دراین رقابت ها در پیش رو داشــته باشند و خستگی ناشی از این 
مسافرت های طوالنی ضربه شــکننده ای به بدنه تیم ملی ایران وارد 
کرد و از سوی دیگر آنها نتوانستند از امتیاز میزبانی بهره بگیرند و پیش از 
اینکه این رقابت ها به هفته آخر برسد، تیم ملی والیبال ایران شانس صعود 

به مرحله نهایی لیگ ملت های والیبال را از دست داد.
 تیم ملی والیبال ایران در چهار هفته ابتدایــی این رقابت ها، تنها موفق 
به کســب چهار پیروزی مقابل تیم هــای اســترالیا، آرژانتین، چین و 
لهستان شــد و در مقابل تیم های فرانســه، ژاپن، ایتالیا، کانادا، برزیل، 
روسیه، صربستان و آمریکا تن به شکســت داد تا دیدارهای این تیم در 
هفته پایانی مقابل تیم های کره جنوبی، بلغارســتان و آلمان تشریفاتی 
باشــد و پیروزی در این دیدار ها نتواند کمکی به صعــود تیم ملی ایران 
کند.ولی با این وجود، ملی پوشــان ایرانی در دیدار های پایانی با انگیزه 
وارد شــدند و تا آخرین دقایق برای کســب امتیاز جنگیدند و توانستند 
تیم های کره جنوبی، بلغارســتان، آلمان را در تهران شکســت دهند تا 
تعداد بردهای تیم ملی ایران با این ســه پیروزی، به عدد هفت برســد و 

شاگردان کوالکوویچ، با هفت  برد و هشت شکست در پایان هفته پنجم با 
 قرارگیری در رده دهم به کارخود در لیگ ملت های والیبال 2۰18 پایان 

دهد.
بحث نتیجه گیری درسیستم ورزش به والیبال ضربه زد

به گفته کارشناسان، بحث نتیجه گیری در سیستم ورزش کشور این بار به 
تیم ملی والیبال ضربه زد و باعث شد تا »ایگورکوالکوویچ« از بازیکن های 
پا به سن گذاشته در بازی ها استفاده کند که دیگر انگیزه چندانی برای 
حضور در میدان نداشــتند که این عامل، نقش مهمی در  نتیجه گیری 
تیم ملــی در این بازی ها داشــت؛ به طوری که هر زمان ســرمربی تیم 
ملی از بازیکنــان جوانی  مانند علی اصغر مجرد، مرتضی شــریفی، صابر 
کاظمی، پوریا یلی، امیرحســین توخته، محمدرضا حضرت پور و میثم 
صالحی اســتفاده کرد، عملکرد تیم ملی والیبال بهتر شــد و بازی های 
خوبی از ملی پوشــان ایرانی دیده شــد که ایگور کوالکوویچ باید از این 
تجربه در مســابقات آتی تیم ملی والیبال که قرار اســت در شهریورماه 
 به میزبانی دو کشــور ایتالیا و بلغارســتان  برگزار می شــود، استفاده

 کند.
ضعیف در جهان؛ موفق در آسیا

پس از پایان رقابــت های مقدماتی لیگ والیبــال 2۰18 تیم های صعود 
کننده به مرحله نهایی این رقابت ها معرفی شدند که در اواسط تیرماه در 
لیگ فرانسه برای رســیدن به مدال های طال، نقره و برنز تالش کنند. در 

بین تیم هایی که مجوز حضور در مرحله نهایی را به دست آوردند نامی 
از تیم های آسیایی به چشم نمی خورد و تیم ملی ایران با کسب 

هفت برد و قرار گیری در جایگاه دهــم بهترین عملکرد را 
در بین تیم های آسیایی به خود اختصاص داد؛ ولی 

از تیم های مطرح جهان فاصلــه گرفت تا لزوم 
آسیب شناســی عملکرد این رشته مورد 

توجه مسئوالن قرار بگیرد تا دوباره 
تیم ملی والیبــال به روزهای 

اوج گذشته برگردد. 

والیبال دیگر مدعی نیست!

سمیه مصور

در بین تیم هایی که مجوز 
حضور در مرحله نهایی را به 
دست آوردند نامی از تیم های 
آسیایی به چشم نمی خورد
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رضایتمندی توریست های خارجی  از فعالیت پلیس
پیشنهاد سردبیر:

بامسئوالن

اخبار

 برگزاری همایش گرامیداشت 
شهید بهشتی در اصفهان 

رییس ستاد برگزاری همایش گرامیداشت شهید 
بهشتی اظهار کرد: شخصیت شهید بهشتی فراتر 
از این اســت که در یک روز و در قالب یک برنامه 
گنجانده شود، به همین دلیل با برنامه ریزی های 
صورت گرفتــه تصمیم بر این شــد که امســال 
ویژه برنامه ای برای گرامیداشــت یــاد و خاطره 
این شــهید بزرگوار و 72 تن از یاران ایشــان در 
اصفهان برگزار شــود. محمد اژه ای با بیان اینکه  

نسل جوان امروز ما بیشــترین نیاز را به شناخت 
چنین شخصیت هایی دارد، افزود: الزم است یاران 
امــام)ره( که در معماری انقاب اســامی نقش 
موثری داشتند را برای نسل امروز معرفی کرد و 
در همین راستا به دنبال یک تاش جمعی برای 
اجرای ویژه  برنامه ای در همین زمینه هســتیم. 
اژه ای با اشاره به جزئیات این برنامه گفت: محور 
برنامه های تدارک دیده شــده »شهید بهشتی« 
است و یاد و خاطره سایر شهدای بزرگوار هفتم تیر 
از جمله شهید علی اکبر اژه ای نیز در این همایش 

زنده می شود.

