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شب صائب و اصفهاِن مصیبت زده!
ششمین بزرگداشت صائب تبریزی در صائبیه برگزارشد؛
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اجرای بیش از هزار تئاتر در اصفهان
دبیر شورای ارزشیابی و نظارت بر  نمایش اصفهان خبر داد:
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سهم اشتغال بومیان در معادن اردستان کم است
 معادن اردستان خاموش و تعطیل؛

معاون اقتصادی و مالی شرکت فوالد مبارکه خبر داد: 6
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 فقط١٠درصد محصوالت 

 صادر می شود

خط قرمز وزارت نیرو جیره بندی 
»آب« در اصفهان است

3

11

کاهش چهار برابری تصرفات 
غیر قانونی در اصفهان
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مدیر آموزش همگانی شرکت آبفای اصفهان:
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فرمانده انتظامی استان مطرح کرد:

 تولید آشپزخانه ای مواد مخدر 
خط قرمز پلیس اصفهان

فرمانده انتظامی استان اصفهان در نشست خبری با خبرنگاران 
با بیان اینکه در حوزه پلیس فتا کماکان با افزایش جرم مواجه 
هستیم، اظهار کرد: در سه ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه 

سال گذشته با رشد ۱۰۰ درصدی جرایم روبه رو بوده ایم که...

اخذ 58 مصوبه گردشگری و 
احداث هتل در استان اصفهان

صعود »گوشت قرمز« به قله گرانی!
وقتی قیمت »گوشت« در اصفهان ساعتی می شود؛

 مصرف برق در اصفهان رکورد زد

خاموشی در تمام استان

معاون بهره برداری شرکت آبفای استان اصفهان گفت: اکنون آبرسانی به 
56 شهر از طریق سامانه تله متری  مدیریت می شود تا میان همه شهرها 
آب عادالنه توزیع شود؛ این در حالی است که امسال آبفا توجه ویژه ای به  

عدالت توزیع آب شرب بین مشترکین داشته است.
ناصر اکبری افزود: شــرکت آبفای اســتان اصفهان با برخــورداری از 
زیرساخت تله متری باعث شده  که دقیقا سهم آب در هرساعت که میان 
شهرها و نقاط مختلف شهر در شبانه روز توزیع می شود، مشخص باشد 

که امسال کامال به این موضوع توجه داشته ایم. 
اکبری با اعالم اینکه زیرساخت های اساسی تله متری در شهر اصفهان 
و سامانه آبرسانی اصفهان بزرگ ایجاد شده، تصریح کرد: در بسیاری از 
شهرهای کشور سامانه تله متری داریم ولی سامانه ای که فرمان بگیرد، 

نداریم.
معاون بهره برداری شــرکت آبفای استان اصفهان تصریح کرد: اقدامات 
اساسی و زیرساختی در شبکه آب استان انجام شده که امروز توانسته ایم 

با حداقل فشار از شرایط  بحران عبور کنیم.
وی با بیان اینکه  حدود یک دهه اســت خشکســالی بر کشور و استان 
اصفهان حاکم شــده، اعالم کرد: وقوع پدیده خشکسالی در بسیاری از 
نقاط کشور و به ویژه در استان اصفهان منجر شد  به مرور زمان شرایط 
تامین آب  بدتر شود و ما اقدامات اساسی جهت تامین منابع جدید  انجام 
دادیم که بتوانیم در شرایط بحران منابع و مصارف را بهتر مدیریت کنیم. 

معاون بهره برداری آبفای استان اصفهان خاطرنشان کرد: سال 88، آب 
حدود  17 متر مکعب برثانیه  به طرح آبرسانی اصفهان بزرگ تخصیص 
می یافت که امروز این رقم  به 10 متر مکعب کاهش یافته است؛ همچنین 
در سال گذشــته حدود 8 دهم متر مکعب آب بر ثانیه آبدهی چاه های 

فلمن بوده که االن چاه های فلمن را در مدار نداریم. 
اکبری با اشــاره به دیگر منابع آبی زیرزمینی عنوان کرد: درحال حاضر 
دیگر  منابع زیرزمینی همانند چاه های متفرقه  که می تواند بخشی از نیاز 
آبی را تامین کند آبدهی آنها بسیار کاهش یافته؛ به عنوان مثال آبدهی 
چاه های متفرقه که در گذشته دو و نیم متر مکعب بر ثانیه بوده امروز به 

یک متر مکعب رسیده است.
معاون بهره برداری شرکت آبفای اســتان اصفهان با بیان اینکه  حدود 
400 چاه شناسایی شده و بررسی های کیفی و شیمیایی و میکروبی را 
انجام داده ایم، اظهارداشت:هم اکنون حدود 100 چاه  مورد تایید شده 
و متناسب با شرایط وارد شبکه می شود؛ البته با شبکه بهداشت اصفهان 
هماهنگی کامل داریم و امکان ندارد چاهی که دچار مشکل باشد بدون 

تایید بهداشت وارد شبکه شود.
وی افزود: ســال 88، پرت  شــبکه آب بیش از 25 درصد بوده که رقم 
باالیی به حســاب می آمد  که اکنون  این رقم به 16/2 درصد رســیده  
 است که این امر  به خاطر اقدامات اساسی از جمله اصالح شبکه فرسوده

 حاصل شد .

 آبرسانی به 56 شهراستان  مدیریت می شود
 تا میان همه شهرها آب  عادالنه توزیع شود

 معاون بهره برداری شرکت آبفای استان اصفهان: 
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ترمیم کابینه حســن روحانی از ســال گذشته و با 
شدت گرفتن روند استیضاح وزرای روحانی همواره 
مطرح بوده اســت؛ هر چند که در این مدت رییس 
جمهور هر بار تالش کرده تا هزینه های این تغییرات 
را با رایزنــی از  دوش دولت بردارد. پس از تشــدید 
مشکالت اقتصادی و اظهارنظر کارشناسان پیرامون 
اینکه دولت بایــد تغییراتی را در تیــم اقتصادی و 
تفکر حاکم بر آن انجام دهد، بحث های بسیاری در 
محافل سیاسی، اقتصادی و رسانه ای درباره تغییرات 
احتمالی صورت گرفت و حتی گمانه زنی هایی نیز 
ـ غیر رسمیـ  درباره وزرایی که احتماال جای خود 
را به افراد جدید خواهند داد، مطرح شد. روحانی هر 
چند خود به صراحت از این تغییرات سخن نگفته؛ 
اما بارها مدیران را تهدید به برکناری کرده اســت. 
حــاال و در روزهایی که دولت از نظــر عملکردهای 
اقتصادی تیمش به شــدت تحت فشــار قرار دارد، 
لیســتی از اخراجی های دولت منتشــر شده است 
که در این لیست اســامی نوبخت، سیف، آخوندی، 
کرباسیان و شــریعتمداری به چشم می خورند. این 
افراد برخی مانند نوبخت از قدیمی ترین همراهان 
رییس جمهور و برخی مانند کرباســیان از مدیران 
جدید تیم اقتصادی دولت هستند که در رخدادهای 
اخیر از متهمان اصلی تشنج های بازار است. مسئله 
قابل تامل و البته تاسف برانگیز در خصوص عملکرد 
اقتصادی دولت مربوط به نامربوط بودن حوزه های 
تخصصی مسئولیت هاســت. نمایندگان در حالی 
برخی از وزرا را با رای باال راهی پاســتور کردند که  
به عنوان نمونه  وزیــر اقتصاد، اقتصــاد نخوانده ، 
رییس بانک مرکزی حسابدار است و رییس سازمان 
برنامه و بودجه هم اقتصاد نخوانده اســت؛ بنابر این 
بی برنامگی و گیجی این مدیران در شــرایط فعلی 

امروزی طبیعی خواهد بود.
اجماع در کابینه بر سر تغییر

انجام تغییرات در کابینه، موضوعی نیست که تنها 
کارشناسان و رسانه ها پیرامون آن ابراز عقیده کنند 
و احتمال انجام آن را بدهند، بلکه تصمیم گیران در 
قوه مجریه هم با توجه به مشکالت موجود در کشور 
به آن واقف هســتند و بر این باورنــد که باید حتما 
تغییراتیـ  هم در ارتباط با افــراد و هم در رابطه با 
تفکر حاکم بر تیم اقتصادی دولتـ  صورت بگیرد؛ 
موضوعی که کم و کیف و مصادیق آن هنوز به صورت 

قطعی مشخص نشــده اســت.در همین خصوص 
»محمود واعظی«، رییس دفتر رییس جمهور و یکی 
از چهره های تاثیر گذار در دولت، چهارشنبه هفته 
گذشــته و پس از پایان جلسه هیئت وزیران به طور 
رسمی انجام تغییرات در کابینه را تایید کرد و البته 
توضیح داد، هنوز هیچ کس از چند و چون تغییرات 
خبر ندارد و قرار اســت صرفا شخص رییس جمهور 
در این رابطه تصمیم گیری و آن را رسما اعالم کند. 
عالوه بر دولتی ها، نمایندگان نیز ماه هاست اصرار به 
تغییر کابینه دارند. این مسئله حتی از سوی اعضای 
فراکســیون امید و حامیان دولت نیز مطرح شــده 
است. سیده حمیده زرآبادی عضو فراکسیون امید 
مجلس و نماینده حامی دولت با بیان اینکه متاسفانه 
تیم اقتصادی دولت یا برنامــه ندارند، یا هماهنگ 
نیســتند و یا توانایی اجرای برنامه را ندارند، افزود: 
این تیم اقتصادی از جمله نوبخت، نهاوندیان، سیف 

و کرباسیان باید تغییر کنند.
یار غاری که از کابینه می رود

کنار گذاشــتن »محمدباقر نوبخت« شاید یکی از 
ســخت ترین تصمیمات روحانی باشد. در روزهایی 
که کارشناسان نسبت به تیم ضعیف اقتصادی دولت 

روحانی هشــدارهایی را می دادند، رییس جمهور 
بر ماندن نوبخت و انتخاب وی اصرار داشــت و حاال 
رییس سازمان برنامه و بودجه کشور یکی از کسانی 
است که بیش از دیگران در معرض حمالت رسانه ای 
موافقان و مخالفان دولت قرار می گیرد. برخی مکتب 
اقتصادی مورد عالقه نوبخت و همفکرانش را مقصر 
مشکالت امروز اقتصاد ایران می دانند و برخی دیگر 
برکناری شخص او و چند نفر دیگر را راه حل مشکالت 
اقتصاد کشور معرفی می کنند. اخیرا و در یک موضع 
گیری تراژیک، نوبخت اعالم کرده است که وظیفه 
دولت تقویت پول ملی و حفاظت از مردم است. وی 
خاطرنشان کرد: به مردم می گویم که اگر هر ضعفی 
در دولت در بحث ارز یا مسائل دیگر وجود دارد، من 

مقصرم و مسئولیت آن را می پذیرم.
گروکشی نمایندگان با برکناری سیف

ماجرای اصرار روحانی بر ماندن »سیف« تا آنجا پیش 
رفت که برخی از نمایندگان با گروکشــی خواستار 
برکناری سیف در ازای پس گیری امضاهای سوال 
از رییس جمهور شدند. اصرار و حمله نمایندگان به 
سیف تا آستانه یک زد و خورد کامل در مجلس پیش 
رفت؛ هر چند روحانی هنوز زیر بار برکناری ســیف 

نرفته است. سیف در حالی آخرین سال ریاست پنج 
ساله بر بانک مرکزی را می گذراند که مخالفانش حاال 
بسیار بیشتر از موافقانش هستند. برخی از مخالفان 
ســیف عنوان می کنند که او اصوال دغدغه مسائل 
اقتصادی کشور را ندارد. این مسئله به خصوص پس 
 از مصاحبه جنجالی او و عنوان کــردن اینکه واقعا 
نمی دانــد در اقتصاد ایــران باید چه کند، شــدت 
بیشــتری گرفت . در این میان برخی از رسانه ها از 
رایزنــی و مذاکره  روحانی با »علــی طیب نیا« وزیر 
ســابق اقتصاد برای جایگزینی با »ولی ا... سیف«، 
رییس بانک مرکزی خبر دادند. هر چند کارشناسان 
اقتصــادی معتقدند رؤســای بانک مرکــزی تنها 
مجری سیاست ها هســتند و تا زمانی که سیاست 
ها ثابت باشند با تغییر افراد اتفاق خاصی نمی افتد. 
»طهماسب مظاهری« از رؤسای سابق بانک مرکزی 
معتقد اســت تازمانی که دولت در مــورد پرداخت 
بدهی هایش نگران نیست و قصد پرداخت بدهی های 
خود را ندارد و از طرفی هم سیاست سرکوب نرخ ارز 
را دنبال می کند و سیاست رکود همراه با تورم را به 
رونق و اشــتغال ترجیح می دهد، هرکسی به بانک 

مرکزی برود خیلی فرقی به حال اوضاع نمی کند.

پیروزی »اوبرادور« در انتخابات 
ریاست جمهوری مکزیک

براساس نتایج اولیه از انتخابات ریاست جمهوری 
مکزیک، کاندیدای چپ گرای این کشور با فاصله 

زیادی از رقبای خود پیروز شده است.
دونالد ترامپ، رییس جمهور آمریکا نیز در توئیتر 
خود به »اوبرادور« تبریک گفته و برای همکاری 
با او اعالم آمادگی کرده است. ترامپ، توئیت کرد: 
»کارهای زیادی هست که باید برای منافع آمریکا 

و مکزیک با هم انجام دهیم«.

مدیر مرکز سیمون ویزنتال:
 اسرائیل، نگران سفر روحانی

 به اروپاست
»افرایم زیراف« مدیر مرکز اســرائیلی سیمون 
ویزنتال طی سخنانی با اشــاره به سفر »حسن 
روحانی« رییــس جمهوری ایران به دو کشــور 
سوئیس و اتریش گفت: اسرائیل به سفر روحانی 

بی تفاوت نیست. 
وی در ادامه افزود: اســرائیل نگران سفر اروپایی 
رییس جمهوری ایران اســت و بــه دقت روند 
این ســفر را پیگیری می کند. »زیراف« با اتخاذ 
موضعی مداخله جویانه خطاب بــه مقامات دو 
کشور اروپایی مدعی شد: شــما هیتلر را دعوت 
کــرده اید، وقتی مــی دانید کــه او مرتکب چه 
اقداماتی شده است. حکومت ایران یک حکومت 
تروریســتی بوده که همواره به دنبــال نابودی 

اسرائیل است.

 FATF عراق از لیست سیاه
خارج شد

عراق به شــکل رســمی و کامل از لیست سیاه 
پیگیری گروه ویژه اقدام مالــی )FATF( خارج 
شد.بانک مرکزی طی  بیانیه ای با اعالم این خبر 
افزود: گروه ویژه اقدام مالی، رسما خروج عراق را 
از لیست سیاه پیگیری خود اعالم کرد. اقدام بانک 
مرکزی عراق در زمینه رفع کاستی ها، پایبندی به 
توصیه های گروه ویژه اقدام مالی و فراهم کردن 
الزامات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم 
از محورهایی است که در توضیح خروج عراق از 

لیست سیاه مطرح شده است.
در این گزارش همچنین به تصویب قانون مبارزه 
با پولشــویی در عراق در ســال 2015 و صدور 
دســتورالعمل ها، ضوابط و مقررات مربوط و نیز 
تاسیس و فعالیت شــورای مبارزه با پولشویی و 
کمیته توقیف دارایی تروریست ها در این کشور 

اشاره شده است.

تالش کره جنوبی برای ساخت 
اولین پروژه اتمی عربستان

دولت کره جنوبی خبر داد  درصدد است تا ساخت 
اولین پروژه اتمی عربستان سعودی را برای یکی 
از شرکت های دولتی این کشور بر عهده بگیرد تا 
برای دومین بار در یک پروژه اتمی در غرب آسیا 

حضور داشته باشد.
به نوشته خبرگزاری یونهاپ؛ عربستان سعودی 
برای اولین پروژه اتمی خود پنج کشــور شامل 
آمریکا، فرانسه، روســیه، چین و کره جنوبی را 
در نظر دارد که به گفتــه »پایک اون-گیو« وزیر 
صنعت و تجارت کره جنوبی رقابتی میان این پنج 

کشور برای به دست آوردن پروژه وجود دارد.
 وزیر صنعت و تجارت کره جنوبی افزود: »پروژه 
اتمی عربستان سعودی برای صادرات اتمی کره 
جنوبی بســیار مهم اســت«.یونهاپ همچنین 
نوشت، این توافق دومین شانس برای کره جنوبی 
است تا در بازار غرب آسیا حضور یابد. پروژه اتمی 
عربستان سعودی ساخت 1۶ راکتور تا 20 یا 25 
سال آینده است که هزینه ای بیش از ۸0 میلیارد 

دالر خواهد داشت.  
 سعودی ها قصد دارند 15 درصد از نیروی مورد 
نیاز این کشور را تا ســال 20۴0 از رآکتورهای 

اتمی تهیه کند.

تیم اقتصادی دولت در صف برکناری

سفیر جدید ایران در استرالیا 
تعیین شد

»فریــدون حق بین« به عنوان ســفیر جدید 
ایران در اســترالیا تعیین شد. حق بین که در 
حال حاضر در ســمت مدیرکل هماهنگی و 
راهبرد  امــور اقتصــادی وزارت  امور خارجه 
مشغول به فعالیت اســت، با تایید خبر فوق 
گفت که در اواسط مرداد ماه به محل ماموریت 
خود در »کانبرا« سفر خواهد کرد و جایگزین  
عبدالحسین وهاجی، ســفیر فعلی ایران در 
این کشور خواهد شد. وهاجی از  سال 201۴ 
میالدی مســئولیت اداره نمایندگی ایران در 

استرالیا را بر عهده داشته است.

رییس کمیسیون عمران مجلس خبرداد:
 جلسه اضطراری مجلس 

برای حل بحران آب و برق 
رییس کمیسیون عمران مجلس از برگزاری 
نشست اضطراری مجلس برای بررسی بحران 
آب و برق در کشور با حضور وزیر نیرو خبرداد.

محمد رضــا رضایی کوچــی، نماینده مردم 
جهرم و رییس کمیســیون عمــران مجلس 
شورای اسالمی اظهارداشت: با توجه به بحران 
موجود در کشور در حوزه های آب و برق از رضا 
اردکانیان، وزیر نیــرو برای حضور در مجلس 
دعوت کردیم. وی افزود: قرار است وزیر نیرو 
چهارشنبه هفته جاری 13 تیرماه 97 )فردا( در 
نشست مشترک برخی کمیسیون های مجلس 
و با حضور جمعی از نمایندگان که با هماهنگی 
و ترتیب کمیسیون عمران صورت گرفته است، 
حضور یابد. وی ادامه داد: در این جلســه قرار 
است موضوع بحران آب و برق در کشور مورد 
بررســی قرار بگیرد  و برای حل آن راهکاری 

عاجل و فوری پیش بینی  شود.

امیرعبداللهیان:
باید با مسکو صریح و شفاف 

مذاکره کرد
دستیار ویژه رییس مجلس در امور بین الملل، 
بر ضرورت مذاکره صریح و شــفاف با مسکو 
تاکیــد کرد.حســین امیرعبداللهیــان در 
صفحه شــخصی خود در توئیتر نوشت:»در 
چارچوب منافع ملی، با روســیه می توان کار 
کرد. تجربه موفق اقدام مشــترک در سوریه 
را نباید فراموش کرد. باید با مســکو صریح و 
شفاف مذاکره کرد و برنامه مشترک در حوزه 
منافع طرفین تعریف کرد. همکاری متقابل 

که تعارضی با استقالل کشور ندارد.«

وزیر علوم:
 ما در آمریکا دانشجوی بورسیه 

نداریم
وزیر علوم گفــت: برخی از افــرادی که در 
آمریکا درس می خواننــد، احیانا از ایران ارز 
می برند، اینها مثل بقیه دانشجویان هستند 
و تا آنجا که ممکن اســت بانک مرکزی ارز 
را برای تحصیل شان تامین می کند.منصور 
غالمی درباره شــایعه تعییــن ضرب االجل 
برای دانشجویان ایرانی مشغول تحصیل در 
آمریکا برای ترک خاک این کشور قبل از به 
اجرا درآمدن تحریم ها گفــت: خیر، چنین 
مسئله ای نیست. معموال مراکز علمی آمریکا 

چنین کاری نمی کنند.
 وی با بیــان اینکه ما در آمریکا دانشــجوی 
بورســیه نداریم، ادامه داد: بچــه هایی که 
آنجا هستند، ممکن اســت بورس دانشگاه 
های آنجا شده باشــند؛  اما ایران در آمریکا 
بورســیه ندارد.وی درباره تاثیر گرانی ارز بر 
میزان تقاضای ادامه تحصیل در خارج کشور 
یادآور شد: مواردی از کانال رسمی به عنوان 
بورسیه یا استفاده از ارز رسمی براساس رشته 
های مورد نیاز و صالحدید دانشــگاه ها می 
خواستند بروند که چون تعدادشان زیاد نبود 

به همان روال قبل انجام می شود.

 حمیدرضا فوالدگر
 نماینده مجلس مطرح کرد: 

ســخنگوی وزارت خارجــه گفت: سیاســت های 
مداخله جویانه و بی ثبات کننده آمریکا در سطح جهان 
به ویژه در غرب آســیا و آفریقا زمینه شکل گیری و 
گسترش شبکه های تبهکار سازمان یافته قاچاق انسان 
را فراهم کرده است.بهرام قاسمی در واکنش به گزارش 
ســالیانه وزارت امور خارجه آمریکا با موضوع قاچاق 
انسان که در بخشی از آن اتهاماتی را متوجه کشورمان 
کرده است، گفت: این گزارش مغرضانه، جانبدارانه و 
سیاسی را که با استفاده از منابع و اطالعات نامعتبر، 
اتهاماتی بی اســاس و غیرواقعی در موضوع قاچاق 
انسان به کشــورها از جمله جمهوری اسالمی ایران 
وارد کرده اســت را مردود می دانیم.قاســمی افزود: 
دولت آمریــکا تالش دارد تا از طریــق این اقدامات، 
افکار عمومی جهان را از سیاست های مداخله جویانه 
و بی ثبات کننده خود زمینه شکل گیری و گسترش 
شبکه های تبهکار سازمان یافته قاچاق انسان را فراهم 

کرده، منحرف کند.

سیاست های آمریکا، شبکه های 
قاچاق انسان را ایجادکرد

سخنگوی وزارت خارجه: 

کافه سیاست

عکس  روز 

رایزنی ظریف با وزیر 
امورخارجه عمان در مسقط

کیفرخواست »مشایی« و »هنگامه شهیدی« صادر شد

پیشنهاد سردبیر:

رییس کمیســیون ویژه حمایت از تولید ملی 
گفت: نقدینگی مثل اسب ســرکش راه خود 
را در بخش های مختلــف اقتصادی پیدا کرده 
و بحران هــای اقتصادی را تشــدید می کند.

حمیدرضــا فوالدگر اظهار داشــت: اســامی 
دریافــت کننــدگان ارز ۴200 تومانی در پی 
ایجاد و گسترش نابســامانی های اقتصادی، 
بی ثباتی بازار و التهاب افکار عمومی و کســبه 
منتشر شد. وی افزود: دستگاه های نظارتی باید 
نظارت شان را به حدی قوی کنند که تعرفه ها و 
تعهدات فعاالن اقتصادی به نحوی اجرایی شود 
که از نابسامانی و بی ثباتی اقتصادی پیشگیری 
به عمل آید. ســازمان بازرســی کل کشــور، 
سازمان تعزیزات حکومتی و سازمان حمایت 
از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان باید طبق 
ضوابط و قوانین، مصادیق احتکار، گران فروشی 

و اخالل اقتصادی را بررسی کنند.

 اسب سرکش نقدینگی
 عامل بحران های اقتصادی

فرازی
 سفیر سابق ایران در رومانی:

مشـاور رییس جمهور گفت: بعضـی وزرای کابینه، 
جسـارت و شـجاعت کافـی بـرای ورود به مسـائل 
جـدی را ندارنـد. برخـی از آنهـا بیشـتر مراقـب 
خودشـان هسـتند تـا مراقـب انقـالب؛ درواقـع 
آنهـا بیشـتر سـعی دارنـد بـه خودشـان صدمه ای 

وارد نشـود.
اکبـر تـرکان گفـت: همـان طور کـه بدیهی اسـت 
برجـام بـا موافقـت همـه گروه هـای سیاسـی بـه 
سـرانجام نرسـید، بلکه برجام ثمره تالش اکثریت 
گروه های سیاسـی کشـور بـود. وی افـزود: افرادی 
که تا قبـل از خروج آمریکا از برجـام هم مخالف آن 
بودند، پـس از آن هم بـه دولت تاختند کـه ترامپ 
از برجـام خـارج شـده اسـت. گویـا آنهـا فراموش 
کـرده انـد کـه آمریـکا بدعهـدی کـرده اسـت نـه 
ایران. به جـای حمله به آمریـکا بـه روحانی حمله 
کردنـد و تمـام فشـارهای سیاسـی را بـه رییـس 

جمهـور  وارد دانسـتند.

برخی وزرا به جای انقالب از 
خودشان مواظبت می کنند

مشاور رییس جمهور: 

سفیر سابق ایران در رومانی گفت: وزارت امور 
خارجه باید بیش از گذشته جلوی اسراف و 
ســفرهای بی مورد را بگیرد.علی اکبر فرازی 
تصریح کرد: با توجه به شرایط فعلی کشور 
کارهایی که وزارت امــور خارجه در رابطه 
با کاهش هزینه ها می توانــد انجام دهد نه 
فقط به خاطــر صرفه جویــی ارزی بلکه به 
عنوان یک الگو می تواند برای ســایر نهادها 
و حتی مردم کاری راه گشا باشد.سفیر سابق 
ایران در رومانی با بیان اینکه در وزارت امور 
خارجه بسیاری از سفرها را می توان با تعداد 
افراد کمتری انجام داد، افزود: به جای اینکه 
ســفرها با تعداد نفرات زیادی انجام شود تا 
دســتاوردی داشته باشــد، می توان با افراد 
کمتر و دستاوردهای بیشــتر همان سفر را 
انجام داد به شــرط آنکه افــراد با کیفیت تر 

انتخاب شوند.

وزارت امور خارجه باید جلوی 
 سفرهای بی مورد را بگیرد

پیشخوان

بین الملل

 اقدام و عمل به کابینه رسید؛
میلیاردها دالر ارز دولتی 

کجا خرج شد؟

کیفرخواست »مشایی« و »هنگامه شهیدی« صادر شد
دادستان تهران از صدور کیفرخواست در مورد رحیم مشایی با سه عنوان اتهامی و هنگامه شهیدی با پنج 
عنوان اتهامی خبر داد و گفت: پرونده های نامبردگان به زودی جهت محاکمه به دادگاه ارســال خواهد 
شد. جعفری دولت آبادی از صدور سه فقره کیفرخواست موسوم به امالک نجومی مربوط به کارشناسان، 
وصول هفت میلیارد تومان کسری ثمن از برخی خریداران و فســخ چهل قرارداد خبر داد. همچنین در 
پدیده تجاهر به بی حجابی، با اشاره به محکومیت یکی از متهمان این پرونده به دو سال حبس، افزود: در 
این پرونده دادگاه با توجه به اتهامات مطروحه بیست سال حبس در نظر گرفته و هجده سال آن را تعلیق 
کرده است. وی صدور چنین حکم قاطعی در پرونده مذکور را موجب فروکش کردن این رویکرد مجرمانه 
دانست و افزود: به یقین می توان گفت که امروزه بخشی از مشکالت کشور در امور قضائی با صدور احکام 

قاطع مرتفع می شود.

ایران، مصاحبه آقای سفیر را محکوم کرد 
سفارت ایران در پاریس در واکنش به انتشــار ویدئویی از گفت وگوی ابوالقاسم دلفی، سفیر ایران در فرانسه 
با یکی از رسانه های آن کشور در فضای مجازی، بیانیه ای را صادر کرده است. در این بیانیه تصریح شده که 
مصاحبه مذکور به همراه چند مصاحبه دیگر با رسانه های فرانسوی در زمان بعد از خروج آمریکا از برجام و در 
راستای تعدیل فضای رسانه ای یکطرفه آن مقطع صورت گرفت که تبیین مواضع حقه کشورمان در آن فضای 
سنگین موثر واقع شد؛ اما  کلیپ مذکور با دست چین، دستکاری، حذف و جابه جا کردن برخی عبارات و در 
راســتای نگاه الئیک و خصومت تهیه کننده کلیپ تهیه شده است. گفتنی است؛ برنامه فکاهی مذکور بدون  
توجه به موقعیت افراد با پرداختن به سوژه های مختلف تهیه می شود و این برنامه کمتر در فضای رسانه ای 
فرانسه جدی گرفته می شود.  بر اساس این بیانیه سفیر ایران کامال به زبان فرانسه مسلط بوده و این مسئله از 

تعداد باالی مصاحبه های آقای سفیر کامال مشخص است.

چهره ها

همه جان وتنم خرمشهر

کام خرمشــهر شــیرین
 می شود

130 هزار میلیارد تومان کجا 
رفت؟

علیرضا کریمیان
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صعود »گوشت قرمز« به قله گرانی!
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

مالیات

 نقش مالیات بر ارزش افزوده 
در ساختار اقتصادی کشور 

در اکثر کشورها، اخذ مالیات یکی از مهم ترین و 
باثبات ترین منابع کسب درآمد برای دولت هاست. 
در بین انواع مالیات های موجود نیز یکی از بهترین 
روش های اخذ مالیات»مالیات بر ارزش افزوده« 
اســت که یکی از انواع مالیات های غیرمستقیم 
محسوب می شــود و به عنوان یکی از روش های 
جدید دریافت مالیات جایگاه ویژه ای در اقتصاد 
کشــورها ایفا می کند. اجرای آن بــه نفع تولید 
کننده داخلی اســت و منافع دو گروه را به طور 
جدی به خطر می اندازد؛ در درجه اول کســانی 
که پشت پرده به و اسطه گری مشغول اند وگروه 
دیگر، قاچاقچیان هستند. ضرر این افراد بیشتر از 
این بابت است که بر اساس قانون مالیات بر ارزش 
افزوده، مسیر تهیه و توزیع کاالها شفاف می شود. 
قانون مالیات بر ارزش افزوده به ضرر کسانی است 
که از شــفافیت بازار گریزان اند و منافع شان در 
بهره برداری از شــایعات و قاچاق است. بنابراین 
مالیات بر ارزش افزوده از اهمیت فراوانی در اقتصاد 
کشــورها برخوردار بوده وبا اجــرای این قانون، 
کسانی که بی جهت در مسیر تولید تا مصرف قرار 

گرفته اند شناسایی و به تدریج حذف می شوند.
اجرای ایــن مالیات از اهمیت زیــادی برخوردار 
اســت ولی از مشــکالت موجود در اجرای نظام 
مالیات برارزش افزوده این اســت که بسیاری از 
فروشــندگان فاکتورهای حقیقی فروش خود را 
ارائه نمی دهند و خرده فروشــان نیز به تبع آنها 
از ارائه صورت حســاب های حقیقــی خودداری 
می کنند. مالیات برارزش افزوده محاسنی مانند 
ساده سازی و بی طرفی را داراست و بر سطح قیمت 
ها، رشد اقتصادی، تشویق سرمایه گذاری و... تاثیر 
قابل توجهی دارد. البته کسانی که عدم تعهد در 
برابر مصرف کنندگان را دارند، با اجرای مالیات بر 
ارزش افزوده منافع آنها به شدت به خطر می افتد 
زیرا از عمده ترین مزیت مالیات بر ارزش افزوده 

شفاف سازی توسعه عدالت مالیاتی است.

بازار

ماشین اصالح صورت

سخنگوی بانک مرکزی اعالم کرد:
لیست دوم واردکنندگان با ارز 
دولتی به زودی منتشر می شود

ســخنگوی بانک مرکزی گفت: فهرســت دوم 
اسامی شــرکت هایی که برای واردات کاال ها، ارز 
یا دالر ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده اند، به زودی 
منتشر می شــوند.»کریمی« با اشــاره به اعالم 
فهرست نخست این شــرکت ها از طرف وزارت 
صنعت، معدن و تجارت افزود: برای این شرکت ها 
ارز مورد نیاز تخصیص و سپس تامین شده است. 
او گفــت: قرار اســت بــه زودی وزارت صنعت، 
معدن و تجارت فهرســت دوم این شــرکت ها 
را در اختیــار بانک مرکزی قرار دهــد و ما آن را 
اعالم می کنیم.کریمی درباره ناهمخوانی عنوان 
شــرکت ها با کاال هایی که بــا ارز ۴۲۰۰ تومانی 
وارد کرده انــد گفت: زمانی کــه واردات کاالیی 
را ســازمان توســعه تجارت تایید و گواهی ثبت 
آماری آن را بــه بانک مرکزی اعــالم می کند، 
 این بانک مکلف اســت ارز مورد نیاز را اختصاص

 دهد.

 معاون اقتصادی و مالی شرکت 
فوالد مبارکه خبر داد: 

 فقط١٠درصد محصوالت 
 صادر می شود

 معــاون اقتصادی و مالی شــرکت فوالدمبارکه 
اصفهان درخصوص تســعیر ارز فــوالد با دالر 
۴۲۰۰ تومان توضیح داد: این موضوع قطعی شده 
و شــرکت های فوالدی باید صــادرات خود را با 
دالر ۴۲۰۰ تومان به باال تبدیل به ریال کنند، اما 
اینکه این موضوع چقدر بر شرکت های فوالدی 
یا ســایر صنایع تاثیر می گــذارد باید به حجم 
صــادرات آن توجه کرد.»امیرحســین نادری« 
افزود: هفته گذشــته معاون اول رییس جمهور 
در ابالغیه ای اعالم کــرد: صادرکنندگان بزرگ 
شامل پتروشیمی ها، معدنی ها و فوالدی ها باید 
ارز خود را بر مبنــای دالر ۴۲۰۰ تومانی تبدیل 
به ریال کننــد. این رخداد که بــر خالف انتظار 
سرمایه گذاران بازار سهام بود، سهام شرکت های 
مرتبط با این صنایع را منفــی و قرمزپوش کرد.

یکی از این شــرکت ها که تحت تاثیر این رخداد 
قرار گرفت، فوالد مبارکه اصفهــان بود. او ادامه 
داد: هر شــرکتی که صادرات بیشــتری داشته 
باشــد از این موضوع تاثیر بیشــتری می گیرد؛ 
فوالدمبارکه اصفهان 9۰ درصد از تولیدات خود 
را به بازار داخل عرضه می کند و تنها 1۰ درصد 
از فروش این مجموعه به صــادرات تعلق دارد، 
در نتیجه تاثیر زیادی از این موضوع نمی گیرد. 
وی ادامه داد: وضعیت کلی شرکت فوالدمبارکه 
اصفهان مناســب بوده و ما براساس بودجه خود 

پیش می رویم. 

دبیر کمیسیون اجتماعی تاکیدکرد:
 وزیرانی که نمی توانند اقتصاد

 را مدیریت کنند بروند
یک عضو کمیســیون اجتماعی مجلس شــورای 
اسالمی گفت: شش ماه پیش، پس از ناآرامی های 
دی ماه اعالم کــردم که مردم هیــچ دورنمایی از 
وضعیت اقتصادی و حل مشکالت و موانع موجود 
ندارند و روحانی باید این دورنما را برای آنها ترسیم 
کند تا نگرانی های مردم کم شود؛ هنوز هم همین 
حــرف را می زنم.»ناهید تاج الدیــن« اظهار کرد: 
بخش عمده ای از شرایط اقتصادی حاضر، حاصل 
بی اعتمادی و بحران سرمایه اجتماعی است، مردم 
به توانایی اقتصادی دولت و کارکردهای آن اعتماد 
ندارند و مقصر اصلی این بی اعتمادی نیز خود دولت 
اســت. نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای 
اسالمی ادامه داد: اقتصاد امروز عالوه بر دیپلماسی 
خارجی  نیاز مبرم  به دیپلماسی داخلی دارد و دولت 
باید با اصناف و صاحبان کســب وکار چانه زنی ها و 
تعامالت موثر اقتصادی داشته باشد و گفت وگوی 
ملی را در محور اقتصادی پیش گیرد و اعتماد مردم 
را احیا کند. تاج الدین تصریح کرد: روحانی می گوید 
درآمد امسال کشور در سه ماهه نخست نسبت به 
مدت مشابه پارســال 5۰ درصد افزایش یافته و در 
برابر آن مخارج ما تنهــا ۴۴ درصد افزایش یافته و 
مجموع درآمد ارزی که امسال به خزانه واریز شده 
بیشتر از سال گذشــته است. هیچ کمبود ملموس 
فیزیکی در زمینه کاالها یــا ارز و ریال نداریم، پس 
چرا نگرانی وجود دارد؟ من پاسخ می دهم به دلیل 
بی اعتمادی و این دلیل که دولت در جلب اعتماد 
مردم ناموفق بوده است.دبیر کمیسیون اجتماعی 
تاکید کرد: دولت نباید با شــرایط بحرانی اقتصاد 
برخورد بروکراتیک داشته باشد، شرایط اقتصادی 
امروز نیاز به وزرای جــوان و پرانرژی، غیرتمند و 

دغدغه مند دارد. 

ماشين اصالح صورت 
S9711/23 فيليپس

2,850,000
تومان

ماشين اصالح صورت 
AT890/20 فيليپس مدل

 480,000
تومان

ماشين اصالح صورت 
S7370/12 فيليپس مدل

 990,000
تومان

سحر امامی

گوشــت قرمز یکی از اصلی ترین مــواد غذایی مورد 
مصرف در ایران اســت. اگر چه طی چند سال اخیر، 
قیمت  سرسام آور آن موجب شده، حضور کم رنگ تری 

در سفره های ایرانی داشته باشد. 
از ابتدای امســال به موجب نوســانات نرخ ارز، بازار 
گوشــت نیز از گزند گرانی ها مصون نمانــد و بارها 
و در مقاطــع مختلــف افزایــش قیمــت را تجربه 
کرد اما در جدیدتریــن اظهارنظر رییــس اتحادیه 
فروشــندگان »گوشــت قرمز« عنوان شــده است: 
 قیمت گوشــت شــتر به دلیل گرانی ارز به صورت
 لحظه ای و ســاعتی تعیین می شــود. او با تاکید بر 
اینکه گوشت شتر از کشورهایی مانند پاکستان وارد 
می شود، تصریح کرد: با رشــد نرخ ارز، قیمت خرید 
گوشت شتر افزایش یافته است. البته با توجه به اعالم 
نرخ  ها به صورت ســاعتی، قیمت خرید گوشت شتر 
مشخص نیست. این مســئله تعجب برانگیز در حالی 
اعالم شده که بارها مسئوالن ستاد تنظیم بازار اعالم 
 کرده اند، اجازه نخواهند داد مسائلی خارج از بازار روی 
قیمت ها تاثیر گذار باشد؛ اما این موضوع درحال حاضر 
با یک رصد حتی غیرکارشناســی می تواند مشخص 

کند که عمال نظارتی در بازارها وجود ندارد.
گوشــتی که در تنور وعده های مسئوالن 

برشته شد!
اگــر چــه ابتــدای ســال جــاری بارهــا رییس 
اتحادیــه فروشــندگان گوشــت قرمــز، همچنین 
 وزارت کشــاورزی اعــالم کــرد اجــازه نمی دهد
 قیمت ها بــه صورت بی رویه افزایــش یابد، اما روند 
قیمت گذاری تا به امروز چیز دیگری را نشان می دهد. 
درحالی که امروز قیمت باالی گوشت به قیمت دالر 
گره زده می شود، طی ماه های گذشته رییس اتحادیه 
فروشندگان گوشــت قرمز اصفهان در پاسخ به این 
پرســش که افزایش قیمت دالر چــه تاثیری بر نرخ 
گوشت قرمز داشته اســت، بیان کرد: سیر صعودی 
نرخ دالر برای افراد صادرکننده سودآور است و برای 
ما فایده ای ندارد، اما چنانچه غیرمستقیم صادر شود 

بی تاثیر بر قیمت گوشت 
قرمز نیست. به رغم این 
مســئله، در روزهــای 
گذشته اعالم شده است: 
خشکسالی، کمبود آب، 
گرانی علوفه و کاهش 
تعداد پرورش دهندگان 
دام، از عوامــل گرانی 

گوشت قرمز است و در چنین شرایطی، عرضه بر تقاضا 
کاهش می یابد و قیمت آن رشد می کند.

رشد 25 درصدی قیمت گوشت چرا وچگونه!
در فروردین ماه بنا بر آمار رسمی، گوشت گوسفندی 
درجه یک در بازار ۴3 هزارتومان و گوساله ۴۰ تا ۴1 
هزار تومان و ران شتر هم ۴5 تا ۴6 هزار تومان فروخته 
می شد؛ در روزهای ابتدایی تیرماه نیز گوشت گوسفند 
5۰ هزار تومان، بدون دنبه 53 هــزار تومان و بدون 
استخوان هر کیلو 6۰ هزار تومان و گوساله کیلویی ۴5 
 تا ۴6 هزار تومان فروخته می شود. البته این آما ر در
 گوشت فروشــی ها متفاوت اســت و معموال گوشت 

مرغوب در ســطح اصفهان به 
قیمت هــای باالتــری عرضه 
می شــود اما علت این گرانی 
چیست؟ برخی قصابان کمبود 
گوشت و دام زنده را دلیل اصلی 
این نوســانات در بــازار اعالم 
کرده انــد و در مقابــل، برخی 
از مســئوالن ذی ربط مدام از 
ظرفیت مناسب تولید گوشــت و جمعیت دامی خبر 
می دهند  که با یک محاسبه سرانگشتی درمی یابیم، 
اگر این اظهارات واقعیت داشت، طی چند سال اخیر 
نباید با افزایش سرسام آور قیمت گوشت قرمز در بازار 
روبه رو می بودیم. احتکار و عدم عرضه دام به بازار یکی 
دیگر از اصلی ترین دالیل گرانی گوشت در بازار عنوان 

شده است. 
این مســئله در حالی اتفاق افتاده است که مسئوالن 
جهاد کشاورزی، صادرات دام را در سال جدید ممنوع 
اعالم کردند و این موضوع، موجب شــد تا دامداران 
بازار ها را بدون عرضــه باقی بگذارند! به تازگی رییس 

اتحادیه گوشت گوسفندی اعالم کرده است: با توجه به 
شرایط موجود، دامداران از عرضه دام های  خود به بازار 
خودداری می کنند و معقتقد هستند شرایط بهتری 

ایجاد خواهد شد که می توانند از آن استفاده کنند.
 رییس اتحادیه گوشــت گوســفندی با بیان اینکه 
هماهنگی های خوبــی را با مســئوالن وزارت جهاد 
کشــاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت در این 
زمینه انجــام دادیم و تدابیر مناســبی در نظر گرفته 
شد، خاطرنشــان کرد: به طور قطع در ماه های آینده 
با کاهش قیمت گوشت روبه رو خواهیم بود؛ مسئله ای 
که با پیش بینی های این روزهای بــازار چندان جور 
درنمی آید! با کاهــش ارزش پول ملــی و باال رفتن 
قیمت دالر در بازار، قاچــاق دام و فروش آن در خارج 
از مرزهای ایران برای دامداران بســیار سودآور است؛ 
به همین دلیل قاچاق دام زنده به کشورهای همسایه 
به خصوص پاکستان در ماه های گذشته قوت گرفته 
است؛ هر چند مسئوالن تالش کردند مرزها را ببندند و 
مانع این قاچاق شوند، اما به نظر می رسد حاشیه سود 
باالی این کار موجب شده است بسیاری از دامداران 
متمایل به فروش دام به قاچاقچیان باشــند تا عرضه 

در بازار.
رویای رسیدن به خودکفایی  »گوشت قرمز« 

تا 1404
با توجه به آنکه تجارت غذای حالل و محصوالت دامی 
در 5۴ کشور اســالمی به بیش از دو هزار میلیارد دالر 
افزایش یافته است، اما سهم ایران از این صادرات بسیار 
ناچیز و کمتر از 5 درصد تخمین زده شده است. اگرچه 
براساس ســند 1۴۰۴ پیش بینی شــد که جمهوری 
اسالمی بتواند در تولید گوشت خودکفا شده و بازارهای 
بین المللی را در اختیــار بگیرد، ولی ســهم ایران از 
صادرات گوشت چیزی در حدود 5 درصد است.  نوسان 
و گرانی قیمت گوشت در حالی در بازار ایران بیداد می 
کند که همین دو ســال پیش، وزارت جهادکشاورزی 
وعده داده بود که به زودی در تولید دام خودکفا خواهیم 
شد. جشن خودکفایی که روزی مسئوالن وعده آن را 
داده بودند امروز شبیه عزایی اســت که در سفرهای 

ایرانی بر سر گرانی گوشت گرفته شده است.

صعود »گوشت قرمز« به قله گرانی!
وقتی قیمت »گوشت« در اصفهان ساعتی می شود؛

حرکت قطارهای مسافری اصفهان -مشهد و شیراز- مشــهد به طبس دوباره برقرار می شود. مدیرکل راه آهن شرق طی 
اطالعیه ای اعالم کرد: مسیر قطارهای مسافری اصفهان --مشهد و شیراز- مشهد که به دلیل اصالح بالک تل حمید منتظر 
قائم و شروع عملیات بهسازی این مسیر تغییر کرده بود، به زودی پس از اتمام پروژه قطارها در مسیر اصلی خود قرار خواهند 
گرفت. »ماسوری« افزود: قدمت باال و فرسودگی شــدید موجب کاهش سرعت و ایمنی در این مسیر شده بود. همچنین 
با توجه به مذاکره حضوری مدیرکل راه آهن شــرق با قائم مقام راه آهن جمهوری اسالمی ایران در جلسه شورای مدیران 
راه آهن، به زودی پس از اتمام پروژه بهسازی مشکل یادشده که ســال ها بدون در نظر گرفتن بهسازی، قطارها با حداقل 

سرعت، سیر ناایمن داشتند برطرف شده و این قطارها نیز در مسیر اصلی خود یعنی مسیر طبس قرار خواهند گرفت.

مدیرکل راه آهن شرق خبرداد:

 بازگشت قطارهای
 اصفهان- مشهد به طبس

خبر
  

 مدیرعامل شرکت نمایشگاه های
 استان اصفهان اظهارکرد:

 نمایشگاه پل شهرستان 
در شان اصفهان نیست

مصرف برق در اصفهان رکورد زد؛
خاموشی در تمام استان

با آغاز فصل تابستان، افزایش مصرف برق در استان اصفهان با دوهزار و ۸۰۰ مگاوات رکورد زد. مدیر روابط 
عمومی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان گفت: این در حالی است که پارسال این رکورد در ۲1روز 
تابستان با دوهزار و 7۰۰مگاوات اتفاق افتاد. »علی اکبری«  با بیان اینکه در حال حاضر مصرف بیش از 
تولید است، افزود: مجبور هستیم برای تعادل برق در همه نقاط استان، خاموشی های منظمی را اعمال 
کنیم. او ادامه داد: جدول خاموشی ها درسایت شرکت توزیع برق به نشانی https://eepdc.ir ثبت و برای 
هر مشترک دو ساعت در نظر گرفته شده است. وی با اشاره به اینکه اوج مصرف برق از ساعت 1۲ظهر تا 
ساعت16 است، از مردم خواست برای جلوگیری از قطع برق در مصرف آن صرفه جویی کنند.اکبری افزود: 

در صورت صرفه جویی 1۰درصدی شهروندان در مصرف برق، خاموش ها اعمال نمی شود.

مدیر آموزش همگانی شرکت آبفای اصفهان:
خط قرمز وزارت نیرو جیره بندی »آب« در اصفهان است

مدیر آموزش همگانی شرکت آبفای اصفهان گفت: خط قرمز وزارت نیرو جیره بندی آب در اصفهان است.
»سیداکبر بنی طبا« با بیان اینکه مردم هیچ نگرانی بابت جیره بندی آب شرب نداشته باشند، اعالم کرد: شرکت آبفا 
استان اصفهان همانگونه که در سه ماهه ابتدای سال جاری با توجه به محدودیت منابع شدید آبی توانست آب شرب 
مردم را تامین کند، در ماه های باقی مانده از فصل گرم سال نیز مردم شاهد جیره بندی آب نخواهند بود. وی با بیان 
اینکه وزیر محترم نیرو هم جیره بندی آب در استان اصفهان را خط قرمز اعالم کرده است، تاکید کرد: مسئوالن در 
وزارت نیرو و مدیریت عالی استان تالش خویش را معطوف به مدیریت توامان عرضه و تقاضا داشته باشند، تا کمترین 
آسیب ناشی از کمبود آب را برای مشترکان داشته باشیم. بنی طبا با بیان اینکه لحظه به لحظه اتفاقات آب در اصفهان 
را به رسانه ها گزارش می دهم، ادامه داد: جیره بندی آب در استان اصفهان مشروط بر اوامر وزارت نیروست و اعمال 
و برنامه ریزی برای این اقدام، بر حسب تصمیمات مدیریتی در اصفهان و با هماهنگی استاندار صورت می گیرد.