اکران مستند»ترور سرچشمه« 
ویژه شهادت دکتر بهشتی

  به مناسبت شهادت مظلومانه دکتر شهید بهشتی 
مستند »ترور سرچشمه« از پنجم تیر )امروز( به 

مدت سه روز اکران می شود.
خانه شهید بهشــتی با همکاری دفتر تخصصی 
ســینما از مراکز وابســته به ســازمان فرهنگی 
اجتماعی ورزشی شــهرداری اصفهان به اکران 
مستند »ترور سرچشــمه« ویژه شهادت دکتر 
شهید بهشــتی اقدام کرده است. ترور سرچشمه 
آخرین، ساخته محمدحسین مهدویان بازخوانی 
داستانی پرونده ای است که هفتم تیر 1360 در 
سرچشــمه اتفاق افتاد.این مســتند پنجم تیر و  
ششم تیر از ســاعت 18 به ترتیب در نگارستان 
امام خمینی)ره( و ســالن ســوره حوزه هنری 
اکران می شــود. این مستند هشــتم تیر نیز از 
ســاعت 10 صبح در محل خانه فرهنگ شهید 
بهشــتی واقع در خیابان شهید بهشــتی، بعد از 
مســجد لنبان اکران خواهد شــد.  عاقه مندان 
 برای کسب اطاعات بیشتر می توانند به سایت 
esfahanfarhang.ir مراجعــه کــرده و یا با 

شماره 32658566 تماس حاصل کنند.

بازدید جوانان اصفهانی از 
مناطق عملیاتی غرب کشور

مدیر تعلیم و تربیت ناحیه مقاومت بسیج امام 
علی)ع( اســتان اصفهــان گفــت: در این اردو 
حلقه های صالحین ویژه نوجوانان بســیجی از 
پایگاه های تربیت محور شرکت دارند تا از فضای 
معنوی مناطق عملیاتی غرب کشور بازدید کنند.

حجت االسام عبدا... توسلی مدیر تعلیم و تربیت 
ناحیه مقاومت بسیج امام علی)ع( استان اصفهان 
بیان کرد: اردوی راهیان نور غرب کشــور در دو 
مرحله برنامه ریزی شده است که مرحله اول در 
تیرماه ویژه خواهران و مرحله دوم در مردادماه 
ویژه برادران خواهد بود. در این اردو حلقه های 
صالحین ویژه نوجوانان بســیجی از پایگاه های 
تربیت محور شــرکت دارند تا از فضای معنوی 

مناطق عملیاتی غرب کشور بازدید کنند.

 با فرزندان مان باشیم
 تا اعتیاد نباشد

 اداره توسعه فرهنگ شهروندی سازمان فرهنگی 
اجتماعی ورزشــی شــهرداری اصفهان، 300 
تابلوی تبلیغاتی شــهر اصفهــان را به موضوع 
»نه به اعتیاد« اختصاص داده اســت. همزمان 
با روز جهانی مواد مخدر اداره توســعه فرهنگ 
شــهروندی زیر نظر معاونت اجتماعی سازمان 
فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان به 
موضوع »اعتیاد و مراقبت از فرزندان« پرداخته 
است. در این تابلوهای تبلیغاتی به موارد رفتار 
با فرزندان جهت دوری از اعتیاد اشــاره شــده 
است.این دوره از تبلیغات اداره توسعه فرهنگ 
شــهروندی با عبارت  »با فرزندانمان باشیم تا 
اعتیاد نباشــد« به بیان موضوع راهکارهای »نه 

به اعتیاد« در بین عموم مردم پرداخته است.
عاقه مندان بــرای دریافت طرح های تبلیغات 
شهری می توانند به سایت ســازمان فرهنگی 
اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان به نشانی 

esfahanfarhang.ir مراجعه کنند.

 مدیرکل اوقاف و امور خیریه
 استان اصفهان:

 تورهای بین امامزاده ای 
در ایام تابستان برپا می شود

مدیــرکل اوقاف اســتان اصفهــان در ارتباط با 
برنامه های شاخص اداره کل اوقاف و امور خیریه 
استان اصفهان در جوار امامزادگان استان اصفهان 
به مناســبت آغاز ایام فراغت تابســتانی اظهار 
داشــت: در این ارتباط طرح میقات معنوی در 
جوار امامزادگان در سرتاســر استان همزمان با 
سراسر کشــور و با حضور ائمه جماعت و مبلغان 
آموزش دیده و اعزامی از ســوی سازمان اوقاف 
برگزار می شود.حجت االسام رضا صادقی با بیان 
اینکه اجرای برنامه های آموزشــی در رشته های 
مختلف از جمله  طــرح ملی حفظ قرآن در جوار 
امامزادگان را در ایام فراغت تابستان برای سنین 
مختلف شاهد هســتیم، ابراز داشت: همچنین 
کاس های آموزشی فنی نیز در آستان امامزادگان 
برای دانش آموزان مقاطع مختلف برگزار می شود؛ 
چرا که بر این اعتقادیم هر جوان ایرانی الزم است 
برای انتخاب مناسب شغل آینده خود حرفه های 

مختلف مورد عاقه را آموزش ببیند.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان اضافه 
کرد: در ایام تابستان اردوها و تورهای گردشگری 
در قالب سفر از امام زاده ای در یک شهرستان به 
شهرســتان دیگر تدارک دیده شده است که در 
قالب اردوهایی برای دانش آموزان مقاطع مختلف 
تحصیلی برگزار می شود.وی اضافه کرد: برگزاری 
مراسم ســخنرانی و خطابه، برپایی خیمه های 
معرفت در ایام و مناســبت هــای مختلف، ارائه 
مشــاوره در زمینه های مختلف، پاسخگویی به 
مسائل شرعی و خانوادگی از دیگر برنامه شاخص 
در حال برگزاری در جوار امامزادگان شاخص هر 

شهرستان است.

فرمانده انتظامی استان اصفهان خبر داد:
رضایتمندی توریست های 
خارجی  از فعالیت پلیس 

فرمانــده انتظامی اســتان اصفهان با اشــاره به 
استقبال توریســت های خارجی از وجود پلیس 
گردشــگری در اصفهان گفت: بیــش از دو هزار 
گردشگر خارجی در نظرســنجی صورت گرفته 
ضمن اعام رضایت از وجود این پلیس، خدمات 
آن را بســیار مهم و مفید توصیف کردند.سردار 
مهدی معصوم بیگی افــزود: به منظور راهنمایی 
و ارائه خدمات انتظامی به گردشگران، تیم هایی 
متشکل از ماموران مســلط به زبان های خارجی 
در پلیس توریست اصفهان تشــکیل شدند که 
تیم های مزبور در نقاط گردشــگری این شهر به 
گشت زنی می پردازند.سردار معصوم بیگی بیان 
داشــت: هم اکنون پلیس گردشــگری اصفهان، 
نخستین و تنها واحد تخصصی راهنمایی و ارائه 
خدمات انتظامی به گردشگران خارجی در سطح 
کشور است.وی افزود: براساس نظرسنجی صورت 
گرفته از دو هزار گردشــگر خارجی، آنان ضمن 
رضایتمندی از اقدامــات و فعالیت های پلیس 
توریست استان اصفهان، تشکیل چنین پلیسی 
را بسیار مهم عنوان کردند و خدمات آن را مفید 

دانستند.

مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند 
شهرداری:

 نخستین واحد تولید سوخت 
از زباله احداث می شود

در جلسه شورای عالی سازمان مدیریت پسماند 
شهرداری اصفهان بر احداث واحد تولید سوخت 
از زباله تاکید شــد. مدیرعامل سازمان مدیریت 
پسماند شهرداری اصفهان در این جلسه با بیان 
اینکه شــعار »اصفهان 1۴00 شهری بدون دفن 
پسماند« شــعار بسیار مناسبی اســت که برای 
رسیدن به آن باید تمام تاش خود را انجام دهیم، 
افزود: یکی از مهم ترین برنامه ها برای تحقق این 
هدف، ایجاد مجتمع فناوری های زیست محیطی 

مدیریت پسماند برای شهر اصفهان است.
علی دهنوی تصریح کرد: احداث نخستین واحد 
250 تنی هاضم بی هوازی یکی از اقداماتی است 
که در سال جاری باید صورت گیرد در این راستا 
بررســی های جامعی صورت گرفته و این مرکز 
در آینده ای نزدیک می تواند بــه عنوان پایلوت 
و مرجع مورد اســتفاده شــهر اصفهان و دیگر 

شهرهای کشور قرار گیرد. 
وی اضافه کرد: همچنین احداث نخستین واحد 
تولید RDF  روش ســوخت مشــتق از زباله در 
 ســال ۹7 و ایجاد دومین واحد 250 تنی هاضم 
بی هوازی را تا سال 1۴00 در دستور کار سازمان 

مدیریت پسماند قرار دارد.

فریادها، نوشتن نامه ها و طومارها، 
اعتراض ها، تجمع کردن هــا، خوابیدن کف 
خیابان چهارباغ و... تعدادی از ده ها فعالیتی 
است که طی ســال های پیش، دوستداران 
اصفهان  برای جلوگیــری از تخریب نگین 
انگشتری ایران انجام داده اند که برخی از آنها 
به نتیجه رسید؛ اما تعدادی دیگر به جایی راه 

نبرده است.
اصفهان که طی دوران تاریخی مختلف بیان کاملی 
از یک شهر ایرانی و سفره ای وسیع از معماری ایرانی 
را به جهان هدیه کرده و تا همین امروز هم شاخص 
معماری فاخر نه تنها در ایران که در جهان محسوب 
می شــود، خانه های تاریخی اش شاقولی می شوند 
برای ســاخت خانه های لوکس امــروزی و چنان 
پیوستگی شهری دارد که هیچ حمله ای از جالش 
نکاســته اســت؛ اما امروز در برابر لودرها، بیل ها و 
تیرآهن ها سر خم کرده و یکی یکی خانه  ها،کاخ ها و 

حمام هایش از نقشه شهری محو می  شوند.
اخیرا خبر رســیده که باقی مانده اثراتی از حمام 
دوشنبه دین پشت میدان نقش جهان و درست در 
امتداد گذر آقا نورا... نجفی و در کنارش حمام 25 
شــهریور اثری از دوران پهلوی دوم تخریب شدند. 
گذری که سالیان درازی است مدام بر سر عبورش 
از پشت میدان نقش جهان مناقشه وجود داشته و 
دارد. هرچند که حمام دوشنبه دین در اواخر دهه 
60 و اوایل دهه 70 متروکه و تخریب می شود؛ اما 
این سوال هیچگاه از بین نمی رود که طرح تفصیلی 
اصفهان مگر می شــود حمام خسروآقا، حمام حاج 
کاظم، خانــه تاریخی نائل، حمام دوشــنبه دین و 
چندین خانه تاریخی دیگر که رســانه ای نشــد را 
ندیده باشد و لودرها از روی بافت تاریخی یک شهر 
رد شده و کســی ندیده باشــد که یک حمام، یک 
 خانه و یک فرهنگ زیر چرخ های توســعه ناپایدار