 احتکار و عدم عرضه دام به 
بازار، یکی دیگر از اصلی ترین 

دالیل گرانی گوشت در 
بازار عنوان شده است

مدیرعامل شرکت نمایشگاه های استان اصفهان با اشاره به مشکالت ارزی گفت: مشکالت ارزی باعث شد، به رغم اطالع رسانی متعدد، شرکت کنندگان مناقصه به حد نصاب 
نرسند.»علی یارمحمدیان« اظهار کرد: نمایشگاه در اقتصاد از اهمیت باالیی برخوردار است و به نوعی موتور محرک اقتصاد محسوب می شود. کشورهایی که نمایشگاه های خوب 
چه در داخل و چه در خارج کشور خود برگزار می کنند، اقتصاد پویایی دارند.  وی با بیان اینکه استان اصفهان از صنعتی ترین شهرهای کشور است و در گذشته میدان نقش جهان 
نخستین و بزرگ ترین نمایشگاه بین المللی جهان بوده و در جهان از اهمیت باالیی برخوردار بوده است، تصریح کرد: نمایشگاه پل شهرستان در شان اصفهان نیست و باید از لحاظ 
کیفیت با 15 استان بزرگ رقابت کنیم.یار محمدیان با تاکید بر اینکه از لحاظ کیفیت، نمایشگاه های خوبی برگزار می شود اما فضای محدودی در اختیار ماست افزود: فضای 
نمایشگاهی باید در حد استانداردهای بین المللی باشد تا بتوانیم ارگان های  خارجی را در محل نمایشگاه دعوت کنیم. وی اتمام پروژه نمایشگاه بزرگ اصفهان را در صورتی عملی 
دانست که سهامداران، مجریان، طراحان و ناظران به وعده های خود جامه عمل بپوشانند. یارمحمدیان تصریح کرد: برای اینکه پروژه با تعطیلی  مواجه نشود 6۰۰ میلیون تومان 
هزینه و ساندویچ پنل ها را خریداری کردیم، امیدواریم بتوانیم تا چهار ماه آینده هم دیواره نمایشگاه را تکمیل کنیم. همچنین در حال حاضر محوطه سازی 7۰ درصد پیشرفت 
فیزیکی داشته است. مدیر عامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان با بیان اینکه شهریور ماه ســال گذشته در مجمع عمومی 5۰ میلیارد تومان افزایش سرمایه 
 برای شرکت نمایشگاه در نظر گرفته شد، گفت: برای تکمیل پروژه 3۲ میلیار تومان سهم شــهرداری و 17 میلیارد تومان هم اتاق بازرگانی و مابقی را سهامداران باید پرداخت

 کنند.

استاندار اصفهان در نشســت ماهیانه روسای اصناف 
با مسئوالن اجرایی اســتان اصفهان گفت: مشکالت 
اصناف به دقــت رصــد و براســاس آن راهکارها و 
پیشنهادات مشخص شده و به زودی برای کاهش این 

مشکالت تصمیم گیری ها اعمال می شود.
»محســن مهر علیزاده« گفت: امیدواریم با امکاناتی 
که داریم بتوانیم گرهی هرچند کوچک از مشــکالت 
اصناف، به ویژه مردم باز کنیم. اســتاندار با تاکید بر 
شناخت ترفندهای دشمن افزود: امروز دشمن با ایجاد 

هیجانات اقتصادی در بازار طال و ارز و موج ســواری 
عده ای وطن فروش، به دنبال فشار بر عموم مردم است.

وی با بیان اینکه ما باید به سمت تک نرخی بودن ارز 
حرکت کنیم افزود: جدا شدن از دالرهای نفتی را یکی 
از مهم ترین بر نامه های دســت اندرکاران اقتصادی 
کشور اســت و بزرگ ترین ضربه های اقتصادی ما به 
دلیل وابسته بودن قیمت دالر است.وی افزود: زمانی 
جنگ، جنگ نظامی بود و امروز جنگ، جنگ اقتصادی 

است و همه باید برای هر شرایطی خود را آماده کنند.

استاندار اصفهان:

 با ارائه راهکارهای مشخص، مشکالت اصناف به زودی حل می شود
 مزایده عمومی اجاره محل و امتیاز بهره برداری از مرکز بهداشتی درمانی 

شبانه روزی مسیبی گز وابسته به شبکه بهداشت و درمان شهرستان شاهین شهر و میمه

 متقاضیــان شــرکت در مزایده مــی توانند جهت کســب اطالعات بیشــتر به ســایت دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهــان به آدرس
 poshtibani.mui.ac.ir مراجعه  یا با شماره تلفن 379۲۴۰۰5-۰31 تماس حاصل فرمایند.

م/ الف: ١99٠68روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان
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اجرای بیش از هزار تئاتر در اصفهان

پیشنهاد سردبیر:

آگهی تغییرات شرکت شیرین سفید گلپا شرکت با 
مسئولیت محدود به شماره ثبت 1309 و شناسه ملی 

 14003055497
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 25/02/1397 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ماده 18 اساسنامه به شرح ذیل اصالح گردید: - 
عده اعضای هیئت مدیره هیئت مدیره شرکت مرکب از 3 الی 6 نفر خواهد 
بود که در مجمع عمومی عادی یا عادی بطور فوق العاده از بین شرکاء و یا 
خارج از انتخاب می شوند. ماده 19 اساسنامه به شرح ذیل اصالح گردید : - 
صاحبان امضای مجاز نحوه امضای اسناد و اوراق تعهدآور شرکت و چکها و 
بروات سفته ها و سایر اوراق تجارتی و غیره و نیز اشخاصی را که حق امضاء 
دارند هیئت مدیره تعیین خواهد نمود. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 
اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گلپایگان )188998(

آگهی تغییرات اتحادیه صنف قناد و قندریز اصفهان به شماره 
ثبت 68 و شناسه ملی 10260020183 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 29/09/1396 ونامه شماره 
10/118/96 مورخ 16/12/1396 اتاق اصناف اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : مرکز اصلی اتحادیه در واحد اصفهان به نشانی استان اصفهان - شهرستان 
اصفهان- بخش مرکزی-شهرستان اصفهان-آل محمد-کوچه صداقت-کوچه 
عرفان -15- پالک-1- ساختمان الماس اشــراق طبقه سوم واحد غربی کد 
پســتی 8193678673 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساســنامه اصالح شد. 
اساسنامه مشتمل بر 30 ماده به تصویب رســید. مدت فعالیت از تاریخ تاسیس 
به مدت نامحدود می باشــد. علیرضا شــیروانی به کدملی 1280852380 و 
منصور کتیرائی بــه کدملی 1286580730 ومرتضــی محمودیان به کدملی 
1282318705 و علی وطنــی به کدملــی 1286629632 ومرتضی عربیان 
حسین آباد به کدملی 1288668661 به سمت عضو اصلی هیات مدیره ومجتبی 
شالباف به کدملی 1282410164 به ســمت عضو علی البدل ومهدی هاللی 
اصفهانی به کدملی 1286548306 به ســمت عضوعلــی البدل هیات مدیره 
ومحمدرضا قندی به کدملی 1286806089 به سمت بازرس اصلی هیات مدیره 
ومحسن دهقان نژاد به کدملی 1284973492 به سمت بازرس علی البدل هیات 
مدیره برای مدت 4 سال تعیین شدند. ســمت اعضای هیات مدیره بشرح زیر 
تعیین شد: علیرضا شیروانی بعنوان رئیس هیات مدیره ومنصور کتیرائی بعنوان 
نایب رئیس اول هیات مدیره و علی وطنی بعنوان نایب رئیس دوم هیات مدیره 
و مرتضی محمودیان بعنوان خزانه دارهیات مدیره و مرتضی عربیان حســین 
آبادی بعنوان دبیر هیات مدیره تعیین شــدند. ضمنًا کلیه اسناد و اوراق بهادار و 
تعهد آور با امضای رئیس هیات مدیره و خزانه دار و در غیاب هریک با امضای 
نایب رئیس اول و با مهر اتحادیه معتبر خواهد بود . اداره کل ثبت اسناد و امالک 
استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )184272(

آگهی تغییرات شرکت فنی مهندسی آلفا نیروی آریا سهامی 
خاص به شماره ثبت 1197 و شناسه ملی 10861178960 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 06/03/1397 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : محل شــرکت در واحد ثبتی مبارکه به آدرس استان اصفهان - 
شهرستان مبارکه - بخش مرکزی - شهر مبارکه-نهچیر-بلوار امیرکبیر-کوچه 
))سوم((-پالک 10-طبقه همکف- کدپستی 8481897150 تغییر یافت و ماده 
مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 

اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مبارکه )184286(

آگهی تغییرات شرکت حفاظت خوردگی و رسوب پارس 
ایرانیان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 49475 و 

شناسه ملی 10260678333 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 25/12/1396 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد : محمد راکیان به شــماره ملی 1754416772 با واریز مبلغ 
1999010000 ریال به صندوق شــرکت، ســهم الشــرکه خــود را به مبلغ 
2000000000 ریال افزایش داد. و عزت مهدیان به شماره ملی 1755669704 
با واریز مبلغ 99990000 ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ 
100000000 ریال افزایش داد. در نتیجه ســرمایه شرکت از مبلغ 1000000 
ریال به 2100000000 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه شرکت 
اصالح گردید. اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه عبارتند از : محمد راکیان به 
شماره ملی 1754416772 دارنده 2000000000 ریال سهم الشرکه و عزت 
مهدیان به شماره ملی 1755669704 دارنده 100000000 ریال سهم الشرکه 
میباشند اداره کل ثبت اسناد و امالک اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری اصفهان )188999(

آگهی انتقالی شرکت تعاونی کشاورزی امین به شماره ثبت 
625 و شناسه ملی 10860276988 

به استناد نامه شــماره 792 مورخ 22/02/1397 اداره تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی شهرستان خوانسار و صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 
09/01/1397 حوزه عملیات تعاونی از شهرستان خوانسار به گلپایگان و 
محل شرکت به نشانی اســتان اصفهان - شهرستان گلپایگان - بخش 
مرکزی - دهستان نیوان - روستا حسن آباد-خیابان صحرا-خیابان خم 
پیچ-پالک 0-احمد اعصاری-طبقه همکف-کدپستی 8787141508 
انتقال یافت و در این واحد ثبتی تحت شماره 249 به ثبت رسیده وجهت 
اطالع عمومی آگهی می گردد. اداره کل ثبت اســناد و امالک اســتان 
اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گلپایگان )189000(

آگهی تغییرات موسسه انجمن خیریه حضرت فاطمه الزهرا 
شهرضا به شماره ثبت 140 و شناسه ملی 14003392282

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 25/12/1396 و نامه شماره 
330/1/2039 مورخ 22/1/97 فرمانداری شهرضا تصمیمات ذیل اتخاذ شد :مرکز 
اصلی موسسه به اســتان اصفهان - شهرستان شــهرضا - بخش مرکزی - شهر 
شــهرضا-محله ابوذر-کوچه 24 امیرالمومنین-خیابان ابوذر-پالک 445-طبقه 
همکف- کدپســتی 8613957359 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح 
 فوق اصالح گردید. اداره کل ثبت اســناد و امالک اســتان اصفهــان مرجع ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرضا )189001(

آگهی تغییرات شرکت شیرین سفید گلپا شرکت با 
مسئولیت محدود به شماره ثبت 1309 و شناسه ملی 

 14003055497
به استناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 25/02/1397 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : - آقای محمدجواد جوهری به شماره ملی 
1210055325 با پرداخت 150000 ریال به صندوق شرکت ، وارد شرکت 
شد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 4405000 ریال به 4555000 ریال 
افزایش و ماده 3 اساســنامه بنحو مذکور اصالح گردید.نام شرکاء میزان 
 سهم الشرکه 1ـ آقای مسعود جوهری دارای 255000 ریال سهم الشرکه

 2ـ آقای حسین عظمتی دارای 2100000 ریال سهم الشرکه 3- آقای 
محسن جوهری دارای 2050000 ریال سهم الشرکه 4- آقای محمدجواد 
جوهری دارای 150000 ریال سهم الشرکه اداره کل ثبت اسناد و امالک 
استان اصفهان مرجع ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجاری گلپایگان 

)189002(

آگهی تغییرات شرکت شیرین سفید گلپا شرکت با 
مسئولیت محدود به شماره ثبت 1309 و شناسه ملی 

 14003055497
به استناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 31/02/1397 
تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد : آقای محســن جوهری به شــماره ملی 
1219765831 با دریافت 150000 ریال از صندوق شرکت سهم الشرکه 
خود را به 1900000 ریال کاهش داد . در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 
4555000 ریال به 4405000 ریال کاهش یافت و ماده 3 اساسنامه بنحو 
مذکور اصالح گردید. نام شرکاء میزان سهم الشــرکه 1ـ آقای مسعود 
جوهری دارای 255000 ریال سهم الشــرکه 2ـ آقای حسین عظمتی 
دارای 2100000 ریال سهم الشــرکه 3- آقای محسن جوهری دارای 
1900000 ریال ســهم الشــرکه 4- آقای محمدجواد جوهری دارای 
150000 ریال سهم الشرکه اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان 

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گلپایگان )189003(

آگهی تغییرات شرکت شیرین سفید گلپا شرکت با مسئولیت 
محدود به شماره ثبت 1309 و شناسه ملی 14003055497

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 25/02/1397 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : آقای مســعود جوهری به شــماره ملی 1219965103 آقای حسین 
عظمتی به شــماره ملی 1219077313 آقای محســن جوهری به شماره ملی 
1219765831 آقای محمدجواد جوهری به شــماره ملی 1210055325 برای 
مدت نامحدود انتخاب گردیدند. اداره کل ثبت اســناد و امالک استان اصفهان 

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گلپایگان )189005(

زینب ذاکر

ششمین بزرگداشت صائب تبریزی یکشنبه شب 
با حضور مسئوالن ، مردم و اهالی هنردوست و اهل 
ادب اصفهان در جوار آرامــگاه این هنرمند برگزار 
شد. هنوز بر سر پســوند»تبریزی« یا »اصفهانی« 
این شــاعر گرانمایه چالش وجــود دارد. پدرش از 
تجار تبریز بود. صائب، چنــد صباحی در جوار پدر 
به تجارت پرداخت؛ اما به دلیل وجــود ذوق ادبی 
در روحش دست از تجارت می کشد و همراه پدر و 
چند تن از دوستان و تبریزی ها به اصفهان می آیند 
و در اصفهان در باغ صائب کنونی ساکن می شوند. 
صائب، قســمت اعظمی از زندگی خود را به دلیل 
بی توجهی پادشاهان صفوی نسبت به شعر و ادب 
پارسی در هندوستان گذراند و  دوهزار بیت درباره 
وصف اصفهان سرود؛ البته اهالی قلم نه او را صائب 
تبریزی می نامند و نه صائــب اصفهانی. مصطفی 
هادوی، صائب شناس اصفهانی می گوید: » او موالنا 

صائب است.«
صائب تنها یک شاعر نیست، یک حس است، ذوق 
هنگام خواندن شعر است. صائب، عشقی است که 
جاری می شود  در میان ادب و هنر... . او را »موالنا 
صائب« می خوانند، نه صائــب تبریزی و نه صائب 
اصفهانــی، او را »موالنا صائــب« می خوانند چون 

صائبی برای جهان است.
و صائب شناس دیگری همچون »باقر صدری نیا« 
عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز هم می گوید که 
صائب باعث پیوند میان تبریز و اصفهان شده است. 
صدری نیا تاکید می کند که  صائب از نخســتین 
شاعران در دوران خود اســت که از ایران به عنوان 
کشــوری واحد ســخن می گوید. گرامی داشتن 
صائب را به دلیل اصفهانی بودن و تبریزی بودنش 
نمی دانیم و او را بــه عنوان مفاخر ایــن مرز و بوم 
ســتایش می کنیم. به نظر صدری نیا؛ ایراد صائب 
در این بود که خیلی شعر سروده اســت. اگر او به 
اندازه حافظ شعر سروده بود و آنها را حفظ می کرد 
حتما امروز او را شــاعری در کنار حافظ و سعدی 

می دانستیم.

مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی استان اصفهان 

از میهمانان مراســم بزرگداشت صائب بود. حجت 
 االســام انصاری در این مراسم گفت: در بین هنرها
 دو هنر اصیل و قدیمی هســتند و ریشه تاریخی 
بیشتری دارند، این دو هنر شعر و نقاشی هستند؛ این 
موضوع نشان می دهد که همه زمان ها و همه مردم 
به شعر نیاز داشتند و شعر یکی از لوازم اصلی زندگی 

معنوی و روحی مردم بوده است.
گزیده  ســخنان مدیرکل ارشاد درباره 

صائب:
 کسی که کمترین اطالع از شعرا داشته باشد به 
راحتی نام ده ها شاعر را می داند. قدر این ثروت را باید 
دانست، آن را ایجاد و حفظ کرد و گسترش داد؛ یکی 
از جنبه های حفظ این ثروت تجلیل از بزرگان این 
عرصه است، باید تبریز را به خاطر شهریار و صائب 

گرامی داشت.
 رنگ دین اسالم و تعالیم قرآن کریم، خصوصیت 
دیگر شــعر صائب اســت. یکی از خصوصیت های 
صائب مسلمانی معتقد، عالقه مند به اهل بیت)ع( 
و قرآن پژوهی مبرز است؛ جوانان باید شاعران را از 
این جنبه بررسی کنند؛ باید به بزرگانی مثل صائب 

خیلی بیشتر اهمیت داد.
  آرامگاه صائب هیچ چیز کمتر از آرامگاه حافظ و 

سعدی ندارد و نباید داشته باشد، امروز با زبان دل 
می گوییم مردم اصفهان دوســت دارند این شاعر و 
شعرای شبیه این شاعر باید بیشــتر از این تکریم 

شوند؛ هر کاری برای صائب انجام شود، کم است.
  از شــهردار درخواســت دارم تا توجه و عنایت 
بیشتری داشته باشند و طوری این مکان طراحی 
شــود که هر عالقه مند به حــوزه فرهنگ و مردم 
اصفهان یکی از نخســتین مکان هایی که با رغبت 
و عشق به آن مراجعه می کنند، صائبیه باشد. یکی 
از راه های مقابله با دشمن ترویج همین مقوله های 
شعر و ادب و تکریم از بزرگان شعر و ادب است؛ اگر 
همایش بزرگداشت صائب به عالقه بیشتر مردم به 

شعر و شاعری منجر شود، به هدفش رسیده است.

 

قدرت  ا... نوروزی، شهردار اصفهان نیز از میهمانان 
مراسم بود. نوروزی گفت: در ســفری که به تبریز 
داشتم و هیئت دولت هم آمده بودند تا در خصوص 
تبریز به عنوان پایتخت گردشــگری جهان اسالم 
همایشی برگزار کنند، تفاهم نامه ای بین اصفهان و 
شهردار تبریز منعقد شد و  قرار شد تعامالت فرهنگی 

و گردشگری بین دو شهر افزایش پیدا کند. نوروزی 
در این بین اشاره ای هم به اوضاع و حال و روز شهر 

کرد و گفت که اصفهان مصیبت زده است. 
گزیده سخنان شــهردار اصفهان درباره 

صائب:
  صائب نه تنها به جامعه در زمان خود امید بخشید 
بلکه نقطه اتصال شهر تبریز و اصفهان شده است.
دو شهری که در روزگاری پایتخت سرزمین ایران 
بوده اند، دو شــهری که هر دو در تاریخ بشــریت 
درخشیده اند و اوصاف بسیاری را به خود اختصاص 

داده اند؛ صائب نقطه اتصال این دو شهر شد.
  صائبیه به مکانی تبدیل خواهد شد تا هر کسی 
به اصفهان بیاید اینجا را زیارت کند، می خواهیم هر 
کسی به اصفهان می آید صائب را به عنوان یکی از 
مردان بزرگ تاریخ بشریت زیارت کند و این شدنی 
است، این موضوع برای مردم یک حق بوده و برای 

شهرداری یک وظیفه است.
 شعرای گذشــته ما همه مقدس هســتند و اگر 
کسی شعر آنها را بخواند و با زبان عربی آشنا باشد 
می فهمد همه این شعرا اسالم شناس بودند و درد 
دین داشتند، اصفهان ظرفیت این را دارد که هر شب 
و هر روز نشاط اجتماعی داشته باشد و از بزرگان آن 

تقدیر و تجلیل شود.
  شهر اصفهان امروز مصیبت زده است و زاینده رود 
آن خشک شــده، همه در تالش هستند تا شاهد 
جاری شدن زاینده رود در این شهر باشیم؛ اما اکنون 
که این وضعیت تغییر پیدا نکرده اســت بگذاریم 
تا شــهر با رعایت همه جوانب برای مردم شهری 
زیست پذیر و شاداب باشد؛ مگر چه اشکالی به چنین 

جلسه ای وارد است که برخی برنمی تابند.
 مردم بیش از همیشــه محتاج خدمت هستند و 
جامعه به تالش ما نیازمند است و وحدت ابزار این 

تالش کنیم که موضوع است، باید به گونه ای 
کالن شهر اصفهان به 
جایگاه واقعــی خود 

برســد. بایــد فرصت ها 
بشــماریم  غنیمــت  را 
و هیچ کــس بــه هیچ 
دلیلی نباید مانع رشد و 

پیشرفت این شهر شود.

دبیر شورای ارزشیابی و نظارت بر  نمایش اصفهان خبر داد:

اجرای بیش از هزار تئاتر در اصفهان

 اکران مستند»َمشد عباس«
 در نگارستان امام خمینی)ره(

مستند »مشــد عباس... بودن، نبودن« امروز 
در نگارســتان امام خمینی)ره( نقد و بررسی 
می شود.این مستند به کارگردانی سیدهاشم 
مرتضویان، تصویربرداری امیر امانزاده و تدوین 
و صداگذاری احســان ایزدی تهیــه و تنظیم 
شده است.مســتند » مشــد عباس... بودن، 
نبودن« از سوی دفتر تخصصی سینما سازمان 
فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان 
و با همکاری خانه مســتند اصفهان و موسسه 
تنظیم و نشر آثار امام خمینی)ره( اکران و مورد 

نقد و بررسی قرار می گیرد.
»مشــد عباس...بودن، نبودن« بــه روند ورود 
فروشگاه های زنجیره ای به شهر سنتی اصفهان 
و اثرگذاری آن بر زندگی اقتصادی، معیشتی و 

فرهنگ بومی محالت این شهر پرداخته است.
عالقه منــدان برای تماشــای این مســتند 
می تواننــد ســاعت18 بــه نگارســتان امام 

خمینی)ره( مراجعه کنند.

برگزاری دوره  »مربیگری تئاتر 
کودک و نوجوان«

دوره آموزشــی »مربیگــری تئاتــر کودک و 
نوجوان« از ســوی تاالر هنر اصفهــان از 20 
تیرماه برگزار می شــود.این دوره آموزشی در 
راستای توسعه فعالیت های نمایشی در میان 
کودکان و نوجوانان و با هدف تربیت و آموزش 
مربیان و عالقه مندان به آموزش تئاتر کودک 
و نوجوان به منظور تعامل با نهادهای مرتبط با 
آموزش و تربیت نســل آینده از جمله آموزش 
و پرورش، فرهنگســراها، کانون های فرهنگی 
و... برنامه ریزی شده است. طرح برگزاری دوره 
آموزشــی مربیگری تئاتر کودک و نوجوان از 
ســوی تاالر هنر ســازمان فرهنگی اجتماعی 
ورزشــی شــهرداری اصفهــان در دو مرحله 
مقدماتی و پیشــرفته برگزار می شود.آشنایی 
با انواع تئاتر در ارتبــاط با کودکان و نوجوانان، 
شــناخت عناصر بازیگری خالق، آشــنایی با 
منابع تولید تئاتــر با کــودکان و نوجوانان  از 
جمله سرفصل های مرحله مقدماتی است.در 
مرحله پیشــرفته نیز نحوه انتخاب و خوانش 
یک اثر نمایشــی، چگونگی تعیین مشخصات 
یک اثر نمایشی، ارزیابی، تحلیل  و نقد نمایش 

ارائه می شود.
دوره آموزشــی »مربیگــری تئاتــر کودک و 
نوجوان« از سوی تاالر هنر اصفهان از 20 تیرماه 
برگزار خواهد شــد که عالقه مندان برای ثبت 
نام و کسب اطالعات بیشتر می توانند با شماره 

35660966 تماس حاصل کنند.