 له می شود.
علیرضا جعفری زند، باســتان شناس در خصوص 
حمام دوشــنبه دین در گفت و گو با ایســنا اظهار 
می کند: این حمام بسیار قدیمی بوده و قدمتش به 

دوران سلجوقی می رسد. 
حتی نام آن گذر در تاریخ 
اصفهان گذر ســلجوقی 
بــوده اســت و برخی از 
نشانه های این حمام خبر 
از قدمت آن تــا آل بویه 
می دهند. این حمام از نظر 
موقعیت و منحصر به فرد 

بودن از اهمیــت باالیی برخوردار بــوده؛ هرچند 
ســالیان درازی در گوشــه ای از این شهر متروک 
بوده است.  وی با ابراز تاســف از تخریب این حمام 
طی سال های گذشته تاکنون، می گوید: این حمام 
به دلیل اهمیت و موقعیت موجب شده تا حمام های 
دوران معاصــر نیز در کنارش ایجاد شــود و حمام 
مذکور  همواره فعال باشد. این حمام ثبت تاریخی 
نبوده ولی صرف ثبت تاریخی بودن یا نبودن نباید 

آثار این شهر را فراموش کرد.
این باستان شــناس معتقد است اصوال ثبت شدن 
یک اثر در برابر تخریب آن بازدارنده نیست و تاکنون 
نیز بازدارنده نبوده است؛ در واقع ثبت تاریخی یک 
اثر هیچ ســپری برای اثر تاریخی ایجاد نمی کند. 

نمونه بــارز آن خانه نائل 
اســت که ثبت شده بود؛ 
امــا تخریــب شــد. اگر 
می خواهیم در این شهر از 
اثر تاریخی حفاظت شود 
باید مجازات های سنگین 
برای عوامــل تخریب در 
نظر گرفــت نه اینکه پس 
از تخریب یک اثر تاریخی همه بگویند کار ما نبوده 
است و اثر هم بر اثر مرور زمان از ذهن ها پاک شود، 
مجازات های ســنگین در برابــر تخریب های این 

چنینی می تواند بازدارنده باشد.
تخریب این آثار تاریخی در دل محات اصفهان به 
هر بهانه ای و ایجاد گذرهایی مثل آقا نورا...نجفی  یا 
ساخت مجتمع های نونوار به جای خانه های تاریخی 
با شــاه نشــین های جذاب؛ آب های رفته به جوی 
هســتند که دیگر هیچگاه به دل محات اصفهان 
باز نخواهند گشت، آنها تخریب می شوند و اصفهان 

دیگر شاخص معماری فاخر نخواهد بود.
فریــدون الهیاری،نیز در خصــوص طرح تفصیلی 
و چگونگی نظارت میراث بر ایــن طرح می گوید: 

هنگام تدوین طرح تفصیلی مشاور میراث از سوی 
شهرداری انتخاب شد تا هنگام مطالعات در کنار هم 
باشند؛ اما میراث فرهنگی از طریق کمیسیون ماده5 

نظارت های الزم را انجام می دهد. 
وی می افزاید: فهرســتی از آثــار را احصا و اعام 
می کنیم و مشــاور طی مطالعات، آنهایی که واجد 
ارزش تاریخی اســت را عامت گــذاری می کند. 
هرچند که در شهری مثل اصفهان باید طرح های 
تفصیلی روزآمد باشند و طی سر فاصله های زمانی 
کوتاهی بازنگری شــوند نه اینکه در اصفهان یک 
طرح تفصیلی با طرح تفصیلی پس از آن 10 سال 

اختاف داشته باشد. 
مدیــرکل میــراث فرهنگــی، صنایع دســتی و 
گردشگری اســتان اصفهان اعتقاد دارد که شهری 
مثل اصفهان با وجود آثار ارزشمند در دل محات 
باید یک مکان یابی جدی برای آثار تاریخی داشته 
باشــد. هرچند او می گوید در این زمینه اداره کل 
میراث فرهنگی در گذشــته یک مرحله از طرحی 
اینچنینی را گذرانده اســت؛ اما کامل نشده و باید 

کامل شود چون نیاز واقعی اصفهان است.
الهیاری با بیان اینکه ما در کمیسیون ماده5 مراقب 
هستیم و اعام هم می کنیم که در کجا خانه تاریخی 
وجود دارد و در کجا وجــود ندارد؛ اما توجهی نمی 
شــود و در هنگام اجرا نیز چــون برخی از صحبت 
ها دچار مرور زمان شــده در عمــل اجرایی نمی 
شــود و یا قول های داده شــده هنگام اجرا انجام 
نمی گیرند.بــه گزارش ایســنا؛ خانه هــا، کاخ ها و 
حمام هــای تاریخی شــهر اصفهان کــه همچون 
ســتاره هایی در دل محات شهر می درخشیدند و 
باید روی نقشه های طرح تفصیلی اصفهان هم می 
نشستند، به ناگاه تخریب شــدند و از میان رفتند 
چون ستاره دار نبودند. این در حالی است که ستاره 
معماری ایرانــی بودند و زیر چرخ هــای لودرها و 
بولدوزرها بی فروغ شدند و فقط گاهی برخی از آنها 
شدند آه و تلی از خاک، نامه ها، فریادها و اعتراض ها 
 که به جایی نرســید و هیچ کدام هم خانه تاریخی 

نشد.