درشهر

گیشه

 گیشه سینما همچنان
 به کام »دنیای ژوراسیک«

فروش فیلم »دنیای ژوراسیک: سقوط پادشاهی« 
در گیشه جهانی به زودی از مرز یک میلیارد دالر 

عبور خواهد کرد.
ایــن فیلم  کــه دنبالــه ای بــر فیلــم »دنیای 
ژوراسیک« و پنجمین قســمت از این مجموعه 
فیلــم علمی-تخیلی اســت، در ادامــه اکران 
خود 56.1 میلیــون دالر در 68 بــازار خارجی 
فروخت و فروش گیشــه بین الملل خــود را به 
66۷ میلیون دالر ارتقا داد تا با احتســاب فروش 
26۴.8 میلیــون دالری در آمریــکا، تاکنــون 
فروش جهانــی 932 میلیــون دالری را به ثبت 
 رسانده باشد و در آســتانه  میلیارد دالری شدن 

قرار گیرد. 
در آخر هفته میالدی که گذشت، چین با فروش 
15 میلیون دالر از محل ده هزار ســالن سینما 
به مجموع فروش 23۷ میلیــون دالر برای فیلم 
»دنیای ژوراسیک: قلمرو پادشاهی« رسید تا با 
اختالف، بهترین بــازار خارجی این فیلم علمی-

تخیلی باشد.
مکزیــک با 6.۷ میلیــون دالر، اســترالیا با ۴.۴ 
میلیــون دالر و بریتانیا و ایرلند بــا 2.5 و برزیل 
با 2.۴ میلیون دالر از دیگــر بازارهای پرفروش 
این فیلــم در هفته اخیــر بودند. ایــن فیلم به 
کارگردانــی »خــوان آنتونیو بایونــا« و با بازی 
»کریس پــرت« و »برایس داالس هــاوارد«  به 
 زودی در ســینماهای ژاپن اکران خــود را آغاز 

می کند. 
اما قســمت دوم انیمیشن »شــگفت انگیزان« 
محصول کمپانی دیزنی نیز ۴۴.3 میلیون دالر از 
محل سینماهای 36 کشور جهان و ۴5.5 میلیون 
در سینماهای آمریکا فروخت و تاکنون با مجموع 
فــروش 6۴۷ میلیون دالر در گیشــه جهانی از 
کل فروش 633 میلیون دالری قسمت اول این 

انیمیشن در سال 200۴ پیشی گرفته است. 
فیلم اکشن »ســیکاریو: روز ســرباز« در اولین 
هفته اکران خود در 13 بــازار آمریکای التین و 
همچنین اســپانیا روی پرده رفت و 2.2 میلیون 
دالر از 1800 ســالن ســینما کســب کرد. این 
فیلــم که دنبالــه ای بــر فیلم »ســیکاریو« در 
سال 2015 اســت، در ســینماهای آمریکا نیز 
 با فروش 19 میلیــون دالری کار خــود را آغاز

 کرد. 
فیلــم جدید »هشــت یار اوشــن« هــم 13.8 
میلیــون دالر در 62 بــازار بین المللی فروخت 
تا مجمــوع فروش گیشــه خارجی خــود را به 
95 میلیــون دالر ارتقــا دهد و فــروش جهانی 
 210 میلیــون دالری را نیــز تا به امــروز ثبت 

کرده باشد.

ششمین بزرگداشت صائب تبریزی در صائبیه برگزارشد؛

شب صائب و اصفهاِن مصیبت زده!

هرچه برای صائب انجام دهیم، کم است

دبیر شــورای ارزشــیابی و نظارت بــر نمایش 
اصفهــان گفــت: در کل، نمایش هایــی کــه  
در فصل بهــار اجرا شــده خــوب بــوده و 10 
 هــزار و 955 نفــر از ایــن نمایش ها اســتقبال 

کردند.
حمیدرضا ابوطالبی در خصوص وضعیت تئاترها در 
فصل بهار اظهار کرد: در کل نمایش های اصفهان 

در فصل بهار خوب بوده و  استقبال نسبتا خوبی هم 
از این نمایش ها شده است که در بین نمایش های 
اجرا رفته، نمایش هایی بوده که سالن نمایش 350 
نفری پر از تماشاگر شده است و نمایش هایی هم 
بوده که حدود ۷0 نفر بیشــتر مخاطب نداشــته 

است.
وی همچنین تعــداد نمایش ها در هــر بخش را 

این چنین مطرح کــرد: 10 هــزار و 955 نفر از 
نمایش های فصــل بهار اســتقبال کردند؛ از این 
اجراها 22 اجرای صحنه ای، 2 نمایش عروسکی، 
25 اجرای خیابانــی، 8 نمایش کودک و نوجوان، 
2 نمایش در ژانر دفاع مقدس بوده و در کل ۴63 
اجرای خیابانی و 603 نمایش صحنه ای در فصل 

بهار اجرا شده است.

دبیر شورای ارزشیابی و نظارت بر نمایش اصفهان 
افزود : بخشــی از اجراهای خیابانی در فصل بهار 
به مناســبت نوروز بوده و بخش دیگری از آن به 
مناسبت هفته اصفهان بوده است؛ این نمایش ها 
با موضوعاتــی مثــل حمایــت از کاالی ایرانی، 
 معرفی آثار تاریخــی، طنز و ســرگرمی و... اجرا 

شده است.

تبدیل صائبیه به مرکز گردشگری 
وظیفه شهرداری است
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 قابلیت پاسخ هوشمند 
به کیبورد گوگل اضافه شد

پیشنهاد سردبیر:

 قابلیت جدید اینستاگرام برای پرسش و پاسخ
 از دوستان در استوری

»اینســتاگرام« مشــغول آزمایش قابلیت پرسش و پاسخ در اســتوری است تا به 
این ترتیــب بازخورد عمیق تری بــرای کاربر فراهم کند.درحــال حاضر می توان 
در استوری های اینســتاگرام نظرســنجی اجرا کرد؛ اما به نظر می رسد این شبکه 
اجتماعی قصد دارد بــا آپدیت جدید، بازخورد عمیق تری بــرای کاربرانش فراهم 
کند. شاید  اینستاگرام مشغول آزمایش ویژگی »پرسش در استوری« است. کاربر 

می تواند پرسشی را به استوری خود اضافه کند 
و دوستانش پاسخ او را می نویسند؛ البته به 

نظر نمی رسد طرح آزمایش این ویژگی 
درمنطقه جغرافیایی مشــخصی انجام 
شــود. کاربرانی از اندونزی وجود این 
ویژگی را گــزارش داده اند. از ســوی 
دیگر همین گزارش از ســوی کاربران 
ایتالیایی نیز ارائه شــده اســت؛ البته 

تعجبی ندارد این ویژگی به زودی عرضه 
شــود. اینســتاگرام در این اواخر آپدیت ها و 

قابلیت های متعددی را از IGTV گرفته و چت گروهی ویدئویی ارائه کرده است.

امیرعلی مرآتی

میزان استفاده از تبلت نسبت به گذشته بسیار کم شده است و 
برندهای معروف نیز کمتر از گذشته میل و رغبت به تولید تبلت 
دارند؛ اما باز هم هســتند مارک های معتبری که تبلت های 
خوبی روانه بازار کرده اند. امروز می خواهیم بهترین تبلت های 

اندرویدی را به شما معرفی کنیم.
Tab S3 سامسونگ گلکسی

سامسونگ گلکسی »تب اس ۳ « یکی از بهترین تبلت های اندرویدی 
موجود در بازار محسوب می شــود که ویژگی های مناسبی دارد. این 
محصول به نمایشگر9/7 اینچی با فناوری سوپر امولد مجهز شده که از 
محتوای HDR پشتیبانی می کند. این تبلت از4 بلندگو بهره می برد.

سامسونگ در جعبه این محصول خود قلم S Pen قرار داده تا کارایی آن 
را افزایش دهد. در ساخت 
این دســتگاه از شیشه و 
فلز استفاده شده است. 
در اطراف نمایشگر این 
تبلت شــاهد حاشــیه 
هــای زیادی هســتیم. 
قــدرت ایــن محصول 
سامســونگ را پردازنده 
کوالــکام اســنپدراگون 
۸۲۰ تامین می کند. در 
حالی که این تراشــه در 
مقایسه با اســنپدراگون 
۸۳۵ قــدرت کمتــری دارد، قادر بــه اجــرای تمامــی برنامه های 
اندرویدی اســت.از دیگر مشــخصات گلکســی تب S3 مــی توان 
به ۳۲ گیگابایــت حافظه داخلــی، 4 گیگابایــت رم، دوربین اصلی 
۱۳ مگاپیکســلی، دوربیــن ســلفی ۵ مگاپیکســلی و باتــری 
 6۰۰۰ میلی آمپر ســاعتی اشــاره کرد. کاربــران بــرای این تبلت 

می توانند به صورت جداگانه کیبورد تهیه کنند.
M5 هواوی مدیاپد

»هواوی مدیاپد M5« یکی از بهترین تبلت های اندرویدی برای عالقه 
مندان به مولتی مدیا محسوب می شود که از طراحی زیبایی نیز بهره 
می برد. این تبلت دارای نمایشــگر ۱۰٫۸ اینچی با رزولوشن ۱6۰۰ × 
۲۵6۰ پیکسل است. تراکم پیکسلی صفحه نمایش IPS این دستگاه 
برابر با ۲۸۰ پیکسل در هر اینچ است.هواوی برای مدیاپد M5 اسپیکر 

اســتریو Harman Kardon در نظر گرفته که عالوه بر حجم باالی 
صدا، کیفیت بسیار مناســبی نیز دارد.قدرت این تبلت را پردازنده ۸ 
هســته ای Kirin 960s تامین می کند. هواوی مدیاپد M5 دارای 4 
گیگابایت حافظه رم از نوع LPDDR4 اســت. کاربران می توانند این 
محصول را در نســخه های مختلف مجهز به ۳۲، 64 و ۱۲۸ گیگابایت 

حافظه داخلی ســفارش دهند.دوربین اصلی ۱۳ مگاپیکســلی، 
 USB دوربین ســلفی ۸ مگاپیکســلی، پورت

Type-C، سنســور اثر انگشت و باتری 
7۵۰۰ میلی آمپر ساعتی مشخصات 

این تبلت را تشــکیل مــی دهند. 
هواوی جــک ۳/۵ میلی متری 

صدا را از این دستگاه 
حــذف 
ه  د کــر

است.
C گوگل پیکسل

»پیکســل C« اولین تبلت گوگل با طراحی این شرکت محسوب می 
شــود. در حالی که این محصول عمر باالیی دارد، از مشــخصات فنی 
قدرتمندی بهره می برد و قادر به رقابت با دیگر محصوالت موجود در 
بازار است.این تبلت 
طراحی زیبایی دارد 
و مانند محصوالت 
نکسوس و پیکسل 
به سیســتم عامل 
خــام  اندرویــد 
مجهز شده است. 
گــوگل اندروید 
اوریو را برای این 
محصــول عرضه 
کرده است. تبلت 

پیکسل C اندروید P را دریافت نمی کند.
درون این تبلت پردازنده انویدیا تگرا X1 قرار گرفته که فرکانس چهار 
هسته پردازشی آن روی ۱/9 گیگاهرتز تنظیم شده است. این محصول 
دارای ۳ گیگابایــت حافظه رم بوده و در دو نســخه مجهز به ۳۲ و 64 

گیگابایت حافظه داخلی به فروش می رسد.
ZenPad 3S 10 ایسوس

این محصول ایســوس به علت حضور برخی ویژگــی ها قیمت باالیی 

دارد. ایســوس ZenPad 3S 10 بدنه فلزی داشته و ضخامت آن به 
۵/۸ میلی متر می رسد. نسبت نمایشگر به بدنه این دستگاه برابر با 7۸ 
درصد اســت که برای یک تبلت مناسب به نظر می رسد.ایسوس برای 
این تبلت نمایشگر 9/7 اینچی IPS با رزولوشن ۲K در نظر گرفته که 
به همراه اســپیکر اســتریو آن را تبدیل به یک محصول مناسب برای 
 ZenPad 3S تماشــای ویدئو و فیلم می کند.در حالی که ایسوس
10 از 4 گیگابایت رم بهره می برد، قدرت آن را پردازنده 6 هسته ای 

مدیاتک MT8176 تامین می کند. با توجه به قیمت 
این پردازنده قدرت باالیــی را در اختیار خریدار 
قرار نمی دهــد و کاربر نمی تواند توســط آن به 

اجرای بازی های سنگین بپردازد.
این تبلت بــه دوربین اصلی ۸ 
مگاپیکسلی و دوربین سلفی 
۵ مگاپیکســلی مجهز شده 
که کیفیــت پایینی دارند. 
رابــط کاربــری دوربین 
این دســتگاه باعــث آزار 
کاربر می شــود که البته با 

استفاده از النچر می توان این مشکل را رفع کرد.
لنوو یوگا بوک

این محصول لنوو یکی از جذاب تریــن و بهترین تبلت های اندرویدی 
بازار است. این دستگاه از کیبورد بهره می برد و لوالی مورد استفاده در 
آن امکان چرخش ۳6۰ درجه ای را فراهم می کند. کیبورد این تبلت 
دارای دکمه های لمسی است و کاربران می توانند به وسیله قلم روی 

این کیبورد نقاشی کرده و یا یادداشت برداری کنند.
نمایشگر لنوو یوگا بوک، ابعادی برابر با ۱۰/۱اینچ داشته و از رزولوشن 
۱۲۰۰ × ۱9۲۰ پیکســل بهره می برد که در مقایســه با رقبای خود 
کیفیت پایین تری دارد.قدرت این تبلت را پردازنده 4 هسته ای اینتل 
Atom X5-Z8550 با فرکانس۲/4 گیگاهرتــز تامین می کند. این 

چیپست را 4 گیگابایت 
رم و 64 گیگابایــت 
حافظــه داخلی تامین 
می کنــد. ایــن تبلت 
عملکرد معمولی دارد 
و نمی توان آن را یک 
قدرتمند  محصــول 

دانست.

خوش ساخت های باکیفیت 
تازه ها  بهترین تبلت های اندرویدی موجود در بازار کدامند؟

برای مالکان گوشی های اندرویدی؛
ارسال پیامک تحت وب ممکن شد

گوگل ، به کاربران گوشی های اندرویدی امکان داد تا با استفاده از مرورگر اینترنتی 
خود برای دیگران پیامک ارسال کنند.

این خدمات از مدت ها قبل برای کاربران رایانه های مک اپل و از طریق برنامه »آی 
مسیج« در دسترس بوده است؛ اما گوگل به تازگی آن را به کاربران خود ارائه کرده 
است.برای استفاده از این خدمات ابتدا باید برنامه Android Messages را روی 
گوشــی اندرویدی خود بارگذاری کنید؛ البته این برنامه به طور پیش فرض روی 

برخی گوشی ها وجود دارد.
پس از این کار باید برنامه یادشــده را نصب کرده و ســپس از طریق رایانه شخصی 
به آدرس messages.android.com مراجعه کنید. در صورت انجام درست 

مراحل قبلی یک کد »کیو آر« را روی نمایشگر مشاهده می کنید.
 حال برنامه Android Messages را روی گوشــی خود باز کنید و بر منوی آن
  در گوشه ســمت راســت ضربه بزنید. گزینه Messages for Web را انتخاب

  کرده و  روی Scan QR Code ضربه بزنید. ســپس دوربین گوشــی را در برابر 
 کد »کیو آر« نمایشــگر رایانه قــرار دهید و منتظر شناســایی آن باشــید. حاال

  می توانید از طریــق مرورگــر وب، پیامک و حتی تصاویر، شــکلک و ...ارســال 
کنید.

گوگل درصدد ورود به صنعت بازی
شرکت گوگل قصد دارد به عرصه صنعت بازی های رایانه ای پا گذاشته و کنسول بازی 
اختصاصی خود را توسعه دهد. از آنجا که رقابت غول های تکنولوژی در حوزه های 
مختلف فناوری و تکنولوژی بسیار تنگاتنگ شده است، حاال شرکت گوگل نیز در 
رقابت با مایکروســافت، سونی و نینتندو تصمیم گرفته اســت که به طور جدی به 
صنعت بازی های رایانه ای وارد شود و به توسعه و تولید کنسول های بازی اختصاصی 
برای خود بپردازد.از جمله بزرگ ترین و معروف ترین شــرکت های توسعه دهنده 
کنسول های بازی می توان به مایکروسافت، سونی و نینتندو اشاره کرد که به ترتیب 
کنسول های بازی ایکس باکس )X-Box(، پلی استیشــن )Play Station( و 

 )Nintendo Switch( ا نینتندو ســوئیچ ر
توسعه و ارائه داده اند.گزارش های منتشره 

نشان می دهد که گوگل نیز می خواهد 
سرویس و پلتفرم شگفت انگیزی را 
مخصوص کاربران و عالقه  مندان 
به بازی های رایانه ای ایجاد کند تا 
بتواند نظر و توجه خیل عظیمی از 

آنها را به خود جلب کند. 

با این برنامه همراه غذاهای سالم انتخاب کنید
گروهی از محققان، برنامه تلفن همراهی موسوم به »فود سوئیچ« ابداع کرده اند که 
با اســتفاده از آن می توان در مورد سالم یا ناســالم بودن انواع مواد غذایی اطالعات 
بیشتری کسب کرد. این برنامه با همکاری پژوهشگران موسسه گلوبال هلث استرالیا 
و دانشگاه نورت وسترن آمریکا طراحی شده و از کاربران می خواهد تا اطالعات خود را 
در مورد انواع مواد غذایی خریداری شده به اشتراک بگذارند تا بر همین مبنا در مورد 
ارزش غذایی آنها جمع بندی و تحلیل نهایی ارائه شود. در حال حاضر اطالعات ۲6۸ 
هزار محصول غذایی متنوع در پایگاه داده این برنامه ثبت شده و کاربران می توانند از 
این داده ها استفاده کرده و در مورد مصرف یا عدم مصرف یک غذای خاص تصمیم 
بگیرند.کاربران بدین منظور باید بارکد محصول خریداری شــده را در محیط برنامه 
فودسوئیچ اسکن کنند تا بالفاصله رتبه آن از نظر ارزش تغذیه ای را مشاهده کرده و 
سپس پیشنهاداتی برای خرید مواد غذایی مشابه که سالم تر هستند، دریافت کنند.

فودسوئیچ به هر محصول غذایی نمره ای بین ۰.۵ )کامال ناسالم( تا ۵ )کامال سالم( 
می دهد. اعطای این نمره بر مبنای الگوریتم های علمی و اطالعات جمع آوری شده 
از کاربران و بر مبنای بررسی های دانشمندان صورت می گیرد.نمایش میزان چربی، 
چربی اشباع شده، نمک و امکان مقایسه آزادانه محصول غذایی انتخاب شده با طیف 
گسترده ای از دیگر محصوالت از جمله امکانات این برنامه است. استفاده از این برنامه 

در بسیاری از کشورهای آسیایی، آمریکایی و اروپایی ممکن شده است.

  عکس روز

شاسی بلند جک S7 به عنوان بزرگ ترین خودروی ساخت 
JAC چین، از پاییز امسال در ایران، عرضه خواهد شد.

خبر

 گوشی های آیفون 2018 
از دو سیم کارت پشتیبانی می کنند

ظاهرا گوشی های آیفون سال ۲۰۱۸ شرکت اپل برای نخستین بار 
به امکان استفاده از دو سیم کارت مجهز می شوند. به این موضوع 
اشاره نشده که کدام یک از گوشی های آیفون به این ویژگی مجهز 
هستند؛ اما پیش از این »مینگ چی کو« تحلیلگر محصوالت اپل 
به این موضوع اشــاره کرده بود که آیفون های 6/۱ و 6/۵  اینچی 
از این ویژگی بهره مند خواهند بود و مدل ۵/۸ اینچی طبق روال 
قبل، تنها از یک سیم کارت استفاده می کند.او در قسمت دیگری 
از سخنان خود، گفته بود: این احتمال وجود دارد که اپل دو مدل 
6/۱ اینچی را عرضه کند که یکی از آنها به صورت پیش فرض دارای 
Apple Sim بوده و مدل دیگر مجهز به درگاه دو سیم کارته باشد.

 قابلیت پاسخ هوشمند 
به کیبورد گوگل اضافه شد

کاربــران از این پس قــادر خواهند بــود با دریافت نســخه 
به روزرسانی شده اپلیکیشــن کیبورد گوگل در هفته جاری 
از قابلیت پاســخ هوشــمند آن بهره مند شــوند. اپلیکیشن 
اختصاصی کی بورد گوگل که جی بورد )Gboard( نام دارد، 
همواره از اســتقبال بی نظیری از ســوی کاربران گوشی های 
 موبایــل هم در نســخه های اندرویــدی و هــم iOS مواجه

 شده است.
 این اپلیکیشن در جدیدترین نسخه به روزرسانی شده خود به 
کاربرانش این امکان را می دهد تا در پیام رسان های متعددی 
همچون فیس بوک مســنجر، فیس بوک مسنجر الیت، واتس 
اپ، وی چت، گوگل الو، گوگل هنگ اوت و اندروید مســیجز 
بتوانند از امکان پاسخ دهی هوشــمند )smart reply( آن 
استفاده کنند.این قابلیت به کاربران اجازه می دهد تا در صورت 
مشغله داشتن و یا کمبود وقت کافی برای واکنش نشان دادن 
به پیام دوســتان و مخاطبان، از این قابلیت  سریع و هوشمند 

بهره مند شوند.

 ورژن جدید واتس اپ از راه رسید؛ 
امکان محدود کردن دسترسی کاربران

در به روزرسانی جدیدی که  واتس اپ ارائه کرد، دو قابلیت جدید و 
کاربردی را در این پیام رسان شاهد هستیم. یکی از این قابلیت ها به 
محدود کردن دسترسی کاربران حاضر در یک گروه مربوط می شود.

به این ترتیب، چیزی شبیه به حالت کانال های تلگرام را در گروه 
ها شاهد خواهیم بود.ویژگی دوم مربوط به اطالع رسانی در مورد 
تغییر شماره مخاطبان است. به این ترتیب زمانی که شماره مربوط 
به اکانت اپلیکیشن پیام رسان واتس اپ خود را تغییر می دهید، با 
Settings> Accounts> Change Num-مراجعه به مسیر 

ber، می توانید افراد مورد نظر برای اطالع از این تغییر شماره را 
انتخاب کرده و آنها را در جریان چنین اقدامی قرار دهید.

آغاز تولید نمایشگرهای گوشی تاشوی سامسونگ
پنل های انعطاف پذیر گوشی های تاشــوی سامسونگ قرار اســت در تابستان ۲۰۱۸ 
میالدی توسط این شرکت کره ای تولید شوند.شــرکت های سازنده با معرفی و افزودن 
قابلیت های جدید به سمت گوشی های هوشمند تاشو و منعطف روی آورده اند تا شاید 
بتوانند بازار راکد و بی تالطم را رونق بخشــند و تحوالت عظیــم و قابل توجهی را برای 
کاربران و شرکت های تولیدکننده موبایل به ارمغان بیاورند. گزارش های منتشره از سوی 
ETNews کره جنوبی نشان می دهد که تولید و تامین صفحه نمایش و پنل های اولد 
)OLED( و تاشوی گوشی های هوشمند تاشو و منعطف آغاز شده است. به نظر می رسد 
که گوشی های هوشمند تاشوی سامسونگ که تاکنون به عنوان گلکسی ایکس 

)Galaxy X( از آن در فضــای مجازی یاد شــده به یک صفحه 
نمایش 4.۵ یا 7.۳ اینچی از نوع اولد مجهز باشد.
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رییس اداره اوقاف خور و بیابانک خبرداد:
 صدور سند مالکیت 

هزار و200 مترمربع ازموقوفه ها
رییس اداره اوقــاف و امور  خور و بیابانک
خیریــه شهرســتان خوروبیابانــک، ارزش این 
موقوفه ها را بیش از یک  میلیارد ریال با کاربری 
کشاورزی و مزروعی بیان کرد و گفت: از ابتدای 
امســال تاکنــون، برای اجــرای نیــات واقفان 
نیک اندیش بــرای 94 رقبه از رقبــه های این 
شهرستان 54 سند مالکیت به نام موقوفه ها صادر 
شده است.»مجتبی بابایی« افزود: براساس نیات 
ثبت شده در وقف نامه، عواید حاصل از این رقبه ها 
برای تامین هزینه های مســاجد، حســینیه ها، 
روضه خوانی و امــام زادگان عظیم الشــان این 
شهرستان صرف می شود. حدود 540 موقوفه در 

شهرستان خوروبیابانک به ثبت رسیده است.

مجموعه باغ تاریخی فین کاشان 
در صدر بازدید گردشگران

مســئول کارگروه آمار و استخراج  کاشان
اطالعات آمار ستاد خدمات سفر کاشان گفت: در 
سه ماه نخست امسال مجموعه باغ تاریخی فین 
شــامل باغ، گنجینه ملی و حمــام دوره قاجاری 

بیشترین بازدیدکننده را داشته است.
»علیرضا عبدا...زاده« با اشاره به بازدید 4۶ هزار و 
۳0۶ گردشگر خارجی از کشورهای مختلف در سه 
ماه نخست امسال از آثار تاریخی شهرستان کاشان، 
اظهار کرد: در مجمــوع در این مدت یک میلیون 
و ۱۶۷ هــزار و 50۸ نفر از جاذبه هــای تاریخی 
کاشان دیدن کرده اند. وی با بیان اینکه مجموعه 
باغ تاریخی فین کاشــان شامل باغ، گنجینه ملی 
و حمام دوره قاجاری بیشــترین بازدید کننده را 
داشته است، افزود: خانه های تاریخی بروجردی 
ها، طباطبایی ها، عباسیان، تپه های سیلک و حمام 
سلطان امیر احمد به ترتیب در ردیف های بعدی 
مورد بازدید گردشــگران قرار دارد.افزون بر یک 
هزار و ۷00 اثر تاریخی در کاشان شناسایی شده 
که از این تعداد تا کنون ۳۲0 اثر در فهرست ملی و 

یک اثر در فهرست میراث جهانی ثبت شده است.