 خداحافظی شهر با ستاره های معماری
 طرح هایی که تاریخ اصفهان را نشانه رفته اند؛

مدیر منطقه یک شهرداری اصفهان خبر داد:
پیشرفت ۶۵ درصدی احداث پارکینگ اردیبهشت

مدیر منطقه یک شهرداری اصفهان اظهارکرد: پارکینگ خیابان اردیبهشت، 33  هزار مترمربع مساحت 
دارد و تعــداد 105 خودرو را در خود جای می دهد.مهین شــکرانی با بیان اینکــه عملیات اجرایی این 
پارکینگ تاکنون 65 درصد پیشرفت فیزیکی داشته اســت، افزود: برای احداث این پارکینگ6 میلیارد 
و 500 میلیون تومان اعتبار در نظر گرفته شده اســت.مدیر منطقه یک شهرداری اصفهان تصریح کرد: 
طی چند روز گذشته عملیات خاک برداری فاز سوم این پارکینگ آغاز شــده و عملیات آرماتوربندی و 
اجرای تاسیسات آن در حال انجام است.وی با اشــاره به دیگر پروژه های منطقه یک در سال ۹7، گفت: 
در شهریورماه سال جاری عملیات عمرانی بدنه سازی مادی فرشادی همچنین کف سازی و روان سازی 

ترافیکی »گذر عالم آرا« اجرا می شود.

مدیر منطقه 10 شهرداری اصفهان:
آسفالت معابر حصه جنوبی تکمیل شد

مدیر منطقه 10 شهرداری اصفهان اعام کرد: آسفالت معابر حصه جنوبی با هزینه یک میلیارد و 500 میلیون 
تومان تکمیل شد.

عبدالرسول امامی اظهار کرد: آسفالت معابر حصه جنوبی به مساحت 50 هزار مترمربع و با اعتبار یک میلیارد 
و 500 میلیون تومان در دســتور کار شــهرداری این منطقه قرار گرفت.وی افزود: اجرای این طرح از اوایل 
اردیبهشت ماه آغاز و ظرف دو ماه تکمیل شد.مدیر منطقه 10 شهرداری اصفهان ادامه داد: از سه سال پیش 
دغدغه منطقه 10 روکش آسفالت حصه جنوبی بود؛ اما به دلیل مباحث زیرساختی از جمله فاضاب اجرای 
آن به تاخیر افتاد.امامی تاکید کرد: آسفالت محله حصه یکی از مهم ترین درخواست های مردم این منطقه بود، 

از این رو تمامی خیابان ها و معابر فرعی محله آسفالت شد.

یک کارشناس طراحی شهری اظهارکرد: اصفهان 
همچون سایر شــهرهای مطرح دنیا دارای نقاط 
گردشگری بسیاری اســت و شهرداری اصفهان 
نیز طی ســال های اخیر تاش کرده تا این نقاط 

گردشگری بهترین وضعیت را داشته 
باشد؛ اما گاهی فراموش می شود که 
گردشگر برای رسیدن به جاذبه های 
تاریخی از برخی نقــاط محلی عبور 
می کند.مریــم معمــارزاده افــزود: 
متاســفانه این نقاط به عنوان مقصد 
گردشگری شــناخته نمی شود، در 
حالی که گردشگران در طول مسیر 
خود برای رسیدن به جاذبه های شهر 

از بسیاری محورها عبور می کنند و قطعا رسیدگی 
به آنها در زیباسازی شهر تاثیرگذار است.

این کارشــناس طراحی شــهری با بیان اینکه 
گردشــگران خوب می دانند شــهرداری ها چه 
تمرکزی روی مقاصد گردشگری دارند، تصریح 
کرد: شــهرداری باید بر زیباســازی مسیرهای 
منتهی به مقاصد گردشــگری که نشان دهنده 
زندگی واقعی مردم اصفهان است، توجه کند تا 

فضای محیط متفاوت شود.
وی با ابراز خرســندی از اقدام خوب شهرداری 
اصفهان در خصوص پیاده راه ســازی چهارباغ 
عباسی، گفت: اصفهان سال ها منتظر این اتفاق 

بزرگ بوده؛  اما می توان محور چهارباغ عباسی را 
به جلفا متصل و زیبایی های شهر را دوچندان کرد. 
معمارزاده با بیان اینکه اتصال چهارباغ عباســی 
به محور تاریخی جلفا به عنــوان دو نقطه مهم 

گردشگری می تواند شاه کلید گردشگری اصفهان 
باشــد، اظهارکرد: جذابیت این مسیر می تواند 
به گونه ای باشــد که گردشــگر از کنار چند پل 
تاریخی، پیاده روی و حال و هوای شهر را بیشتر 
درک کند.وی با بیان اینکه جذب گردشــگر به 
معنای جذب سرمایه است، افزود: جذب سرمایه 
نیز به رونق کسب و کار و اقتصاد محلی و اشتغال 
کمک می کند.این کارشــناس طراحی شهری 
از گردشگری به عنوان صنعتی سفید یاد کرد و 
گفت: گردشــگری می تواند بیش از سایر صنایع 
پول ساز باشد و در عین حال هیچ آالیندگی برای 

شهرها به همراه نداشته باشد.