چهره ها

نشان شهروندی به کاپیتان کاشانی تیم ملی اهدا شد

پیشنهاد سردبیر:

دیدگاه

فرماندار شهرضا:
بدون حاشیه خدمت کنید

فرماندار شهرضا گفت: مدیران  شهرضا
شهرستانی نمی توانند مســائل کالن کشوری را 
برطرف کنند، اما می توانند با خدمت بدون حاشیه، 
اضطراب و دلهره مــردم را کاهش داده، آنان را به 

آینده انقالب امیدوار کنند. 
»علی اصغر رفیعی نژاد« تاکید کرد: اســتفاده از 
کاالی ایرانی یکی از مهم ترین معروفاتی اســت 
که همه مدیران اجرایی باید بــه آن عمل کنند.
وی ادامه داد: بهینه سازی مصرف انرژی، استفاده 
درست از فضای مجازی و تولید دانش های بومی، از 
جمله مواردی است که همه بخش های باید به آن 
توجه کنند. رفیعی نژاد ترویج ناامیدی در جامعه 
را منکری بزرگ و نابخشودنی دانست و اضافه کرد: 
هرکس تریبونی به دست می آورد با عقده گشایی از 
مسائل گذشته و بیان نظرات غیرکارشناسی، باعث 
ناامیدی مردم می شود. او کرد: با وجود تذکرهای 
فراوانی که مطرح می شود، برخی افراد با استفاده 
از فضای مجازی افکار عمومی را مخدوش و سبب 
ناراحتی مردم می شوند. رفیعی نژاد تاکید کرد: اگر 
با وجود تالش های چندین ساله باز هم منکراتی 
در جامعه وجود دارد، باید با استفاده از خبرگان و 

کارشناسان مورد بررسی قرار گیرد.

رییس بهزیستی شهرضا تاکید کرد:
 ارتباط 30 درصدی 

طالق ها با اعتیاد در شهرضا
رییس اداره بهزیستی شهرضا  شهرضا
گفت: عوامل زمینه ســاز اعتیاد بایــد در دوران 
کودکی در روش های تربیتی و نحوه فرزندپروری 

بررسی شوند.
»ســیدعلی موســوی« اظهار کرد: ایجاد مراکز 
درمان معتــادان، کمک هزینه درمــان در قالب 
یاری برگ برای تخفیف در هزینه درمان معتادان، 
آگاه ســازی اقشــار جامعه از مهدهای کودک، 
مدارس، دانشــگاه ها تا محیط های کار از طریق 
آموزش پیشگیری از آسیب ها و مهارت های زندگی 
و پرداخت تسهیالت اشــتغال به بهبودیافتگان 
واجد شرایط از جمله اقدامات بهزیستی شهرضا 
در راســتای پیشــگیری از مواد مخدر است.وی 
افزود: بر اساس آمار طالق های توافقی ارجاع شده 
از دادگاه خانواده به مرکز اورژانس اجتماعی ۳0 
درصد طالق ها در شهرستان شــهرضا با اعتیاد 

مرتبط بوده است.

معدن از جمله مواهب خدادادی  اردستان
است که ایران را یکی از کشورهای پیشرو در عرصه 
صادرات مواد معدنی و فرآورده های ناشی از آن قرار 
داده است. اردستان به عنوان یکی از مناطقی است 
که دارای یکی از غنی ترین خاک ها در منطقه کویر 
مرکزی ایران است که به رغم پتانسیل های خوب و 
مطلوب درزمینه معادن، همچنان عقب ماندگی های 
فاحشــی در زمینه بهره برداری از این منابع دارد. 
وجود معادن مس ، باریت، ســرب و... ســودآوری 
بهره برداری از این معــادن را تضمین می کند؛ اما 
همچنان تعداد معادن غیرفعال این شهرســتان بر 
معادن فعال آن پیشی دارد و این مسئله با توجه به 
خشکسالی های اخیر، رکود و تورم، نگران کننده 
است. بر اساس اعالم رییس اداره صنعت، معدن و 
تجارت اردستان ۷5 معدن در شهرستان اردستان 
وجود دارد که از این تعداد ۱5 معدن با اشتغال زایی 
400 نفر فعال است، وی تصریح کرد: معدن سرب و 
روی باقرآبــاد، باریت تگلســتان و مــس الموت 
نقش جهان از معادن شاخص اردستان هستند. این 
مســئله در حالی مطرح می شــود که دالیل قابل 
قبولی از تعطیلی این مراکز از سوی مسئوالن عنوان 
نشده است. بر اســاس آنچه رییس اداره صنعت، 
معدن و تجارت اردستان اعالم کرده است  مهم ترین 
مشکل معادن این شهرســتان را مزاحمت اهالی 
روستاها برای جلو گیری از فعالیت و نبود امکانات 
فرآوری در اردســتان اعالم کرد. راکدماندن منابع 
معدنی اردستان در حالی رخ داده است که پیش از 
این »هوشــنگ احمد پور« مدیرعامل شــرکت 
سرمایه گذاری توســعه صنایع و معادن کوثر اعالم 
کرده بود: بر اساس پیش بینی ها پهنه نایین، نظنز 

و اردستان در استان اصفهان ظرفیت آن را دارد که 
کارخانه هایی در تراز مس سرچشمه و فوالد مبارکه 
 بــا اشــتغال ۱0 هــزار نفــری در آن ایجــاد

 شود. 
به نظر می رســد عدم جذب اعتبارات سرمایه ای 
کافی موجب شده، معادن در این شهرستان به رغم 
پتانسیل های ســودآور، نتوانند راه اندازی شوند. 
عالوه بر این، آب از جمله مشکالتی است که دست 
و پای معدنکاران این شهر را بسته است. بر اساس 
آنچه پیش از این مســئوالن اجرایی استان اعالم 

کرده انــد،  عمده مشــکل بخش صنعــت در این 
شهرستان مربوط به نحوه تخصیص میزان آب است؛ 
مسئله ای که با توجه به خشکسالی های پیش رو به 
نظر می رسد بغرنج تر هم خواهد شد. »بومی گرایی« 
موضوع دیگری اســت که می تواند صنایع و معادن 
اســتان را مورد حمایــت مدیران و افــراد بومی و 
روستایی در اردستان قرار دهد. یکی از بزرگ ترین 
مسائل در معادن استان، استفاده از نیروهای بومی 
در این معادن است. فرماندار اردستان نیز پیش از 
این خواســتار به کار گیری نیروهای بومی شــد و 

عنوان کرد: با توجه به اهمیت موضوع بومی گرایی، 
معادن اردســتان نبایــد از کارگــران خارجی در 
فعالیت های خود استفاده کنند. یکی از اصلی ترین 
گالیه های مردم در اردستان عدم اشتغالزایی معادن 
در این استان اســت. به گفته برخی از مدیران این 
معادن هیچ گونه ایجاد اشتغالی را برای اردستان در 
برندارند و حتی کارگران غیربومی و خارجی در آنها 
مشغول به کار هستند که توجه به مشکالت ناشی 
از این مسئله و رفع آن باید در دستور کار مسئوالن 

قرار گیرد.

سهم اشتغال بومیان در معادن اردستان کم است

کاشان در آیینــی با حضور مســئوالن محلی، نشــان 
شــهروندی کاشــان به همراه هدیه ای به »احسان حاج صفی« 

کاپیتان کاشانی تیم ملی اهدا شد.
»سعیدابریشمی« شــهردار کاشان گفت: نشــان شهروندی به 
منظور تعلق محکم تر احسان حاج صفی به شهر کاشان و یادآوری 

اینکه او یک کاشــانی اســت، به وی اهدا شد.احسان حاج صفی 
متولد اسفند۱۳۶۸در کاشان، پنجم خرداد۱۳۸۷ نخستین بازی 
ملی خود را مقابل تیم ملی زامبیا در ورزشــگاه آزادی به نمایش 
گذاشــت که با دو پاس گل درپیروزی ۳بر۲ تیم ایران درخشید.
حاج صفی در حال حاضر عضو باشگاه فوتبال المپیاکوس یونان 

است و عالوه بر افتخارآفرینی در لیگ برتر و جام حذفی در ایران، 
نایب قهرمانی لیگ قهرمانان آســیا۲00۷ به همراه تیم سپاهان 
اصفهان، قهرمانی در مسابقات فوتبال غرب آسیا۲00۸ به همراه 
تیم ملی کشورمان و درخشــش در مسابقات جام جهانی۲0۱۸ 

روسیه را در کارنامه دارد. 

به منظور یادآوری تعلق »حاج صفی« به کاشان؛
نشان شهروندی به کاپیتان کاشانی تیم ملی اهدا شد

 معادن اردستان خاموش و تعطیل؛

فقدان سند مالکیت
4/185 شماره: 970720671702043 - 97/4/10 آقای غالمرضا محمدی فرزند حیدر 
علی به استناد یک برگ استشهادیه محلی که هویت و امضا شهود رسما گواهی شده مدعی 
است که سند مالکیت شش دانگ پالک شــماره 115/726 واقع در خمینی شهر بخش 
14 ثبت اصفهان که دفتر الکترونیکی 139620302006014244 ثبت و صادر و تسلیم 
گردیده و به موجب سند رسمی شــماره 112081-1396/12/7 دفترخانه اسناد رسمی 
شماره 46 به او انتقال قطعی یافته و معامله دیگری هم انجام نشده به موجب سند در رهن 
است نحوه گم شدن یا از بین رفتن جابجایی از بین رفته/ مفقود شده است چون درخواست 
صدور المثنی سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه 
قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هرکس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی 
ذکر شده است( نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این 
آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارایه اصل سند مالکیت و 
سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند 
مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه 
نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف: 1337 نبی 

اله یزدانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر )223 کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکیت

4/187 شماره: 970720671678390 - 97/4/10 ورثه مرحوم حسین کریمیان خوزانی 
باستناد یک برگ استشهاد محلی که هویت و امضا شهود رسما گواهی شده مدعی است که 
سند مالکیت شش دانگ یکباب دکان پالک شماره 85/1148 واقع در خمینی شهر بخش 
14 ثبت اصفهان که در صفحه 569 دفتر 21 امالک ذیل ثبت 2754 بنام اسداله کریمیان 
ثبت و صادر و تسلیم گردیده و به موجب سند انتقال قطعی 10518-1340/9/8 دفترخانه 
73 خمینی شهر بنامبرده انتقال گردیده است و نحوه گم شدن یا از بین رفتن بعلت جابجایی 
مفقود شده است چون درخواست صدور المثنی سند مالکیت نامبرده را نموده  طبق تبصره 
یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شــود که هرکس مدعی 
انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده است( نسبت به آن یا وجود سند مالکیت 
مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود 
را کتبا ضمن ارایه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و 
اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد 
یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی 
تسلیم خواهد شد. م الف: 1329 نبی اله یزدانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی 

شهر )217 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

4/188 شماره: 2269/96 به موجب رای شــماره 58 تاریخ 97/1/23 حوزه دوم شورای 
حل اختالف شهرستان خمینی شهر که قطعیت یافته اســت محکوم علیه مرضیه کریم 
جعفری ورنوسفادرانی فرزند حسین به نشــانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت 
مبلغ 140/000/000 ریال به عنوان اصل خواســته و پرداخت مبلغ 2/800/000 ریال به 
عنوان هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک لغایت زمان پرداخت 
در حق محکوم له مصطفی جورکش فرزند حســن شغل آزاد به نشــانی خمینی شهر خ 
شریعتی شمالی کوچه شماره 61 )دبیرستان شــهدا( به انضمام پرداخت نیم عشر دولت 
در حق صندوق دولت ضمنا در اجرای حکم تبصره 2 مــاده 306 رعایت گردد. ماده 34 
قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم علیه مکلف 
است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد 
یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که 
خود 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، صریحًا اعالم نماید. م الف:1331 شعبه 
 دوم حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )201 کلمه، 

2 کادر(
مزایده

4/189 شماره نامه: 9710113635100133 شــماره پرونده: 9009983635500414 
شماره بایگانی شعبه: 912365 اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان 
خمینی شهر در پرونده کالسه 912365 در نظر دارد ملک به مشخصات شش دانگ پالک 
ثبتی 87/4573 در بخش 14 ثبت اصفهان واقع در خمینی شهر خ امام شمالی کوچه شهید 
احمد سعیدی پالک 11 که کارشناس رسمی دادگستری 2/900/000/000 ریال ارزیابی 
نموده را از طریق مزایده به فروش رســاند لذا جلسه مزایده در تاریخ 1397/04/31 راس 
ساعت 8 صبح در محل اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خمینی 

شهر واقع در منظریه بلوار دانشــجو روبروی اداره برق دادگستری خمینی شهر اتاق 20 
برگزار می گردد طالبین می توانند 5 روز قبل از روز مزایده به نشانی مراجعه و مورد مزایده 
را از نزدیک بازدیدنمایند. خریدار کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید خریدار 
می بایست ده درصد قیمت مال را قبل از شروع جلسه به حساب سپرده دادگستری  واریز 
و مابقی را ظرف یک ماه از تاریخ مزایده به حساب اشاره شده واریز نماید و اصل فیش را 
به اجرا تحویل دهد، در غیر این صورت ده درصد اولیه پس از کســر هزینه های مزایده 
به نفع دولت ضبط خواهد شد. تذکر: متقاضیان شــرکت در مزایده می بایست 10 درصد 
بهای مال را طی فیش چهار نسخه ای به حساب سپرده دادگستری خمینی شهر به شماره 
2171290271003 نزد بانک ملی واریز و با در دســت داشتن اصل فیش و اصل کارت 
ملی نیم ساعت قبل از شروع مزایده به اجرای احکام کیفری مراجعه و درخواست شرکت 
در مزایده را تکمیل و به همراه کپی کارت ملی و اصل فیش ســپرده تحویل اجرا نمایید. 
م الف: 1319 شــعبه اول اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان 

خمینی شهر )281 کلمه، 3 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

4/190 شماره: 97/58  نظر به اینکه در پرونده کالسه 97/84 ح ش 2 شعبه دوم حقوقی 
شورای حل اختالف دهاقان خواهان حمزه آقا جانی فرزند نقی به طرفیت خواندگان احسان 
واعظ دلیلی فرزند علیرضــا و علی یزدانی فرزند ابراهیم دادخواســتی مبنی بر مطالبه به 
احتساب خسارت قانونی تنظیم نموده است و آدرس نامبرده مجهول المکان اعالم گردیده 
است که ابالغ می گردد در تاریخ 97/5/20 رای ساعت 4/30 عصر در شعبه دوم شورای 
حل اختالف دهاقان )پشت بانک ملی( حاضر گردند در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ 
شده تلقی می گردد و شورا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف:97/98 شعبه دوم 

شورای حل اختالف دهاقان )104 کلمه، 1 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

4/191 شــماره:1397/04/502683-1397/4/6  نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ 
دو قطعه باغ وصــل بهم پالک شــماره 2002 فرعی از 128 اصلی واقــع در هنجن جز 
بخش 10 حوزه ثبتی نطنز که طبق ســوابق و پرونده ثبتی به نــام آقای فریبرز نقی زاده 
هنجنی فرزند عبدالمحمد در جریان ثبت اســت و عملیات تحدید حــدود قانونی آن به 
عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای 
نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز ســه شنبه مورخ 1397/05/02  ساعت 9 صبح 
در محل شــروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی بــه کلیه مجاورین اخطار 
می گردد که در روز و ســاعت مقرر در این آگهــی در محل حضور یابنــد و اعتراضات 
مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریــخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی 
 تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد. م الف:151 اداره ثبت اسناد و امالک نطنز )145 کلمه، 

1 کادر(
حصر وراثت

4/192  آقای حمید قفقازی دارای  شناســنامه شماره 743 به شرح دادخواست به کالسه  
912/97 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
جواد قفقازی به شناسنامه 577 در تاریخ 90/9/13 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به سه پسر و سه دختر و یک همسر به اسامی: 
1- مجید قفقازی ، 273 نســبت با متوفی فرزند 2- حمید قفقازی، ش.ش 743 نسبت با 
متوفی فرزند 3- محمد قفقازی، ش.ش 3071 نســبت با متوفی فرزند 4- زهرا قفقازی، 
ش.ش 60 نسبت با متوفی فرزند 5- اعظم قفقازی، ش.ش 70304 نسبت با متوفی فرزند 
6- نرجس قفقازی، ش.ش 7544 نسبت با متوفی فرزند 7- بهجت دیانی، ش.ش 533 
نسبت با متوفی همسر و الغیر. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در 
یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 
تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 197773 شعبه 54 مجتمع شماره سه  شــورای حل اختالف استان اصفهان 

)182 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

4/193  آقای نافع افتخاری دارای  شناسنامه شــماره 82 به شرح دادخواست به کالسه  
890/97  از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنیــن توضیح داده که 
شادروان لیال تقی نژاد شلمانی به شناســنامه 70 در تاریخ 95/9/5 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به یک دختر و یک همسر 
و پدر و مادر به اســامی: 1- الینا افتخــاری، ش.ش 1277141428 نســبت با متوفی 
فرزند 2- نافع افتخاری، ش.ش 82 نسبت با متوفی همســر 3- زهرا مهرآیین شلمانی، 
ش.ش 9 نســبت با متوفی مادر 4- شــعبانعلی تقی نژاد شــلمانی، ش.ش 11 نسبت با 

متوفی پدر و الغیر. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه 
آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ 
 نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 197771 شعبه 54 مجتمع شماره سه  شــورای حل اختالف استان اصفهان 

)161 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

4/194  خانم پروین الســادات عاملی رنانی دارای  شناســنامه شــماره 8816 به شرح 
دادخواست به کالسه  917/97 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شــادروان طاهره بیگم ذاکر عاملی رنانی به شناســنامه 116 در تاریخ 
96/7/11 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حیــن الفوت آن مرحوم منحصر 
است به چهار دختر به اسامی: 1- زهره عاملی، ش.ش 185 نسبت با متوفی فرزند 2- مهر 
الســادات عاملی رنانی، ش.ش 339 نســبت با متوفی فرزند 3- عشرت السادات عاملی 
رنانی، ش.ش 255 نسبت با متوفی فرزند 4- پروین السادات عاملی رنانی، ش.ش 8816 
نسبت با متوفی فرزند و الغیر. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در 
یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 
تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 197769 شعبه 54 مجتمع شماره سه  شــورای حل اختالف استان اصفهان 

)160 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

4/195  آقای سید محمد حســین شمس پور دارای  شناسنامه شــماره 51041 به شرح 
دادخواست به کالســه  892/97 از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شــادروان ســید رضا شــمس پور به شناســنامه 135 در تاریخ 
96/8/25 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حیــن الفوت آن مرحوم منحصر 
است به یک پســر و یک دختر به نام های: 1- سید محمد حســین شمس پور، ش.ش 
51041 نسبت با متوفی فرزند 2- فاطمه الســادات شمس پور، ش.ش 14508 نسبت با 
متوفی 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 باشــد از تاریخ 
 نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 197770 شعبه 54 مجتمع شماره سه  شــورای حل اختالف استان اصفهان 

)145 کلمه، 1 کادر(
حصر وراثت

4/244  آقای ســید فضل اله میر احمدی کرمی دارای  شناســنامه شماره 512 به شرح 
دادخواست به کالسه  915/97 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان ســید میالد میراحمدی کرمی به شناســنامه 1273002601 
در تاریخ 97/1/8 اقامتــگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثــه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر اســت به پدر و مادر به نام های: 1- طیبه صباغیان، ش.ش 42727 نســبت با 
متوفی مادر 2- ســید فضل اله میر احمدی کرمی، ش.ش 512 نســبت بــا متوفی پدر 
و الغیر. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یــک مرتبه آگهی 
می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر 
 نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیــم دارد و اال گواهی صادر خواهد شــد. 
م الف: 197765 شعبه 54 مجتمع شماره سه  شــورای حل اختالف استان اصفهان 

)143 کلمه، 1 کادر(
حصر وراثت

4/245  خانم زهرا زارع دارای  شناســنامه شماره 138 به شــرح دادخواست به کالسه  
897/97 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
تقی زارع ککنانی به شناسنامه 58 در تاریخ 97/3/7 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به پنج پسر و یک دختر و یک همسر به اسامی: 
1- عباسعلی زارع ککنانی، ش.ش 1058 نســبت با متوفی فرزند 2- علی زارع ککنانی، 
 ش.ش 102 نســبت با متوفی فرزند 3- اصغر زارع، ش.ش 92 نســبت با متوفی فرزند
 4- عبدالرسول زارع، ش.ش 98 نسبت با متوفی فرزند 5- محمد زارع ککنانی، ش.ش 
176 نســبت با متوفی فرزند 6- زهرا زارع، ش.ش 138 نســبت با متوفی فرزند 7- قمر 
السلطان زارع چاوشی، ش.ش 2- نسبت با متوفی همسر و الغیر. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 197764 شعبه 54 مجتمع شماره سه  شورای 

حل اختالف استان اصفهان )188 کلمه، 2 کادر(

حصر وراثت
4/246  آقای آرش عباســی دارای  شناســنامه شــماره 3146 به شــرح دادخواست به 
کالســه  920/97 از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان مهوش عباســی به شناســنامه 13075 در تاریخ 1397/3/4 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به یک پســر 
و دو دختر: 1- آرش عباســی، ش.ش 3146 نســبت با متوفیه فرزند 2- شبنم عباسی، 
ش.ش 645 نســبت با متوفیه فرزند 3- بیتا وصال ها، ش.ش 1272389995 نسبت با 
متوفیه 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 باشــد از تاریخ 
 نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 197761 شعبه 54 مجتمع شماره سه  شــورای حل اختالف استان اصفهان 

)142 کلمه، 1 کادر(
حصر وراثت

4/247  آقای حسین برهانی رارانی دارای  شناسنامه شــماره 20 به شرح دادخواست به 
کالسه  916/97 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان رضا برهانی رارانی به شناســنامه 9 در تاریخ 89/2/2 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به پنج پسر و دو دختر و یک همسر 
به اسامی: 1- ناصر برهانی رارانی، ش.ش 289 نسبت با متوفی فرزند 2- حسین برهانی 
رارانی، ش.ش 20 نسبت با متوفی فرزند 3- اسماعیل برهانی رارانی، ش.ش 2 نسبت با 
متوفی فرزند 4- اکبر برهانی، ش.ش 6 نســبت با متوفی فرزند 5- پرویز برهانی رارانی، 
ش.ش 8 نسبت با متوفی فرزند 6- پری برهانی رارانی، ش.ش 349 نسبت با متوفی فرزند 
7- زهرا برهانی رارانی، ش.ش 290 نســبت با متوفی فرزند 8- بتول جعفری هفشویه، 
ش.ش 170 نسبت با متوفی همسر و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر 
خواهد شد. م الف: 197760 شعبه 54 مجتمع شماره سه  شورای حل اختالف استان 

اصفهان )200 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

4/248  خانم بیگم حسینی دینانی دارای  شناسنامه شــماره 2040 به شرح دادخواست 
به کالســه  918/97 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان سید علی حسینی دینانی به شناســنامه 416 در تاریخ 78/9/8 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به چهار پسر و 
چهار دختر به اسامی: 1- سید مصطفی حسینی دینانی، ش.ش 22 نسبت با متوفی فرزند 
2- سید مرتضی حســینی دینانی، ش.ش 65 نســبت با متوفی فرزند 3- سید مرتضی 
حســینی دنیائی، ش.ش 1- نســبت با متوفی فرزند 4- ســید محمود حسینی دینانی، 
ش.ش 22 نســبت با متوفی فرزند 5- اقدس حســینی دینانی، ش.ش 2041 نسبت با 
متوفی فرزند 6- بیگم حسینی دینانی، ش.ش 2040 نســبت با متوفی فرزند 7- اشرف 
حسینی دینانی، ش.ش 55 نســبت با متوفی فرزند 8- مریم حسینی دینانی، ش.ش 25 
نسبت با متوفی فرزند و الغیر. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در 
یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 
 تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
 م الف: 197759 شعبه 54 مجتمع شماره ســه  شورای حل اختالف استان اصفهان 

)213 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

4/196  آقای رضا احمدی زفره دارای  شناســنامه شــماره 2400 به شرح دادخواست به 
کالسه  914/97 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان ماهرخ غفرانی زفره ئی به شناســنامه 1945 در تاریخ 93/8/20 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به چهار پسر و یک دختر 
به اسامی: 1- محمد علی احمدی، ش.ش 64 نسبت با متوفی فرزند 2- رضا احمدی زفره، 
ش.ش 2400 نســبت با متوفی فرزند 3- محمد باقر احمدی زفره، ش.ش 1183 نسبت 
با متوفی فرزند 4- رســول احمدی زفره، ش.ش 72087 نسبت با متوفی فرزند 5- بتول 
احمدی، ش.ش 2709 نسبت با متوفی فرزند و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه 
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال 
گواهی صادر خواهد شــد. م الف: 197767 شعبه 54 مجتمع شماره سه  شورای حل 

اختالف استان اصفهان )169 کلمه، 2 کادر(

سمانه خزایلی
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 تخصیص 12 میلیارد ریال کمک بالعوض 
در چهارمحال و بختیاری

پیشنهاد سردبیر:

اخبار

با مسئوالن

فرمانده انتظامي استان خبر داد:
كشف بيش از 9 ميلياردریال 
كاالي قاچاق در چهارمحال

فرمانده انتظامي استان از كشف محموله كاالي 
قاچاق به ارزش بيش از 9 ميليارد ريال در محور 

»لردگان - بروجن« خبر داد.
»غامعباس غام زاده« با اعــام اين خبر اظهار 
كرد: به دنبال دريافت خبري مبني بر حمل كاالي 
قاچاق از بنــادر جنوبي به ســمت چهارمحال و 
بختياري، موضوع در دســتور كار ماموران اداره 
مبارزه با قاچاق كاال و ارز پليس آگاهي اســتان 
قرار گرفت. وی افزود: ماموران پس از هماهنگي با 
مقام قضائي، يك دستگاه خودرو كشنده حامل بار 
قاچاق را متوقف و در بازرسي از اين خودرو 780 
كارتن انواع لوازم التحرير به ارزش بيش از 9 ميليارد 
ريال كشف و يك نفر را نيز دستگير كردند. فرمانده 
انتظامي اســتان چهارمحال و بختياری در پايان 
با اشــاره به معرفي متهم به مرجع قضائي، گفت: 
نيروي انتظامي استان پيرو تاكيدات مقام معظم 
رهبري و به منظور حمايت از اقتصاد مقاومتي و 
توليد داخلي، برخورد قاطع و قانوني با قاچاقچيان 

كاال را همواره در دستور كار خود قرار داده است.

 مدیر آب، خــاک و امور فنی مهندســی 
جهاد کشاورزی چهارمحال:
 قدیمی ترین قنات 

چهارمحال خشک شد
مديــر آب، خــاک و امور فنی مهندســی جهاد 
كشــاورزی چهارمحال و بختياری گفت: قنات 
»لقدنبه« قديمی ترين قنات استان با قدمت بيش 
از 500 سال خشك شد.»سيد طاهر نوربخش« 
اظهار كرد: ميــزان آبدهی قنــات لقدنبه پيش 
از خشــك شــدن 200 ليتر در ثانيه بوده كه در 
حال حاضر به صفر رسيده است. وی افزود: قنات 
احمدآباد در شهرســتان بن نيز با قدمت بيش از 
400 سال كه آبدهی آن پيش از خشك شدن 150 
ليتر در ثانبه بوده است، به طور كامل خشك شده 
است.وی با اشــاره به وجود 841 قنات در سطح 
استان، تصريح كرد: تاكنون از اين تعداد 50 درصد 
قنوات كاما خشك و 50 درصد مابقی با كاهش 

شديد آب مواجه هستند.
نوربخش گفت: در گذشــته آبياری 17 درصد از 
اراضی شهرستان ســامان از طريق قديمی ترين 
قنات استان يعنی قنات لقدنبه تامين می شده كه 

در حال حاضر به صفر رسيده است.

هشدار كارشناسان معاونت 
غذا و دارو درخصوص مصرف 

كاالی قاچاق و تقلبی 
كارشناس فرآورده های آرايشی و 
بهداشــتی معاونت غذا و داروی 
دانشگاه علوم پزشکی شهركرد با اشاره به عوارض 
شديد و بعضا غير قابل جبران برخی كاالی قاچاق 

و تقلبی نسبت به مصرف اين كاالها هشدار داد.
»كامران سليمانی« افزود: مصرف كنندگان برای 
تشخيص و شناســايی محصوالت و فرآورده های 
آرايشی، بهداشتی ، تجهيزات پزشکی، مکمل ها، 
گياهان دارويی و مــواد غذايی داخلی بايد هنگام 
خريد ضمن توجه به نام فراورده ، نام تجاری، حجم 
و وزن فراورده، شــرايط نگهداری،  تاريخ توليد و 
انقضا،نشــانی كامل كارخانه توليد كننده، سری 
ســاخت، قيمت مصرف كننده به شــماره پروانه 

ساخت ذيل آرم سازمان غذا و دارو توجه كنند.
وی خاطر نشان كرد: روی بسته بندی محصوالت 
خارجی نيز بايد برچسب كنترل اصالت و سامت 
سازمان غذا و دارو نصب شــود كه حاوی شماره 

مجوز واردات وزارت بهداشت و درمان است.
سليمانی گفت: برای تاييد اصالت كاالی وارداتی 
www. را از طريق ســامانه UID می توان كــد
IRF� يا از طريق نرم افــزار تلفن همراه ttac.irr

DATTAC  يا اســتعام كــد 16 رقمی كه پس 
از خراش دادن اليه پوشــاننده نمايان می شود و 
ارسال به شماره پيامك 20008822،شماره گيری 
 تلفــن 0216185، ســامانه www.ttac.irr و 
نرم افزار تلفن همــراه IRFDATTAC از اصالت 
كاال اطمينان پيدا كرد. وی تصريح كرد: همچنين 
هم اســتانيان می توانند از طريق شماره 124 با 
اداره بازرسی ســازمان صنعت ، معدن و تجارت 
اســتان، 190 و 33333818 معاونت غذا و دارو، 
32262324 اتاق اصناف شهرســتان شهركرد، 
09133810913- 32225158 اتحاديه صنف 
بهداشتی ، آرايشی ، تجهيزات پزشکی و مکمل ها، 
32229083 اتحاديه صنف عطاری ها و گياهان 
دارويــی و 32252789 اتحاديــه صنف خوارو 
بارفروشــان ارتباط و شکايات و ســواالت خود را 

مطرح كنند.

مدیر کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی استان 
چهارمحال و بختیاری در نشســت خبری با 
اصحاب رسانه گفت: طرح غنی سازی اوقات 
فراغت با عنوان »آسمانی ها «از یکم تیرماه 
لغایت 19مهرماه سال جاری با حضور 15هزار و 
500 نفر در 419 کانون فرهنگی هنری مساجد 

استان برگزار می شود.
»جواد كارگران« افزود: افتتاحيه استانی طرح 16 
تيرماه جاری در مسجد و حسينه اعظم شهركرد با 
حضور مربيان و متوليان كانون های فرهنگی هنری 

مساجد برگزار می شود.
وی با اشاره به نقش بی بديل مســاجد در تربيت 
جوانان و نوجوانان و مقابله با تهديدهای دشمنان 
افــزود: طرح غنــی ســازی اوقــات فراغت همه 
ســاله با هدف غنی ســازی اوقات فراغت و كشف 
اســتعدادهای برتر و جذب جوانان و نوجوانان به 

مساجد انجام می شود.
وی تصريح كرد: به منظور ايجــاد هم افزايی بين 
نهادهای مختلف و احيای نقش محوری مســاجد 
از طريق برگزاری كاس هــا و برنامه های متنوع،  
ره نامه اوقات فراغت مطابق سند ويژه كانون مساجد 
و بر اســاس الزامات و ضروريات و نيازها با رويکرد 

مسجدمحوری به استان اباغ شد.
مدير كل فرهنگ و ارشاد اسامی استان چهارمحال 

و بختياری، از شركت يك 
هزار و 200 مربی مجرب 
و آموزش ديده برای اداره 
كاس ها خبر داد و افزود: 
برنامه های آموزشی اين 
طرح با رويکرد موضوعات 
مختلــف از جمله قرآنی، 
 ، شــی ز ر ، و ی د عتقا ا

مســابقات فرهنگی ، آموزش های هنری و فنی و 
مسابقات كتابخوانی با بهره گيری از ظرفيت 160 

كتابخانه فعال در ســطح 
كانــون هــای فرهنگی 
هنری مســاجد اســتان 

برگزار می شود.
كارگران گفت: همچنين 
تســهيل  منظــور  بــه 
دسترســی متقاضيــان، 
دبيرخانه كانون فرهنگی 
هنری مساجد با ادارات اســتانی از جمله آموزش 
و پــرورش، اداره ورزش و جوانــان، كميته امداد،  

سازمان فنی و حرفه ای جلسات هماهنگی برگزار 
و از ظرفيت های اين اداره نيز استفاده كرده است.

وی در ادامه با بيان اينکــه 60 درصد كانون ها در 
مساجد روستايی فعال هســتند، افزود: با توجه به 
كمبود امکانات و وضعيت معيشــتی در روستاها 
سعی شده است هزينه ای بابت حضور در كاس ها 
دريافت نشود يا با دريافت حداقل شهريه، كاس ها 

دائر شوند.
وی گفت: اختتاميه طرح در نيمه دوم شهريورماه 
برگــزار و از كانون هــای شهرســتان هايی كــه 
 عملکرد بهتری داشــته اند تجليل به عمل خواهد 

آمد.
مدير كل فرهنگ و ارشــاد اســامی چهارمحال 
و بختياری با اشــاره به اينکه اجــرای برنامه های 
غنی ســازی اوقات فراغت به اداره فرهنگ و ارشاد 
اسامی واگذار شده اســت، افزود: متاسفانه برخی 
مــوازی كاری ها موجب هدر رفــت وقت و تحمل 

هزينه به خانواده ها می شود.
كارگران اضافه كرد: در همين راســتا تجديدنظر 
و تغيير در ســاختار كنونی و تعيين يك دســتگاه 
واحد به عنوان متولی برگزاری طرح غنی ســازی 
اوقات فراغت ضمــن كمك به دســتيابی به آمار 
دقيق از تعداد شركت كنندگان در طرح ها و دادن 
اطاعات دقيــق تر برای برنامه ريــزی های آتی و 
 آسيب شناسی ها، از موازی كاری ها هم جلوگيری 

می كند.

اجرای طرح آسمانی ها در 419 کانون فرهنگی هنری مساجد استان

مديركل بنياد مسکن انقاب اسامی چهارمحال و بختياری گفت: 
سال گذشــته از محل حســاب 100 امام)ره(، 12 ميليارد ريال 
كمك باعوض برای كمك به نيازمندان در استان تخصيص يافت .

»سهراب رييسی« اظهار كرد: در سال گذشته 48 ميليارد ريال 
كمك باعوض از محل حساب 100 امام خمينی )ره( برای استان 
پيش بينی شــد كه 12 ميليارد ريال به عنوان اعتبار مرحله اول 

تخصيص داده شد.
وی افزود: از مجمــوع 12 ميليارد ريال، چهــار ميليارد ريال به 

خانوارهای دارای دو عضو معلول و طاب فاقد مسکن و ساير اقشار 
كم درآمد پرداخت شــد و هفت ميليارد ريال اعتبار ديگر نيز در 
جهت پرداخت به واجدان  شرايط به استان تخصيص يافته است .

مديركل بنياد مسکن انقاب اسامی استان گفت: در سال های 
94 و 95 ، 235 نفر از اقشار محروم روستايی فاقد سرپناه مناسب 
شناسايی و 7200 ميليون ريال به آن ها كمك باعوض پرداخت 
شد .وی خاطرنشــان كرد: كمك های باعوض طرح جامع اقشار 
كم درآمد در قالب تفاهم نامه هايی منعقــد و عاوه  بر واحدهای 

نيمه تمام به مددجويان بهزيســتی، كميته امداد و طاب فاقد 
 مســکن در چهارچوب ســهميه اســتانی كمك هايی پرداخت

 شد .
رييســی گفت: يکــی از تفاهم نامه های منعقد شــده بين بنياد 
مسکن انقاب اســامی اســتان و حوزه علميه است كه طاب 
مقيم در مناطق روستايی 180 تا 200 ميليون ريال و كمك های 
 باعوض در نظر گرفته شده تا سقف 110 ميليون ريال استفاده 

نمايند .

تخصيص 12 ميليارد ریال كمک بالعوض در چهارمحال و بختياری

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی چهارمحال و بختیاری خبر داد:

متاسفانه برخی موازی کاری ها 
موجب هدر رفت وقت و تحمل 

 هزینه به خانواده ها 
می شود

زیبا سلیمانی

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

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

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

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

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

ابالغ رای
4/148 كالسه پرونده 960/686 شــماره دادنامه: 96/12/21-9609976796903327 
مرجع رسيدگی: شعبه 39 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: مسعود مال احمدی به 
نشانی اصفهان شــهرک صنعتی مورچه خورت فاز اول خ اول پ 210 با وكالت سيد هادی 
حسينی به نشانی خ آمادگاه  ساختمان گلديس ورودی 3 طبقه 3،   خوانده: مصطفی قاسمی 
به نشانی مجهول المكان، خواسته: مطالبه وجه چك، گردشكار: پس از ارجاع پرونده به اين 
شعبه و ثبت آن به كالسه فوق و طی تشــريفات قانونی و اخذ نظريه مشورتی اعضا، قاضی 
شورا ختم رسيدگی را اعالم و به شرح زير مبادرت به صدور رای می نمايد: رای قاضی شورا: 
در خصوص دادخواست مسعود مال احمدی با وكالت سيد هادی حسينی به طرفيت مصطفی 
قاسمی به خواسته مطالبه مبلغ 8/000/000 ريال وجه يك فقره چك به شماره 986486 
عهده بانك سپه به انضمام خسارات دادرسی و خســارت تاخير تاديه با توجه به محتويات 
پرونده و گواهينامه عدم پرداخت وجه چك از ناحيه بانك محال عليه و با توجه به اظهارات 
خواهان در جلسه رسيدگی مورخه 96/12/12 و عدم حضور خوانده در جلسه رسيدگی شورا 
و نظر به اينكه اصل سند تجاری در يد دارنده چك حكايت از مديونيت صادركننده و ظهور 
در اشتغال ذمه وی دارد و نظر به اينكه از ناحيه خوانده دليلی كه حكايت از پرداخت وجه چك 
نمايد ارائه نگرديده فلذا با توجه به نظريه مشــورتی اعضا شورا به شرح صورتجلسه مورخه 
96/12/12 و با احراز اشــتغال ذمه خوانده و استحصاب دين و مســتنداً به ماده 11 قانون 
شــوراهای حل اختالف و مواد 310، 311، 313 از قانون تجارت و تبصره الحاقی مصوب 
مجمع تشخيص مصلحت نظام به ماده 2 قانون صدور چك و مواد 198، 519 و 522 از قانون 
آيين دادرسی مدنی حكم به محكوميت خوانده و به پرداخت مبلغ هشت ميليون ريال بابت 
اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد چك تا زمان اجرای حكم بر 
اساس شــاخص اعالمی از ناحيه بانك مركزی و پرداخت 280/000 ريال به انضمام حق 
الوكاله وكيل در  حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره غيابی و به مدت 20 روز 
پس از ابالغ واخواهی در همين شعبه و  سپس ظرف مدت 20 روز پس از آن قابل تجديد نظر 
در محاكم عمومی حقوقی شهرستان اصفهان می باشد. م الف:193123 شعبه 39 حقوقی 

مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان )375 كلمه، 4 كادر(
فقدان سند مالكيت

4/177 نظر به اينكه سندمالكيت ششدانگ پالک ثبتي شماره: 2383  فرعي از32 - اصلي 
واقع دربخش يك ثبتي شــهرضا كه درصفحــه 467 دفترامالک جلــد 543 امالک بنام 
حميدرضاشريفاني ثبت وسندصادروتسليم گرديده است اينك نامبرده باارائه درخواست كتبي 
به شماره وارده 970903661669564 - 24 / 02 / 97 به انضمام دوبرگ استشهاديه محلي 
كه امضاء شهودآن ذيل شــماره: 5377 - 97 به گواهي دفترخانه 393 شهرضارسيده است 
مدعي است كه سندمالكيت آن به علت جابجائي / سرقت / سهل انگاري مفقودگرديده است 
ودرخواست صدورالمثناي سندمالكيت ملك فوق رانموده است لذامراتب به استنادتبصره يك 
اصالحي ذيل ماده 120آئين نامه قانون ثبت دريك نوبت آگهي مي شود چنانچه كسي مدعي 
انجام معامله نسبت به ملك مرقوم ياوجود سند مالكيت نزد خود مي باشد ازتاريخ انتشاراين 

آگهي ظرف مدت ده روز اعتراض خودراكتبًاضمن ارائه اصل ســندمالكيت ياسندمعامله به 
اين اداره تسليم ورسيداخذنمايدتامراتب صورتمجلس واصل ســند مالكيت به ارائه كننده 
سندمستردگردد بديهي اســت اگرظرف مدت مقرراعتراضي نرســيديادرصورت اعتراض 
اصل سندمالكيت ياسندمعامله ارائه نشــوداقدام به صدورسندمالكيت المثني طبق مقررات 

خواهدشد.  م الف: 128 موسوي رئيس ثبت شهرضا )168 كلمه، 4 كادر(
ابالغ رای

4/178  شــماره: 96/554/ش 1 مرجع رسيدگی كننده: شــعبه اول شورای حل اختالف 
نطنز، خواهان: آقای عبدالمحمد كشميری فرزند حســين، خوانده: آقای رسول بهاروندی 
فرزند عبدالرحمن، خواسته: مطالبه وجه چك، گردشكار: قاضی شورای حل اختالف پس از 
بررسی محتويات پرونده، ختم دادرسی را اعالم و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذيل 
مبادرت به صدور رای می نمايد. آمار: 51-97/2/5، رای شورا: در خصوص دادخواست آقای 
عبدالمحمد كشميری فرزند حسين به طرفيت آقای رســول بهاروندی فرزند عبدالرحمن  
به خواســته مطالبه مبلغ پنجاه ميليون ريال وجه دو فقره چك به انضمام مطالبه خسارات 
قانونی با عنايت به مفاد دادخواست خواهان و اظهارات وی به شرح صورتجلسه دادرسی و 
مفاد چك و گواهينامه عدم پرداخت صــادره از بانك محال عليه و با توجه به اينكه عليرغم 
انتشار آگهی در جلسه حاضر نشده و دفاعيات موثری از سوی خوانده كه برائت ذمه خويش 
را به اثبات برســاند ارائه نگرديده و با امعان نظر در اينكه وجود سند تجاری در يد خواهان 
داللت بر اشــتغال ذمه خوانده دارد، بنابراين دعوی مطروحه را مقرون به صحت می داند. 
به اســتناد تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چك و  مواد 310 و 313 قانون تجارت و 
مواد 198، 515، 519 و 522 قانون آئين دادرســی دادگاه هــای عمومی و انقالب در امور 
مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ پنجاه ميليون ريال به عنوان اصل خواســته با احتســاب 
خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررســيد چكها لغايت  زمان وصول طلب بر مبنای نرخ تورم 
اعالمی از سوی بانك مركزی كه زمان اجرای اجرای حكم  محاسبه خواهد شد و پرداخت 
مبلغ 1/780/000 ريال به عنوان خســارات دادرســی در حق خواهان محكوم می نمايد. 
رای صادره غيابی اســت و ظرف بيســت روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهی در اين شــعبه 
 و ســپس ظرف بيســت روز قابل تجديد نظر خواهی در محاكم عمومی شهرستان نطنز 
 می باشد. م الف:143 شعبه اول مجتمع شماره يك شورای حل اختالف نطنز)307 كلمه، 

3 كادر(
فقدان سند مالكيت

4/179 شماره:1397/04/499360-1397/3/22 نظر به اينكه خانم مهديه سلمانپور فرزند 
رضا با ارائه درخواستی به وارده 970407061665663-1397/02/18 منضم به دو برگ 
استشهاديه به شماره 8227 مورخ 1397/02/18 كه امضا شهود آن به تاييد دفتر خانه اسناد 
رسمی شماره 13 نطنز رسيده مدعی مفقود شدن سند مالكيت شش دانگ عرصه و اعيان 
آپارتمان به مساحت 106/71 متر مربع قطعه پنج واقع در طبقه يك به شماره پالک 1940 
فرعی مفروز و مجزی از 1934 فرعی از شماره 51 اصلی واقع در بخش 9 حوزه ثبتی نطنز 
كه ذيل ثبت 13530 صفحه 475 دفتر 154 تحت شماره چاپی 664553 سری د سال 91 به 
نام مهديه سلمانپور صادر و تسليم گرديده است و برابر سند رهنی 1394/11/28-64368 
دفتر 26 كاشان در قبال مبلغ 846/000/000 ريال به مدت ده سال در رهن بانك كارآفرين 
شعبه بلوار كشاورز می باشد كه نامبرده مدعی است  سند مالكيت آن به علت اسباب كشی 
مفقود گرديده است و درخواست صدور المثنای سند مالكيت ملك فوق را نموده اند لذا مراتب 
به استناد تبصره يك اصالحی ذيل ماده 120 آيين نامه قانون ثبت  در يك نوبت آگهی می 
شود چنانچه كسی مدعی انجام معامله نسبت به ملك مرقوم يا وجود سند مالكيت نزد خود 
می باشد از تاريخ انتشار اين آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را كتبًا ضمن ارائه اصل 
سند مالكيت يا سند معامله به اين اداره تسليم و رسيد اخذ نمايد تا مراتب صورتمجلس و اصل 
سند مالكيت به ارائه كننده سند مســترد گردد بديهی است اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی 
نرسيد يا در صورت اعتراض اصل سند مالكيت يا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند 
مالكيت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 101 اداره ثبت اسناد و امالک نطنز)278 

كلمه، 3 كادر(
حصر وراثت

4/180  خانم اكرم براتی دارای شناسنامه شماره 622 به شرح دادخواست به كالسه 211/97 
شعبه اول حقوقی و حسبی شورای حل اختالف تيران از اين شورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان ابوالقاسم براتی قهريزجانی به شناسنامه 18 
در تاريخ 96/8/2 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر 
اســت به: 1- يونس براتی قهريزجانی، ش.ملی 549080884 ، ت.ت 75/8/8 فرزند پسر 
2- ايوب براتی قهريزجانی، ش.ملی  5490111391، ت.ت 78/9/24 فرزند پسر 3- محمد 
حســين براتی قهريزجانی، ش.ملی 5490131144 فرزند پســر، ت.ت 80/7/28  فرزند 
پسر 4- يوسف براتی قهريزجانی ، ش.ملی 54900211172، ت.ت 88/5/29 فرزند پسر 
5- محمد ياســين براتی قهريزجانی، ش.ش 5490257751 ، ت.ت 92/3/5 فرزند پسر 

6- اكرم براتی، ش.ش 622 ، ت.ت 1356/3/3 همسر 7- محترم براتی، ش.ش 27، ت.ت 
1312/8/3 مادر. اينك با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يك نوبت آگهی 
می نمايد تا هر كســی اعتراضی دارد و يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر آگهی 
ظرف سه ماه به شورا تقديم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 171 كاظمی رئيس 

شعبه  شورای حل اختالف بخش كرون )189 كلمه، 2 كادر(
مزایده

4/181 شماره نامه: 9710113635100132 شماره پرونده: 9609983633800326 شماره 
بايگانی شعبه: 970792 اجرای احكام كيفری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خمينی 
شهر در پرونده كالســه 970792 در نظر دارد يك باغ واقع در خمينی شهر خيابان باغبان 
كوچه درباغ سبز صحرای سنجدی كه كارشناس رسمی دادگستری 440/000/000 ريال 
ارزيابی نموده را از طريق مزايده به فروش رساند لذا جلسه مزايده در تاريخ 1397/05/11 
در محل اجرای احكام كيفری دادســرای عمومی و انقالب در شهرستان خمينی شهر واقع 
در منظريه بلوار دانشــجو روبروی اداره برق دادگستری خمينی شــهر اتاق 20 برگزار می 
گردد طالبين می توانند 5 روز قبل از روز مزايده به نشانی مراجعه و مورد مزايده را از نزديك 
بازديدنمايند خريدار كسی است كه باالترين قيمت را پيشنهاد نمايد خريدار می بايست ده 
درصد قيمت مال را قبل از شروع جلسه به حساب سپرده دادگستری  واريز و مابقی را ظرف 
يك ماه از تاريخ مزايده به حساب اشاره شده واريز نمايد و اصل فيش را به اجرا تحويل دهد، 
در غير اين صورت ده درصد اوليه پس از كسر هزينه های مزايده به نفع دولت ضبط خواهد 
شد. تذكر: متقاضيان شــركت در مزايده می بايست 10 درصد بهای مال را طی فيش چهار 
نسخه ای به حساب سپرده دادگستری خمينی شهر به شماره 2171290271003 نزد بانك 
ملی واريز و با در دست داشتن اصل فيش و اصل كارت ملی نيم ساعت قبل از شروع مزايده به 
اجرای احكام كيفری مراجعه و درخواست شركت در مزايده را تكميل و به همراه كپی كارت 
ملی و اصل فيش سپرده تحويل اجرا نماييد. م الف: 1246 شعبه اول اجرای احكام كيفری 

دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خمينی شهر )265 كلمه، 3 كادر(
ابالغ وقت رسيدگی

4/182 مرجع رســيدگی: شــعبه 11 حقوقی شــورای حل اختالف خمينی شهر به نشانی 
خمينی شــهر بلوار پاســداران روبروی كوی مهســتان  مجتمع شــوراهای حل اختالف 
اصفهان، كالســه پرونده 323/97 حل 11 ، وقت رسيدگی ســاعت 8/45 صبح روز شنبه 
مورخه 1397/5/20، مشــخصات خواهــان: صندوق قرض الحســنه حضرت حجت به 
نشانی خمينی شــهر خ مدرس قرض الحسنه حضرت حجت، مشــخصات خوانده: عزيز 
اله سعيدی ورنوســفادرانی،  خواســته و بهای آن:  مطالبه، گردش كار: خواهان خوانده را 
مجهول المكان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رســيدگی به وی از طريق نشر 
آگهی در يكی از روزنامه های كثيراالنتشــار وفق ماده 73 قانون آئين دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است لذا در اجرای قانون مذكور خالصه دادخواست 
و مســتندات يك نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به اين شــورا نســخه 
 ثانی دادخواســت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رســيدگی حاضر گردد.