یک کارشناس طراحی شهری:

 اتصال جلفا به چهارباغ عباسی 
شاه کلید گردشگری اصفهان است

مدیرکمیسیون های ماده صد شهرداری اصفهان 
اظهار کرد: قانون به صراحت اعام کرده تخلفات 
ساختمان هایی که خاف پروانه یا ضوابط قانونی 
ساخته شده باشد در کمیســیون های ماده صد 

مورد رسیدگی قرار می گیرد. 
غامعلی فیض اللهی با بیان اینکه کمیسیون های 
ماده صد معموال پس از پایان وقــت اداری و در 
بیشتر مواقع بعداز ظهرها تشکیل می شود، گفت: 
در شــهر اصفهان کمیســیون های ماده صد هر 
هفته بعداز ظهر روزهای شــنبه، یکشنبه، سه 
شنبه و چهارشنبه ها در محل کمیسیون واقع در 
ساختمان معاونت شهرسازی و معماری شهرداری 
اصفهان برگزار می شود.مدیرکمیسیون های ماده 
صد شهرداری اصفهان با اشاره به ماده ۹۹ قانون 
شــهرداری، افزود: ماده ۹۹ قانون شهرداری در 
خصوص زمین های خارج از محدوده شــهری و 

جدا از کمیسیون ماده صد اســت، در این راستا 
تخلفاتی که در حریم شهر رخ می دهد از طریق 
کمیســیون ماده ۹۹ بررسی می شــود؛ در واقع 
ماده ۹۹ قانون شــهرداری هم جدا از ماده صد 
به تخلفات ســاختمانی رسیدگی و 
رای صادر می کند و رای صادر شــده 
قطعی است.فیض اللهی در توضیح 
»کمیسیون هم عرض« و اینکه اگر در 
یک شهر کمیسیون هم عرض وجود 
نداشته باشد، باید چه اقداماتی انجام 
داد؟ اظهارکرد: وقتــی در ارتباط با 
صدور یک رای به دیوان عدالت اداری 
شکایت شود، ممکن است دیوان رای 
را نقص و به کمیسیون هم عرض ارجاع دهد؛ به 
عنوان مثال شهر اصفهان که هشت کمیسیون 
دارد، اگر کمیســیون یک و دو رسیدگی کرده 
باشــد و پرونده بار دیگر به کمیسیون های سه و 
چهار برود که هم تراز آن کمیســیون های قبلی 
باشــد، به آن در اصطاح کمیسیون هم عرض 

گفته می شود.
وی ادامه داد: البتــه در برخی از شــهرها مثل 
بهارســتان که دو کمیســیون دارد، اگر رای در 
دیوان نقص شــد، باید به نزدیک ترین شــهر یا 
روستا پرونده را ارجاع داده و آنجا مورد رسیدگی 

قرار گیرد.

مدیر کمیسیون های ماده صد شهرداری:

 کمیسیون ماده ۹۹ ،تخلفات ساختمانی
 حریم شهر را رسیدگی می کند

این حمام ثبت تاریخی نبوده 
ولی صرف ثبت تاریخی 

بودن یا نبودن نباید آثار این 
شهر را فراموش کرد
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افقی:
1- رييس فدرال رزرو در سال 1979 - ابزار اصلي 

تحليلي در بازار سهام
2- مادر باران - حرف ندا - باوقار - صداي گريه بچه
3- توقف کوتاه مدت در ضمن ســفر - کسي را با 

سنگ زدن - از درندگان
4- ميان تهي - بسته بندي استوانه اي - صفت خط 

خوب - اثر چربي
5- وسايل - مساعدت - قوه درک

6- حقه و نيرنگ - با تدبير - شبيه مرواريد
7- يکدســت بازي تنيــس - زن اشــک ريز - از 

هفت سين ها
8- چرک لباس - صاحب کار - موجب و علت

9- داخل - پسر مازندراني - ماتيک
10- همدم - دخول - داراي محاسن

11- دوستان - محل شهادت - سنگ طلق
12- مخفف هوش - انساني که به عنوان گروگان 
نگه داشته شــده اســت - خوردني حرام - نقش 

هنري
13- شهر شرقي آلمان - عود - بيخ ريواس

14- صدا - قاتل - طرف - دوستي

15- ميزان اين مقوله اقتصادي بر ميزان تقويت 
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یادداشت

پدرم هميشــه در حرف هايش به زودگذر بودن ايام و قدردانستن 
زمان تاکيد داشت. به ياد دارم سال ها پيش خطاب به برادرکوچک ام 
می گفت: پسرجان تابستان را درياب، ديری نخواهد پاييد که زمستان 
با همه سوز و سرمايش از راه برســد.تو قدر فالوده را نمی دانی؛ من 
تمام اين موسم گرم را دنبال بســتنی های يخی می دويدم. غروب 
می نشستم به تماشای مسافران شيک، پشــت لب عرق کرده ام را 
می مکيدم؛ اما اکنون، دســتگاه تهويه کار می کنــد تا »دزد بزرگ 
مطبوع«رايانه ات لم بدهد توی صندلی و آدم های خيابان های تاريک 
را زير بگيرد. نمی خواهم دروغ بگويم، پس مرا به مقايسه مجبور نکن. 
تابستان من تنها يک پنجره داشت که باز می شد برای حرف زدن با 
آدم ها. آن وقت ها پيامک ما »سوت« بود ؛ امروز تو مرتب »ويندوز« 
عوض می کنی و يک شارژ هزارتومانی فاصله تو را با دوستانت حفظ 
می کند و تارنماهای دهکده جهانی تــو را از لمس اطرافيانت جدا 
می سازد! زمان ما، تنها يک توپ الکی ارزان قيمت کافی بود تا دور هم 
جمع مان کند و ما مدهوش از گرمای گريز و گريز از گرما، زير درخت 
ليموی کوچه دراز می کشيديم و می خنديديم. پدر مکثی می کرد و 
با خنده مليحی که هميشه بر لب داشت ادامه می داد: نگذار شکاف 
را بيشتر کنم؛ بچه های اين زمانه، درتابستان شنا،زبان، موسيقی و...