م الف: 1335 شعبه 11 حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان خمينی شهر )مجتمع 
شماره يك( )163 كلمه، 2 كادر(

ابالغ رای
4/183 كالســه پرونده 96/2158 شــماره دادنامه: 130 تاريخ رسيدگی: 97/1/29 مرجع 
رسيدگی: شعبه 4 شورای حل اختالف خمينی شــهر، خواهان: محمد حسين عاملی فرزند 
علی با وكالت سيد محسن بنی هاشمی به نشانی خمينی شهر خ شريعتی شمالی نرسيده به 
سه راه معلم ک 136 پالک 2 طبقه سوم،  خواندگان: 1- ابراهيم گشول ممزايی 2- محمد 
حسين شيرازی هر دو به نشانی مجهول المكان، گردشكار: پس از ارجاع پرونده به اين شعبه 
و ثبت آن به كالسه فوق و طی تشــريفات قانونی و اخذ نظريه مشورتی اعضا، قاضی شورا 
ختم رسيدگی را اعالم و به شــرح زير مبادرت به صدور رای می نمايد: رای قاضی شورا: در 
خصوص دعوی آقای محمد حســين عاملی فرزند علی با وكالت آقای ســيد محسن بنی 
هاشمی به طرفيت 1- ابراهيم گشول ممزائی2- محمد حسين شيرازی به خواسته مطالبه 
مبلغ 112/000/000 ريال وجه يك فقره چك شــماره 800174 مورخ 95/11/30 عهده 
بانك صادرات )خوانده رديف اول بعنوان صادر كننده و خوانده رديف دوم بعنوان ضامن( به 
مبلغ 68/000/000 ريال و يك فقره حواله به شماره 806879 مورخ 95/11/30 عهده قرض 
الحسنه الزهرا )س( خمينی شهر به مبلغ 44/000/000 ريال )خوانده رديف دوم بعنوان صادر 
كننده( به انضمام خسارات دادرسی و تاخير تاديه نظر به مفاد دادخواست تقديمی و تصوير 
مصدق چك و حواله و گواهينامه عدم پرداخت آنها و بــا توجه به عدم حضور خواندگان در 
جلسه شورا علی رغم ابالغ از طريق نشر آگهی و وصف تجريدی بودن اسناد تجاری و احراز 
اشتغال ذمه و استصحاب دين مســتندا به مواد 198، 515، 519، 522 قانون آئين دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و مــاده 1258 قانون مدنی و مواد 310 ، 311 و 
313 قانون تجارت و مواد 9، 18، 19، 25، 27 قانون شورای حل اختالف مصوب 94/8/10 

و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام به ماده 2 قانون صدور چك خواسته 
خواهان را ثابت دانسته و خواندگان را به نحو تضامنی به پرداخت مبلغ شصت و هشت ميليون 
ريال بابت چك و پرداخت مبلغ 1/920/000 ريال بابت هزينه دادرسی و پرداخت مبلغ چهل 
و چهار ميليون ريال بابت حواله )خوانده رديف دوم آقای محمد حســين شيرازی منفردا( و 
پرداخت مبلغ 580/000 ريال بابت هزينه دادرســی و پرداخت حــق الوكاله طبق تعرفه و 
همچنين پرداخت خسارت تاخير تاديه در خصوص چك از تاريخ سررسيد و در خصوص حواله 
از تاريخ تقديم دادخواست 96/9/12 لغايت استهالک كامل دين بر مبنای شاخص بهای كاال 
و خدمات مصرفی اعالمی از بانك مركزی جمهوری اسالمی ايران در حق خواهان صادر و 
اعالم می گردد رای صادره غيابی و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همين 
شورا و سپس ظرف مهلت 20 روز پس از انقضا مهلت واخواهی قابل تجديدنظرخواهی در 
محاكم عمومی حقوقی شهرستان  خمينی شهر می باشــد. م الف:1326 شعبه چهارم 

شورای حل اختالف خمينی شهر )457 كلمه، 5 كادر(
ابالغ اجرائيه

4/184 شــماره پرونده: 139704002121000106/1 شماره بايگانی پرونده: 9700146 
شــماره آ گهی  ابالغيه: 139703802121000022 آگهی ابــالغ اجراييه پرونده اجرايی 
9700146 بدين وســيله به اقدس قديريان ورنوسفادرانی، نام پدر: حســين، تاريخ تولد: 
1329/3/9 شماره ملی: 1140130277 شماره شناسنامه: 13155 به نشانی: خمينی شهر 
خيابان امام شــمالی جنب مسجد ابوالفضل ابالغ می شود كه شــهرداری مركزی خمينی 
شــهر جهت وصول مبلغ اصل طلب 73/820/960 ريال به استناد رای كميسيون ماده 77 
شهرداری به شماره ســند 95/2/12987 تاريخ سند 1395/08/25 عليه شما اجرائيه صادر 
نموده و پرونده اجرائی به بايگانی 9700146 دراين اداره تشــكيل شــده و طبق گزارش 
مورخ 1397/3/9 مامور محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده لذا بنا به تقاضای 
بســتانكار طبق ماده 18 آئين نامه اجرا مفاد اجرائيه فقط يك مرتبه در روزنامه زاينده رود 
آگهی می شــود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاريخ اين آگهی كه روز ابالغ محسوب می 
 گردد، نســبت به پرداخت بدهی خوداقدام ننماييد، عمليات اجرايــی جريان خواهد يافت. 

م الف: 1333 يزدانی رئيس اداره ثبت اسناد و امالک خمينی شهر)168 كلمه، 2 كادر( 
حصر وراثت

4/186 خانم زهرا يزدآبادی دارای شناســنامه شــماره 22234 به شــرح دادخواست به 
كالسه  289/97 از اين شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه 
شادروان رضا يزدآبادی ورنوسفادرانی به شناسنامه 966 در تاريخ 89/10/5 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفتــه ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- پريوش محبی 
 گاكيه فرزند كاظم، ش.ش 2636 )همسر( 2- حســن يزدآبادی ورنوسفادرانی فرزند رضا، 
ش.ش 6896 )پدر( 3- مهدی يزدآبادی فرزند رضا، ش.ش 2613 )فرزند( 4- زهرا يزدآبادی 
فرزند رضا، ش.ش 22234 )فرزند( 5- مينــا يزدآبادی فرزند رضا، ش.ش 8803 )فرزند( و 
الغير. اينك با انجام تشــريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يك مرتبه آگهی می نمايد 
تا هر كسی اعتراضی دارد يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاريخ نشر نخستين آگهی 
ظرف يك ماه به شــورا تقديم دارد و اال گواهی صادر خواهد شــد. م الف: 1339 شعبه 
 7 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمينی شــهر )مجتمع شماره يك( )154 كلمه، 

2 كادر(
ابالغ وقت رسيدگی

4/249  شماره ابالغنامه: 9710103737501215 شماره پرونده: 9609983738200507 
 شماره بايگانی شــعبه: 960396 بدينوسيله به شــخص مجهول المكان آقای علی بخش 
محمد وند فرزند غالم كه مشخصات بيشتری از وی در دسترس نمی باشد ابالغ می گردد 
به موجب محتويات پرونده كالســه 9609983738200507 اين دادگاه حســب شكايت 
اداره منابع طبيعی شهرســتان چادگان مبنی بر تعليف غير مجاز اراضی ملی از طريق وارد 
كردن تعداد 164  راس دام مازاد بر پروانه به مدت 10 روز در اين شعبه طرح و حسب جری 
تشــريفات مقرر قانونی در ســاعت 11 صبح مورخ 1397/05/15 وقت رسيدگی تعيين و 
مقرر است متهم در وقت مقرر جهت رسيدگی )محاكمه(، تفهيم اتهام و اخذ آخرين دفاع در 
جلسه دادرسی واقع در دادگستری چادگان شــركت نمايند و در صورت عدم حضور يا عدم 
تقديم اليحه دفاعيه دادگاه بر اســاس محتويات پرونده مبادرت بــه اتخاذ تصميم خواهد 
نمود اگر وكيل انتخاب نموده و اشخاصی را به عنوان شــهود قضيه دارد قبل از وقت مقرر 
معرفی نمايد تا احضار شوند چنانچه در موعد مقرر حاضر نشويد دادگاه وفق مقررات قانونی 
اقدام خواهد نمود در صورتی كه عذر موجه مطابق ماده 178 آيين دادرســی كيفری دادگاه 
های عمومی و انقالب داريد به اين دادگاه اعالم نماييد اين آگهی جهت ابالغ قانونی وقت 
رسيدگی به نامبرده به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در 
امور مدنی   و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكی از روزنامه های كثيراالنتشار درج می 
 گردد.  م الف: 198142 شــعبه 101 دادگاه كيفری دو شهرستان چادگان )242 كلمه، 

2 كادر(
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اعتراض خانواده ها به افزایش 
دروس پرورشی در مدارس

وزیر آموزش و پرورش گفت: بر اساس سند تحول 
بنیادین ما باید مدرسه را تبدیل به فضایی کنیم 
که در تمام ســاحت های زندگی یادگیری ایجاد 

کند .
»محمد بطحایی« افزود: ما برای اینکه بر اســاس 
سند تحول، مدرسه را از چرخش تحولی تبدیل به 
آنچه نیاز داریم بکنیم، باید موانع را برطرف سازیم. 
این موضوع، یکی از مــوارد تغییر نگرش خانواده 
هاست که تغییرش بسیار سخت است و اگر مدرسه 
بخواهد روی موارد پرورشی تمرکز کند، اعتراض 
می کنند که چرا بخش ریاضی و فیزیک را بیشتر 

نمی کنید؟!

 وزارت علوم 
امریه سربازی جذب می کند

مرکز جــذب اعضای هیئت علمــی وزارت علوم، 
تحقیقــات و فنــاوری در فراخوانــی خطاب به 
دانش آموختگان کارشناســی و کارشناسی ارشد 
متقاضی امریه ســربازی، اعالم کــرد: این مرکز 
براســاس مجوزهای اخذ شــده از بین داوطلبان 
واجد شرایط، به  صورت امریه خدمت سربازی در 
مراکز تابع استان ها و تهران در رشته های مورد نیاز 

دعوت به همکاری می کند.
بنابراین آن دسته از متقاضیان که تمایل دارند به 
عنوان امریه در این مرکز خدمت مقدس سربازی 
خود را ســپری کنند، می توانند تا ۱۵ تیر ماه با 

مراجعه نسبت به ثبت درخواست اقدام کنند .

 آغاز توزیع 
کارت آزمون استخدامی 

مشاور عالی ســازمان ســنجش گفت: پنجمین 
آزمون اســتخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی 
کشــور روز جمعــه ۱۵ تیر با ۴۲۷ هــزار و ۶۹۶ 
داوطلب در ۱۳۹ شهرستان برگزار می شود. وی 
یادآور شــد: از ۴۲۷ هزار و ۶۹۶ داوطلب، تعداد 
۲۶۸ هزار و ۳۲۲ نفــر زن و ۱۵۹ هزار و ۳۷۴ نفر 
مرد هستند. »حسین توکلی« افزود:  کارت شرکت 
در آزمون از  امروز برای مشاهده و پرینت آن روی 
سایت سازمان ســنجش قرار می گیرد. وی ادامه 
داد: ظرفیت پذیرش در این آزمون تعداد ۱۸ هزار 

و ۲۰۷ نفر برای ۹ دستگاه اجرایی کشور است.

 کمترین درصد طالق
 در بین ازدواج های دانشجویی

بر اساس تحقیقاتی که از ســال ۸۴ تا ۹۵ شکل 
گرفته اســت، ۹۶ درصد از کســانی کــه ازدواج  
دانشجویی کرده اند، زندگی پایدارتری دارند. آمار 
۴ درصدی طالق در بین زوج های دانشــجو آمار 
قابل تاملی است که نشان می دهد انتخاب همسر 
در محیط فرهنگی دانشــگاه می تواند به تشکیل 
خانواده پایدار کمک کند.پدیده ازدواج دانشجویی 
چند سالی است در کشور مورد توجه قرار گرفته 
است. ازدواج در دین  اسالم به عنوان امری مقدس 
بوده و امروزه به یکی از دغدغه های اصلی جوانان 
تبدیل شده اســت. تهران با ۱۶ درصد، اصفهان 
با ۱۱ درصــد، باالترین آمار ازدواج دانشــجویی 

را دارند. 

کوچک سازی ساک های 
زائران بیت ا... الحرام

نماینــده ولی فقیــه در امــور حج اظهــار کرد: 
ظرفیت ســاک هایی که برای زائــران حج تمتع 
در نظر گرفته شده، محدود اســت و هر زائر یک 
ســاک بزرگ به همراه یک ســاک کوچک برای 
وســایل ضروری و دم دســتی خــود در اختیار 
دارد. حجت االســالم »ســیدعلی قاضی عسکر« 
در ادامه تصریح کــرد: ما در امور حــج و زیارت 
در تالشــیم شــعار  امســال محقق شــود و  به 
زائران حج ۹۷  پیشــنهاد کرده ایــم، برای خرید 
ســوغات از طریــق خریــد آنالینی که توســط 
 تولیدکنندگان داخلی مهیا شــده اســت، اقدام 

کنند.

عکس  روز 

 کمترین درصد طالق
 در بین ازدواج های دانشجویی

پیشنهاد سردبیر:

 بزرگ ترین آکواریوم ایران
 در منطقه آزاد انزلی

رییس پلیس فتای اصفهان خبر داد:
 کالهبرداری 

به بهانه  بخت گشایی اینترنتی
رییس پلیس فضای تولیــد و تبادل اطالعات 
فرماندهی انتظامی اســتان اصفهان گفت: در 
پی شکایت خانمی جوان مبنی بر اینکه با نیت 
بخت گشــایی اقدام به واریز مبلــغ ۵ میلیون 
ریال به حســاب فــردی کرده که در شــبکه 
اجتماعی اینستاگرام اقدام به تبلیغ طالع بینی 
و فال گیری می کرده است و پس از واریز وجه، 
تلفن همراه خود را خاموش و پاســخگوی وی 
نبوده است، بررسی موضوع در دستور کار این 

پلیس قرار گرفت.
ســرهنگ »مرتضوی« افزود: با انجام اقدامات 
تخصصی در فضای مجازی عامل ایجاد کننده 
صفحه شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه 
در یکی از استان های غربی کشور شناسایی و 
پس از دستگیری جهت اقدامات قانونی تحویل 

مراجع قضائی شد.
وی ادامه داد: متهــم با درج و انتشــار آگهی 
طالع بینــی و فالگیری پس از جلــب اعتماد و 
سوءاســتفاده از ســادگی قربانیان بــا دادن 
وعده های دروغین با دریافــت مبالغ زیادی از 

آنها اقدام به کالهبرداری می نمود.
ســرهنگ مرتضوی به کاربران فضای مجازی 
هشدار داد: افراد سودجو غالبا مسائل خرافاتی 
را به شــکل مدرن در شــبکه هــای مجازی 
رواج می دهند، تمام این شــیادان از سادگی 
و زودبــاوری طعمه های خود نهایــت بهره را 

می برند.  

کارت خوان هاي سیار 
تهدیدي براي مسافران 

پلیــس فتــای اســتان در خصــوص یکي از 
روش هــاي مجرمانه برداشــت از حســاب به 
وسیله کارت خوان هاي ســیار، هنگام خرید 
از فروشــندگان ســیار یا دســت فروشان، به 

شهروندان، به ویژه مسافران هشدار داد. 
مدتي اســت اســتفاده از کارتخوان هاي سیار 
رو به افزایش اســت و اســتقبال هموطنان از 
این دستگاه باعث شــده تا وقوع کاله برداري 
 در این حوزه افزایــش پیدا کنــد. در یکي از
  روش هــاي شــایع کاله بــرداري از طریــق

 دستگاه هاي کارت خوان سیار، افراد سودجو با 
نصب قطعه اي سخت افزاري به نام »اسکیمر« 
اقدام به کپي بــرداري از اطالعات کارت بانکي 

افراد مي کنند.
شــهروندان دقت داشته باشــند پیدا کردن و 
ردیابي فروشندگان ســیار به علت عدم ثابت 
بودن مکان کسب و کار مشــکل خواهد بود، 
این درحالي اســت که مزایاي این دســتگاه 
ها باعث شده است فروشــندگان دوره گرد و 
دست فروشــان براي انجام تبادالت بانکي به 

استفاده از آن سوق پیدا کنند.
گاهي اوقات قیمت نازل کاال یا خدمات، مشتري 
را مجاب مي کند تا خریدي داشته و وجه آن را 
از طریق کارت خوان سیار پرداخت کند که این 
امر باعث شده تا وقوع کاله برداري در این حوزه 

افزایش پیدا کند.

مدیر کل کمیته امداد استان خبرداد:
کمک ۴ میلیاردتومانی 

صاحبان صنایع به مددجویان 
مدیرکل کمیته امداد اســتان اصفهان  بابیان 
اینکه اســتان اصفهان از ســال های بســیار 
دور، مهــد علم، هنــر و صنعت بوده اســت، 
گفت: صنعتگران اصفهانی عــالوه بر عملکرد 
جهادی در عرصه اقتصاد ملی به دســتگیری 
و یاری رســانی به نیازمندان همشــهری خود 
نیز اهتمام ویژه ای دارند.»حمیدرضا شیران«  
میزان کمک های نقــدی و کاالیی صاحبان و 
فعاالن صنایع اســتان اصفهان به مددجویان 
تحت حمایت کمیته امداد اصفهان را بیش از 
سه میلیارد و ۹۲۸ میلیون تومان اعالم کرد و 
گفت: ۸۰۹ واحد صنعتی و تولیدی در سراسر 
استان در سال ۹۶ این میزان کمک را در اختیار 

این نهاد قراردادند.

اخبار

فرمانده انتظامی استان اصفهان در نشست خبری با 
خبرنگاران با بیان اینکه در حوزه »پلیس فتا« کماکان 
با افزایش جرم مواجه هســتیم، اظهار کرد: در سه 
ماه نخست سال جاری نســبت به مدت مشابه سال 
گذشته با رشد ۱۰۰ درصدی جرایم روبه رو بوده ایم 
که برداشت از حساب های بانکی، هتک حیثیت و نشر 

اکاذیب در صدر جرایم این فضا هستند.
سردار »مهدی معصوم بیگی« با بیان اینکه با توجه 
به بررســی های میدانی، عمده این جرایم ناشــی از 
عدم آگاهی و عدم سواد اینترنتی و همکاری قربانی در 
این فضاست، افزود: مهاجرت جرم به فضای مجازی 
شیب تندی دارد و تنها با همکاری مردم می توان این 

جرایم را مدیریت کرد.
افزایــش 25 درصــدی شناســایی و رصد 

سایت های عمومی رشد در استان
فرمانده انتظامی استان اصفهان با اشاره به افزایش ۲۵ 
درصدی شناسایی و رصد سایت های عمومی رشد در 
استان اصفهان گفت: بازدید تخصصی از واحدهای 
صنفی مرتبط با اینترنت را در دســتور کار خود قرار 

داده ایم.  شناسایی ســایت فروش ویزا برای سفر به 
خارج از کشور و شناسایی و دستگیری اعضای باند 
برداشت حساب از سالمندان از جمله دستاوردهای 
پلیس فتای استان اصفهان طی سه ماه گذشته بوده 
است. معصوم بیگی در خصوص مبارزه با قاچاق کاال 
نیز گفت: امسال ســال »حمایت از کاالی ایرانی« 
اســت؛ از این رو این طرح با شــدت بیشتری دنبال 
می شود و تمرکز بر باندهای کالن است.  در سه ماهه 
امســال پرونده های باالی ۵۰۰ میلیــون تومان در 
استان  بیش از ۲۰۰ درصد و پرونده های باالی ۱۰۰ 
میلیون تومان ۴۰ درصد رشد داشته و ارزش ریالی 

کل کاالی مکشوفه ۴۰ میلیارد تومان بوده است.
وی در خصوص مقابله با سارقان نیز افزود: چهارهزار و 
۴۰۰ نفر سارق دستگیر و ۴۶ باند سرقت نیز شناسایی 
و با آن برخورد شده است. در ســه ماهه امسال ۳۲ 
میلیارد تومان اموال مســروقه کشــف و به مالکان 
برگشــت داده شــد، تنها از یک باند در اصفهان ۱۲ 

میلیارد تومان وسیله مسروقه کشف شده است.
معصوم بیگی با بیان اینکــه تاکنون جرایم زیادی با 

استفاده از سایت »دیوار« اتفاق افتاده است، اضافه 
کرد: در این سایت آدرس های جعلی استفاده می شود 

که زمینه ارتکاب جرم را ایجاد کرده است.
همه باید به صورت حرفه ای اعتراض خود را 

بیان کنند
فرمانده انتظامی استان اصفهان با بیان اینکه همه باید 
به صورت حرفه ای اعتراض خود را بیان کنند، اضافه 
کرد: اگر نظم عمومی را دچار اشــکال سازیم، عمل 
غیرحرفه ای است. نیروی انتظامی خادم مردم است 
و باید مراقبت کنیم که ضدانقالب سوار بر خواسته 
به حق مردم نشــود. معصوم بیگی در بخش پرسش 
و پاسخ درخصوص سرنوشت کاالهای قاچاق گفت: 
بخشی از این کاالها تحویل گمرک و بخشی در اختیار 
تعزیرات حکومتی قرار می گیرد؛ درنهایت باید توجه 
داشت که نیروی انتظامی این کاالها را کشف و مراجع 
قضائی در این خصوص تصمیم گیری می کنند. وی 
در پاسخ به پرسش خبرنگاری درخصوص بدرفتاری 
نیروهای پلیس اماکن با مردم اظهار کرد: ما مخلص 
مردم هستیم، آموزش های الزم را به نیروها ارائه کرده 

و این روند را ادامه خواهیم داد.
راه انــدازی همیــاران پلیــس بــرای

 فرهنگ سازی بین کودکان
وی درخصوص لزوم فرهنگسازی بین کودکان برای 
مراجعه به پلیس در هنگام بروز حوادث اظهار کرد: 
برای این امر همیاران پلیس را راه اندازی کرده ایم که 
بسیاری از کودکان نیز در این طرح مشارکت داشتند. 
معصوم بیگی با بیان اینکه آیین دادرســی کیفری 
جدید تکلیف کرده که مکان ها خاصی برای مراجعه 
کودکان به نیروی انتظامی راه اندازی شود، افزود: برای 
راه اندازی سامانه ارتباط کودکان با پلیس نیز باید مورد 
بررسی قرار گیرد. وی درخصوص تولید آشپزخانه ای 
موادمخدر گفــت: ما این موضــوع را رد می کنیم بر 
اساس اطالعاتی که داریم این موضوع را قبول نداریم 
و اگر موردی وجود داشته باشــد به شدت برخورد 
می کنیم.فرمانده انتظامی استان اصفهان با بیان اینکه 
شیوع مواد مخدر در استان اصفهان ۲/۴درصد است، 
گفت: میانگین شیوع مواد در کشور ۵ درصد است و 

در این زمینه در شرایط خوبی هستیم.

فرمانده انتظامی استان مطرح کرد:

تولید آشپزخانه ای »موادمخدر« خط قرمز پلیس اصفهان

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان از بلعیده شدن دست کودک یک و نیم ساله توسط چرخ گوشت خبر داد و اظهار کرد: حادثه 
فوق در ساعت ۱۲:۳۲ دقیقه روز یک شنبه  توسط اورژانس بیمارستان الزهرا به منظور کمک و همیاری به کادر پزشکی بیمارستان به منظور جداسازی دست 

کودک به سامانه ۱۲۵ اعالم شد که بالفاصله ستاد فرماندهی ایستگاه شماره ۳ به همراه افسر کشیک به محل حادثه اعزام کرد.
»محمد شریعتی« افزود: دختر بچه یک و نیم ساله توسط تیم پزشکی به اتاق عمل اورژانس انتقال یافت و پس از بیهوش کردن وی بالفاصله اکیپ عملیاتی حاضر 
در بیمارستان در حضور تیم پزشکی و با دستگاه مینی فرز و هیدرولیک مخصوص شروع به برش گلویی چرخ گوشت کردند و با توجه به سخت بودن آلیاژ بدنه و 

تیغه چرخ گوشت با احتیاط کامل به برش و آزادسازی دست کودک از میان چرخ دنده های دستگاه اقدام کردند.