می آموزند؛ ولی آن زمان اينطور نبــود برخی زبان مادری را حتی با 
لکنت حرف می زدند. اگر کسی يک وقت با سازی در دست از کنار 
ما ردمی شد، احساس می کرديم قِديسی را درتابوت حمل می کند! 
استخر ما عمقی نداشــت، حوض بود . کتاب ها! آه عزيزم! می دانی 
کتاب چيست؟! گرافيک های تو هر روز ارتقا می يابند؛ انيميشن های 
بازار زمان، پياپی نســخه های قبل را کنار می زنند و جذابيت های 
بصری تان به پنج بعد رسيده. من يک جعبه از کتاب های عزيزنسين، 
صمدبهرنگی، مرادی کرمانی، گلشــيری و... داشــتم که هرسال 
می خواندم شان وهميشه برايم تازه بودند. چنين است که تصويرهای 
فضايی، روزهای تو را احاطه می کند، اما رويای نيمه شب های تابستان 
من، به اندازه تخمه های هندوانه ستاره داشت.فرزندم! عرقت را پاک 
کن، تابستان ما يکی نيست؛ آنها از هواهای متفاوتی آکنده اند؛ اما با 
اين همه فاصله، بيا به يکديگر احترام بگذاريم تا جگرمان خنک شود.

زمان را دریاب تا ُدر یابی

 سارا احراری

همیشــه  طبیعــت 
زیبایی های خاص خود 
را داشــته است؛ این 
انسان ها بوده اند که به 
دلیل بی توجهی به آن 
موجب بروز مشکالت 
در آن شــده اند؛ اما 
طبیعت همیشه آرامش  

بخش بوده است.

عکس روز

تصاویرآرامش بخش 
از طبیعت

خاطرات پر بار یک مترجم پرکار
 صبِح کارمندخوان، خروس را با آواز از خواب پراندم. مادرم ســفره هميشگی 

را پهن کرده بود و تمام مسائل و وسايل ترجمه نشده صبحانه را چيده بود. 
نگاهی گذرا از سر ترجمه زدگی کردم و با عصبانيت  گفتم: باز هم پنير بدون 

برگردان، باز هم کره به زبان اصلی و باز هم نان دوبله نشده! 
مادرم اعتراض کنان گفت: الهی به درد ترجمه گرفتار بشــوی و از اين 
بال خالصی نداشته باشی! گفتم: بدتر از اين می خواهی؟ از بس نفرين 

کردی شب ها هم خواب ترجمه می بينم و زدم بيرون.
 اتومبيل ها بدون رعايت قواعد ترجمه از جلوی آدم می گذشــتند و به 

هيچ جمله معترضــه ای اهميت نمی دادند . نه رســم الخط  خيابان ها را 
رعايت می کردند و نه نقطه گذاری را؛ نه زبان مبدا حالی شون بود و نه 

زبان مقصد! تا اينکه باالخره اتوبوسی دوپاراگرافه که به هيچ وجه 
ترجمه پذير نبود، از راه رســيد. به اندازه يک جمله کوتاه روی 

رکاب جا بود. با جابه جا کردن فعل و فاعل، خود را به زور جا 
دادم، اما متاسفانه  گيومه اتوبوس بسته نمی شد.  راننده گفت: 

پايين! گفتم: من مترجم هستم،چطور جرئت می کنی؟ 
گفــت: مترجم ديگــر چه صيغه ای اســت؟ گفتــم: چون 

 مترجــم دو زبان می داند، شــما داريــد به دو نفــر توهين 
می کنيد!

به زبان 
عربی ترجمه می کند، فارسی 

هنر و ادبیات ایران  برای جهان عرب( نیز و سردبیر فصل نامه سلسله الحوار ) فصل نامه فرهنگ، رادیو، سردبیر مجله شیراز )درباره ادبیات ایران به زبان عربی( شعر حوزه هنری و  »مجله طالیه« بوده است و به عنوان نویسنده در کشورهای عربی و غیرعربی سر زده است. او یکی از پایه گذاران مجله در تهران به سر می برد. البته گاهی اوقات اواسط کار غیب شده و به سال 1335 در گیالن غرب متولد شده و از دوره کودکی تاکنون تشخیص کرد بودن »بیدج«، سبیل هایش است. بیدج در حرف می زند ولی از اساس»کرد« است. تنها راه 
فعالیت داشته است.

وقتی نخستین دوچرخه وارد  ایران  شد
 »]...[ هيچ کســی نمی تواند با دوچرخه های پايی در شــهر و حومه آن 
حرکت کند، مگر اينکه قبال در اداره نظميه حاضر شده و  پس از امتحانات 
الزمه، جواز تصديق نامه بگيرد.از غروب آفتــاب به بعد، بايد چراغ جلو و 
عقب دوچرخه را روشن کنند و در صورت فقدان هريک از چراغ ها، صاحب 
دوچرخه ازغروب به بعد بايد از دوچرخه خود پياده شود و تا محل مورد 
نظرش دوچرخه را با دست حرکت دهد. کليه دوچرخه ها بايستی دارای 
گلگير جلو وعقب باشند که گل، کثافت و آلودگی به عابران ترشح نکند. 
متخلفان ازمواد اين نظام نامه،  به محاکــم صالحه جلب و مطابق قانون، 

تعقيب و مجازات خواهند شد«.
 اين چند خط از قوانين نظــام نامه ای بود کــه اداره  نظميه برای تردد 
دوچرخه ســواران تنظيم کرده بود. جالب اينجاست که برای دوچرخه 
سوار شــدن، نياز به تصديق نامه يا گواهی نامه بود. شايد چنين چيزی 
در نظر مردم اين روزگار مضحک و خنده دار باشــد؛ اما دوچرخه زمانی 
وارد ايران شــد که در جامعه ســنتی  هر پديده ای نوظهــوری را نمی 
توانســتند به راحتی هضم کننــد! قبل از اين مرکب دوپــا، لوکوموتيو، 
ماشــين دودی، تلگراف و...  هنوز عقل های مــردم متحير مانده بود در 
سيستم آن وسايل و تکنولوژی های غريبه. با مشاهده  چنين پديد ه های 
 نوظهوری می گفتند آخرالزمان نزديک است و آن را از جانب »شيطان«

 می دانستند! 

بریدهها

مجردی زندگی کردن، اين جوری هست که وقتی ظرف ها رو می شويی 
که ديگه ظرف تميزی نمونده باشه که توش غذا بخوری!

 جام جهانی يعنی جايی که »ليونل مسی« زودتر از رضا پرستش برگرده 
خونه شون!

 اين جام جهانی ثابت کرد که جام جهانی تيم می خواد نه ستاره!
باز خدا رو شکر اين پيش بينی ها نمره منفی ندارن؛ وگرنه تا آخر جام يه 

206 به برنامه 2018 بدهکار می شدم!
برنده واقعی جام جهانی بازيکن های تيم ملی سوئيس هستن. فرقی نمی 

کنه آخرش چی بشه، اينا آخرش بر می گردن سوئيس!
 من تحقيق کردم تنها راه کنترل »رونالدو« بی محلی کردنه؛ وقتی کسی 

باهاش يارگيری نکنه از درون می شکنه!
هيچ فحشی بدتر از موفق باشيد پايين برگه سوال های امتحان نداريم!  

 اين جام جهانی هنوز داره تاوان اشک های »بوفون« رو ميده!
 يکی از باگ های بزرگ شدن اين هست که ديگه نمی تونيم بالشت بذاريم 

رو پای مامان مون تا او پاهاشو تکون بده و ما خواب مون ببره!
صبح زود بيدار شدن و سرکار رفتن به اندازه کافی سخت بود، هوا هم گرم 
شده، سکه و دالر هم گرون شده؛ اصال نمی صرفه ديگه از زير پتو بيای بيرون!

نصف عمرم صرف اين ميشه که قشنگ ترين قسمت خونه رو پيدا کنم تا  
يه عکس عادی از خودم بگيرم و بذارم اينستاگرام!

 کاش خانواده ها بفهمن ويدئوهای ارسالی از بچه هاشون برای تلويزيون 
هيچ جذابيتی برای هيچ کسی نداره!

شبکه اجتماعیزنگ تاریخ

که سراسر زندگی ات در برابر 
ابدیت لحظه ای بیش نیست، چه 
جای آن اســت که خود را عذاب 

دهی؟!

 جنگ و صلح
»لئو تولستوی«

امــروز کــه زنــده ای 
زندگی کن!

امروز کــه زنــده ای، زندگی 
کــن؛ فــردا خواهــی مــرد؛ 
همان طــور کــه یک ســاعت 
پیش بایست مرده باشی. وقتی 

سرآشپز آمريکايی در يکی از رســتوران های نيويورک، خوشمزه ترين و 
گران ترين ميلک شيک را با بهترين مواد خوراکی تهيه کرد. البته اين دسر 
لوکس شايد برای والدين خيلی جذاب نباشد چون درصورتی که فرزندشان 
اين ميلک شيک را سفارش دهد، بايد 100 دالر هزينه کنند! اين دسر به 
عنوان گران ترين ميلک شيک در کتاب »گينس« ثبت شد. »جو کالدرون« 
سرآپزی است که با دقت زيادی مواد تشکيل دهنده اين ميلک شيک را تهيه 
می کند. او از شير گاو جرسی مشهورترين نژاد گاوی که شيرش از درصد 

باالی چربی برخوردار است، استفاده می کند. 

ثبت گران ترین »میلک شیک« در کتاب گینس

معموال مردم برای افزايش فالوئر در صفحات مجازی از کارهای غيرمعمول 
و هيجان انگيزشان فيلم می گيرند؛ اما پسر جوان کره ای ثابت کرد کارهای 
کسل کننده هم می تواند طرفداران زيادی داشته باشد. او هر روز فيلمی 
هفت ساعته از درس خواندن روزانه اش در سکوت کامل تهيه و در توئيتر 
آپلود می کند. تا کنون330 هــزار نفر هر روز او را دنبــال و ويدئوهايش 
را تماشــا می کنند. او يکی از شــخصيت های محبوب فضای مجازی در 

کره جنوبی است!

شهرت پسر جوان کره ای با درس خواندن روزانه

مردی 44 ســاله به نام »اندی تيت« از شهر»کانســت« که در شــمال غربی 
انگلستان واقع است، در اواخر تابستان گذشته تصميم به انجام کاری گرفت که 
تا کنون هيچ  کسی آن را انجام نداده است. ايده او تبديل کاربری ماشين به يک 

آکواريوم دراماتيک بود. 
وی برای عملی کردن ايده خود،شروع به کار کرد و پس از گذشت 10 ماه توانست 
به رويايی که در دوازده سالگی اش به آن فکر می کرد برسد. وی برای عملی کردن 
رويای ديرينه خود در تابســتان ســال 2017 ميالدی پس از گذشت 10 ماه 
ماشين نيسان ميکرای خود را به يک ماشين آکواريومی دراماتيک تبديل کرد.

تبدیل یک ماشین به آکواریوم زیبا و جذاب!
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