خبر
  

برهم خوردن تعادل جمعیتی در دهه 60
رشد تولد دختران و پســران در دهه های مختلف 
با یکدیگر همخوانی داشــته اســت؛ ولی در دهه 
شصت، کشور با رشد چشــمگیر زاد و ولد روبه رو 
شــد. از آنجا که  به لحاظ فرهنگی دختران  باید 
با دهه قبلی خود ازدواج می کردنــد و با توجه به 
اینکه  تعداد پســران دهه پنجاه بســیار کمتر از 
دختران دهه شــصت بود، برای این گروه مضیقه 
ازداج به وجــود آمد و مســئله تجــرد دختران 
 دهه شــصت از اواخر دهه هشــتاد خود را نشان

 داد. 
»سمیرا یاوری« جامعه شناس با تایید گفته های 
باال می گویــد: تجــرد موضوعی اســت که فقط 
شــامل حال دختران دهه شــصت می شود که 
اگر طرح هم ســن گزینی جایگزیــن معیارهای 
 گذشته شــود، آمار تجرد دختران بســیار پایین

 خواهد آمد.
ازدست رفتن فرصت »ازدواج« با تمرکز روی 

تحصیل
 در ســاختار اجتماعی زندگی شــهری، به تدریج
 برابــری هایی برای زن هــا ایجاد شــد؛ زنان در 
تحصیالت حق پیــدا کردند که از ســرمایه های 
فرهنگی مناسب برخوردار شــوند تا زمان ازدواج 
بتوانند مبادله مناسب تری با همسران شان داشته 
باشــند؛ ولی این طوالنی شــدن زمان تحصیل و 
سپس یافتن کار مناســب، موجب شد تا فرصت 
انتخاب دختران برای ازدواج  به دلیل افزایش سن 

کاهش یابد.
یاوری با بیان اینکه افزایش سن دختران، به تجرد 
آنها  دامن می زند ادامــه می دهد: اگرچه دختراِن 
گذشــته برای رقم زدن سرنوشــت تازه ای برای 
خود تمــام تمرکز و هدف شــان را روی تحصیل 
می گذاشتند، ولی همان ها امروزه به دنبال چیزی 
می گردند که در گذشــته از دســت دادند؛ زیرا 
در ســطح کالن اجتماعی در فرهنگ ما شــانس 
 مــردان برای ازدواج در ســن باال بیشــتر از زنان

 است.
مشکالت اقتصادی یا بی مسئولیتی؟!

مشکالت اقتصادی یکی از عواملی است که پسران 
 برای ازدواج نکــردن مطرح می کننــد؛ چرا که

 نمی تــوان از کنــار مســائل مالی و بیــکاری با 

بی تفاوتــی عبور کــرد؛ زیــرا دختــران اگرچه 
خودشــان به کار مناســب و درآمد دلخواه دست 
یافته باشــند اما دوســت دارند که همسران شان 
دارای شــغل مناســب با درآمد مکفی باشد و از 
طرف دیگر در چند ســال اخیر، بیــکاری یکی از 
مشــکالت اصلی جامعه ما بوده و هست و همین 
 سبب می شود که پسران نتوانند برای ازدواج اقدام 

کنند.
افزایش روابط آزاد میان دختران و پسران
عدم تمایل پســران درجامعه امروزی به ازدواج، 
یکی دیگــری از دالیل تجرد دختران اســت که 

یــاوری بــه آن 
می کند  اشــاره 
و می گویــد: در 
رابطه  گذشــته 
میــان دختران 
بــه  وپســران 
شــکلی که امروز 
می بینیــم نبود 
امــروزه  ولــی 
ی   ســتی ها و د
میــان آنها چنان 
پیشــرفت کرده 
که به روابط آزاد 
ختم می شــود 
و همیــن، زمینه 

را برای کاهش تمایل پســران بــه ازدواج فراهم 
می سازد؛ چراکه درگیر شــدن جوانان در ارتباط 
های نامشروع موجب می شود، جوانی که خودش 
را با این خوشی های زودگذر سرگرم می کند، کمتر 
به سمت ازدواج برود؛ این اتفاق خودش را به شکل 
تنوع طلبی نشــان می دهد. اینکه جوانی با افراد 
متعددی در ارتباط باشد به سختی می تواند زیر بار 

محدود کردن خودش با یک شخص برود.
یاوری ادامه می دهد: گسترش روابط میان دختران 
و پسران اگرچه در پسران باعث کاهش تمایل آنها 
به ازدواج می شــود، ولی قبول این روابط از طرف 
دختران نه تنها آسیب روانی و روحی برای شخص 
دارد بلکه برای همه دختران دیگر نیز چنین است 
 زیرا بیــش از هر چیز ارزش های خانــواده از بین 

خواهد رفت.

 پدیده مجردی
بحرانی که همه افراد جامعه را درگیر می کند؛

معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خبرداد:
کاهش ۴  برابری تصرفات غیرقانونی در اصفهان

معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گفت: به منظور حفظ و صیانت 
از عرصه های منابع طبیعی، از ابتدای امســال تاکنون، ۱۱۵هکتار از اراضی استان با همکاری ماموران 
انتظامی رفع تصرف شدند. »داریوش ســعیدی« از کاهش چهار برابری تصرف غیرقانونی اراضی منابع 
طبیعی استان در این مدت خبرداد و افزود: حکم خلع ید ۱۳۳هکتار از اراضی منابع طبیعی استان نیز که 

پارسال از طریق محاکم قضایی صادر شده بود در سه ماهه ابتدای امسال اجرا شد. 
وی ارزش ریالی این اراضی رفع تصرف شده را بیش از ۱۳۶میلیارد ریال دانست و گفت: شهرستان های 
اصفهان و چادگان بیشترین و شهرضا، فالورجان و تیران و کرون کمترین رفع تصرف اراضی را در این مدت 

داشتند. استان اصفهان دارای ۹میلیون و ۵۰۰هکتار عرصه های منابع طبیعی است.

معاون محیط زیست اصفهان خبر داد:
کاهش تولید زباله های پالستیکی با رواج کیسه های پارچه ای

معاون محیط زیست اصفهان با اشاره به اینکه  امسال سال مبارزه با تولید زباله پالستیکی در جهان نام گرفته 
است، گفت: ماندگاری  این زباله ها در طبیعت بیشتر از صد ســال است. »مهدی ریاحی« افزود: کیسه هاي 
نایلوني ۱۶درصد مواد پلیمری را تشکیل می دهد و در واقع از یک هزار تن پسماند جمع آوری شده در یک روز 
۱۵۰ تن زباله هاي نایلوني است.  ریاحی با بیان اینکه پنج هزار تن  پالستیک در زباله های ما تولید می شود 

گفت: فروشگاه در طرحی ابتکاری به جای پالستیک به خریدارانش کیسه پارچه ای می دهد. 
ریاحی افزود: با رواج کیسه های پارچه ای به جای کیسه های پالستیکی در اصفهان تولید زباله های پالستیکی 
کاهش یافته است. این فروشگاه که ۱۴واحد در اصفهان دارد هر روز از ریختن ۱۰۰۰کیلوگرم پالستیک در 

طبیعت اصفهان جلوگیری می کند.

چرخ گوشت دست 
نهال 1/5 ساله را بلعید

 سخنگوی سازمان 
آتش نشانی اصفهان:

100 کلمه ای

سمیه مصور

» ازدواج من بیشتر از اینکه برای خودم دغدغه باشد، انگار ذهن نزدیکان و آشنایانم را مشغول کرده. محال است 
در دیدار یا گفت وگویی سوال نکنند ازدواج کرده ای یا نه؟ حتی فامیل درجه یک که ارتباط نزدیک با آنها وجود 
دارد، در فاصله کوتاه  باز هم این سوال را تکرارمی کنند. در آخر هم می گویند: اشکال ندارد، ان شاء ا... هرچه 
زودتر یک خواستگار خوب نصیبت می شود! تکرار مدام این ماجرا، واقعا اذیت کننده است! حتی تجرد این نگاه 
را به وجود می آورد که گویا تو عیب و نقصی داری یا انگار گرفتار بیماری ای شده ای که حس ترحم و دلسوزی 
دیگران را بر می انگیزد. هرقدر خودت را با تحصیل، کار و ... قوی کرده و درجه باالیی داشــته باشی در نهایت 

می گویند: بنده خدا هنوز ازدواج نکرده است.«
 گفته های باال، امروزه به دغدغه تعداد قابل توجهی از دخترهای دهه شــصتی تبدیل شــده است. برای دهه 
شصتی ها همه چیز با نوع خاصی از سختی پیوند خورده بود؛ از آژیر قرمز گاه و بیگاه تا تحصیل در کالس های 

چهل- پنجاه نفره، پشت کنکور ماندن ها و بعدها بیکاری و حاال هم تجرد.
ازدواج فقط یک مسئله فردی و در حد یک خبر خوش عروسی نیست، ازدواج دامنه ای به اندازه وسعت منافع 
ملی دارد و به خاطر  همین است که تجرد عواقبی دارد که فقط متوجه دختران و پسران نمی شود؛ بلکه همه 
افراد و جامعه را داخل دایره می کشاند و ماجرا می سازد. تجرد دختران، مسئله ای اجتماعی است که هر روز به 
پدیده شدن نزدیک می شود و به بحرانی در جامعه امروز تبدیل شده است؛  برای همین باید دالیل آن را بررسی 
کرد و چاره ای جست. تجرد دختران با حرکت های جمعیتی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و ... رابطه کامال 
مستقیمی دارد. انتخاب دوران مجردی که گاه خواسته است و گاه ناخواسته، ریشه در علت های متفاوتی دارد.

در سطح کالن 
اجتماعی،  در 

فرهنگ ما شانس 
مردان برای 

ازدواج در سن 
 باال بیشتر از زنان

 است
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بین الملل فرار از زندان به سبک فرانسوی
پیشنهاد سردبیر:

 همسر نخست وزیر رژیم صهیونیســتی، اتهامات مطرح شده علیه وی درخصوص پرونده ای که در 
رسانه ها به »غذاهای الکچری« معروف است را رد کرد. ســاره نتانیاهو، همسر بنیامین نتانیاهو، 
نخســت وزیر اســرائیل در پاســخ به این اتهامات گفت: »خانواده اش عادت ندارند که از غذاهای 
گران قیمت رستوران های لوکس استفاده  کنند!«پس از تحقیقات طوالنی پلیس رژیم صهیونیستی، 
دادستان کل این رژیم، ساره نتانیاهو را به کاله برداری و خیانت در امانت متهم کرد.ساره نتانیاهو  
متهم به سوء استفاده از ۱۰۰ هزار دالر از اموال دولتی برای دریافت خدماتی در مقر اقامت رسمی 
نخست وزیر شده است و مسئوالن اسرائیلی همچنین در جریان تحقیقات پلیس، وی را به خیانت 
در امانت متهم کردند.در کیفرخواست مطرح شده علیه همسر نخست وزیر اسرائیل، یک شخص 
دیگر به نام »سیدوف« با اتهاماتی مواجه است. ســیدوف در قبال رساندن وعده های غذایی به مقر 
اقامت رسمی نخست وزیر اسرائیل و استخدام دو آشپز شخصی در فاصله زمانی سپتامبر ۲۰۱۰ تا 
مارس ۲۰۱۳ خواهان دریافت مبالغی پول شده بود. اگر ســاره نتانیاهو محکوم شود، ممکن است 
پنج ســال حبس برای وی صادر شود؛ اما تاریخ محاکمه او هنوز مشــخص نیست.شبکه ۱۰رژیم 
صهیونیستی اعالم کرد: ساره نتانیاهو طی تحقیق و بازجویی گفته است که وی و خانواده اش »غذای 
ساده« می خورند و به غذای سلطنتی عادت ندارند و نه تنها پولی برای این کار هدر نمی دهند بلکه 

در شرایط »ریاضت اقتصادی« زندگی می کنند.

 همسر نتانیاهو اتهامات خود در پرونده
 »غذاهای الکچری« را رد کرد

بر اساس شنیده ها و شایعات، روسیه و سوریه بر سر خروج ایران از خاک این کشور به توافق رسیده اند. 
زمزمه های بشــار اســد در هفته های اخیر مبنی بر خروج همه نیروهای خارجی اگر چه به صراحت 
نبود؛ اما در لفافه پیام های واضحی برای طرف های ایرانی داشته است. اینکه سوریه به برخی از دالیل 
دیگر نمی خواهد ایران در خاک این کشور حضور نظامی و یا مستشاری داشته باشد و ایران نیز به دلیل 
گرفتاری های سیاسی بر سر برجام چندان مانور پر قدرتی را در سوریه ندارد؛ اما بسیاری از کارشناسان 
روســیه را علت اصلی این موضع گیری سوری ها می دانند؛ چرا که روســیه تالش می کند تا با دادن 
تضمین به اسد برای ماندن در قدرت همه طرف های درگیر در سوریه را از آنجا بیرون کند. این وضعیت 
نمی تواند برای اسد چندان مطمئن باشــد مخصوصا آنکه روس ها هیچ گاه بی قید و شرط از سوریه و 
دولت اسد حمایت نکرده اند.به عقیده بسیاری از تحلیلگران، ایجاد اختالف بین ایران و روسیه، به نفع 
سوریه نیست؛ چرا که این کشور هم پیمانان زیادی در منطقه ندارد؛ عالوه بر اینکه حضور نظامی روسیه 
در سوریه بدون وجود نیروهای زمینی تحت حمایت ایران ممکن نمی شود. با این حال، در سیاق اهداف 

روسیه در سوریه، توافق بین روسیه و اسرائیل نیز عجیب نیست.
روسیه به دنبال حفظ پایگاه ها ی نظامی در سوریه

روس ها طی سال های درگیری در سوریه فهمیده اند که برای پایان دادن به این بحران وقت گیر و هزینه 
بر، ناچار به کنار گذاشتن ایران هستند؛ چرا که تا زمانی که ایران در خاک سوریه باشد آنها نمی توانند 

اسرائیل و اعراب را مجاب به خروج از این کشور کنند به همین دلیل روسیه در پس پرده با اسرائیل 
بر سر برون رفت از سوریه به شرط خروج نیروهای نظامی ایرانی موافقت کرده است.» عمر 
الرداد« تحلیلگر اندیشکده واشنگتن معتقد است: در سیاق اهداف روسیه در سوریه، توافق 
بین روسیه و اسرائیل نیز عجیب نیست، به ویژه آنکه ایران خطری برای استراتژی روسیه 

در سوریه در دو سطح نظامی و سیاسی محسوب می شود، آن هم 
در زمانی که روسیه 

برای یافتن راه حلی در سوریه در چارچوب تشکیل یک دولت ســکوالر و فدرالی با حفظ پایگاه های 
نظامی ساحلی خود در این کشور تالش می کند و ایران به دنبال راه حلی است تا بر نقش منطقه ای خود 
در چارچوب طرح ایدئولوژیک متمرکز باشد. این تحلیلگر تصریح می کند که انتظار نمی رود روسیه به 
دنبال کنار زدن کامل ایران از سوریه باشد. به جای آن، روسیه فشارهای خود بر ایران را افزایش می دهد 
تا بتواند نفوذ ایران در سوریه را به حداقل برساند. در همین رابطه، توقف دفاع روسیه در برابر حمالت 
اسرائیل، پیامی بود برای ایران، با این مفاد که حضور نظامی  در سوریه، بدون پوشش روسی در معرض 

خطرات زیادی قرار خواهد گرفت.
شرایط سخت اسد برای کنار گذاشتن ایران

انتخاب میان ایران و روسیه بدون شک برای اسد کار دشواری است؛چرا که ایران اسد را در سال های 
جنگ به شدت حمایت کرده و روس ها نیز این کشور را از خطر تجزیه حفظ کردند اما در نهایت مسئله 
آنجا بغرنج تر می شود که اسد می داند برای روسیه مهم نیست که پس از مرحله انتقالی، شخص اسد 
رییس جمهور بماند یا شخص دیگری؛ درست برخالف تهران که باقی ماندن اسد در قدرت را در نظر 

دارد.
اسد همچنان امیدوار به حضور ایران

با وجود تالشی که روس ها به کار بسته اند، مشخص نیست تا چه اندازه می توانند اسد را در مورد محدود 
کردن حضور ایران در ســوریه قانع کنند؛ به ویژه آنکه ایران می تواند در برابر فشارهای روسیه در این 
راستا، حمایتی عالی از اسد به عمل آورد. عالوه بر این، همچنان قدرت اسد برای اتخاذ اقداماتی 
برخالف اراده تهران، تا حد زیادی مقید به نفوذ نظامی و اقتصادی ایران در سوریه 
است.در سایه آنچه گذشت، مسکو برای تحقق منافع خود در سوریه، ناچار است 
به اســد وعده دهد که در صورت موفقیت برای طرد ایران از سوریه، روسیه 
بقای نظام اسد در آینده را تضمین می کند. در همین زمان، ادامه عملیات 
گسترده ای که اسرائیل علیه اهداف ایرانی در ســوریه انجام می دهد نیز 
حامل پیامی برای ایران است، مبنی بر اینکه نفوذ منطقه ای آن در معرض 

خطر قرار گرفته است.

 معامله سوریه
 بر سر ایران

 آمادگی مقامات انگلیس 
برای مرگ ملکه

بشار اسد چه امتیازی از روسیه می خواهد 
تا با خروج ایران از سوریه موافقت کند؟

مرضیه محب رسول

آلبانی کمونیستی، منزوی ترین کشور اروپا بود. رژیم این کشور در هراس از حمله ناگهانی دشمن، یک پناهگاه 
هسته ای فوق سری ســاخت. امروزه این پناهگاه به یک جاذبه توریستی تبدیل شده است.  این پایگاه نظامی با 
یک تونل به بیرون وصل می شود.طول این تونل دو برابر زمین فوتبال و هوایش از هوای بیرون خنک تر است. در 
برخی جاهای تونل آب جمع می شود و  برای رسیدن به پارکینگ وصف ناشدنی در انتهای تونل، باید ۱۹۸ متر راه 
بروید. در آنجا به یک ساختمان سازمانی خاکستری رنگ به نام »Bunk`Art1« می رسید که منتهی به  یکی از 

پنهان ترین مخفیگاه های جنگ سرد می شود.
»انور هوخا« به مدت چهار دهه حاکم آلبانی بود. او از پایان جنگ جهانی دوم تا اواسط دهه ۱۹۸۰، کشور را با 

ایدئولوژی استالینیستی خودرای اداره کرد که برای تبدیل آلبانی به کشوری مستقل و مدرن طراحی شده بود. او مسیری واحد 
و مطلق را پیش گرفته بود و ارادت متعصبانه اش به مارکسیست- لنینیسم اجازه حتی اندک انحرافی از این مسیر را نمی داد. 
آلبانی در سال ۱۹۴۸ روابطش با یوگسالوی، در سال ۱۹۶۱ با شوروی و در سال ۱۹۷۹ با چین را قطع کرد؛ همه به دلیل توهم 

رهاسازی وظایف سوسیالیستی. 
0774 چیست؟

تاسیسات» ۰۷۷۴ « زاده پارانویای هوخا، رهبر کمونیست آلبانی است. این پناهگاه که بین سال های ۱۹۷۲ و ۱۹۷۸ ساخته 
شد، دارای بیش از سیصد اتاق در پنج طبقه زیرزمینی است. این بنای محرمانه، حاصل تفکر آلوده جنگ سرد دریکی از نادیده 
گرفته شده ترین گوشه های دنیاست. اگر غرب و یا شرق به این کشور حمله می کردند، تاسیسات ۰۷۷۴ به مکان شلوغی تبدیل 
می شد. کل سیستم دفاعی کشور از این مخفیگاه هدایت می شد. عالوه بر کارمندان عمومی، حداقل سیصد نفر دیگر در این 
مکان حاضر می شدند. بنا بر اطالعات به دســت آمده غذا، آب و سوخت کافی برای یک ســال زندگی تمام این افراد در این 

مخفیگاه وجود داشت.  
سرنوشت سازنده های پناهگاه مخفی چه شد؟

آلبانی در سال ۱۹۹۱ از نظام حاکمیت تک حزبی به انتخابات پارلمانی تغییر کرد؛ اما در ادامه این دهه شاهد ناآرامی و هرج ومرج بود. در سال ۱۹۹۷، 
پس از شکست طرح های مالی »پونزی« که قسمت عمده سرمایه و ثروت کشــور را بلعیده بود، دولت آلبانی سقوط کرد. نزدیک به دو هزار نفر کشته 
و بسیاری از پایگاه های نظامی غارت شدند که تاسیسات ۰۷۷۴ نیز یکی از آنها بود.این مجموعه آخرین بار در سال ۱۹۹۹ توسط ارتش آلبانی و برای 
انجام تمرین و مانور نظامی استفاده شد ولی کمی بعد رها و رو به خرابی نهاد. درنهایت در سال ۲۰۱۴ و به لطف تالش های خبرنگار ایتالیایی »کارجو 
بولینو« بازگشایی شد. زمانی که تاسیسات در سال ۲۰۱۴ به مدت یک ماه باز شد، سروصدای زیادی به راه انداخت و حدود هفتاد هزار آلبانیایی از آن 

دیدن کردند. مردم آلبانی فقط می دانســتند پناهگاهی زیرزمینی در پایتخت کشور وجود دارد که  مدت ها از آن بی خبر 
بوده اند. در اطراف این منطقه خانه های مسکونی بسیاری وجود داشت؛ اما حتی ساکنان این منطقه نیز با تعجب و شگفتی 

از این تاسیسات دیدار کردند. 
»0774«  االن چه کاربردی دارد؟

این بنای مخوف حاال یک موزه و جاذبه گردشــگری آلبانی به حســاب می آید.اتاق های بازسازی شده با وسایل متناسب 
با همان دوره زمانی چیده شده اند. تیم بولینو تاکنون بازســازی بیش از صد اتاق را به پایان رسانده اند؛ اما بخش عمده ای 
از این مجموعه دست نخورده و درنتیجه غیرقابل دســترس عموم باقی مانده اســت. این مجموعه در نزدیکی یک پایگاه 
نظامی فعال قرار دارد و رســما بخشــی از وزارت دفاع آلبانی محسوب می شــود.ریزه کاری های ســورئال نیز در این بنا 
وجود دارد. سطل آشــغال های مزین به ســتاره های قرمز درواقع تصفیه کننده های هوا هســتند تا دی اکسید کربن در 
هوا غالب نشود. ماسک های خاص شــوروی )که آلبانی در دوران دوستی با مســکو آنها را دریافت کرده بود( در راهروها 
 آویزان شــده اند و بازدیدکنندگان را به یاد درگیری های احتمالی می اندازد که ممکن بود این مکان را به خانه سیصد نفر

 تبدیل کند.

پنهان ترین مخفیگاه  جنگ سرد در اروپا موزه شد؛

»0774« مخفیگاهی در دل کره شمالی اروپا میزان ابتالی کارکنان سفارت آمریکا در چین به نشانه های یک بیماری مرموز مانند آنچه در سفارت 
آمریکا در کوبا اتفاق افتاده بود، افزایش یافته اســت.منابع مطلع می گویند تاکنون حداقل ۹ تن از 
کارکنان سفارت آمریکا در چین به دلیل مشکالت پزشکی و پس از احساس عالئم غیرعادی، از چین 
خارج شده اند.به نوشته روزنامه »وال استریت ژورنال«، طی هفته های اخیر گزارش هایی درباره بروز 
یک بیماری غیرعادی مربوط به دستگاه شنوایی در کارکنان سفارت آمریکا در چین منتشر شده 
است. این بیماری شبیه عارضه ای است که دیپلمات های آمریکایی سال گذشته در کوبا بدان مبتال 
شده بودند.بنا بر اعالم سفارت آمریکا در چین، تاکنون ۲۵۰ فرد مرتبط با هیئت دیپلماتیک آمریکا 
در چین، انجام ارزیابی های سالمت را درخواست و این خدمات را دریافت کرده اند. واشنگتن تاکنون 
ابتالی تنها یک نفر از کارکنان سفارت به این عارضه غیرعادی را تایید کرده است.وال استریت ژورنال 
افزود: این بیماری مرموز درست زمانی بروز کرده که روابط چین و آمریکا در مرحله حساسی قرار 
دارد و دو کشور به ویژه درباره مسائل تجاری با یکدیگر دچار کشمکش هستند.بیش از بیست تن 
از کارکنان سفارت آمریکا در کوبا و یا اعضای خانواده شــان از سال ۲۰۱۶ تا سال گذشته میالدی 
دچار این بیماری مرموز شده بودند. این بیماری با نشانه هایی چون سرگیجه، سردرد، کاهش قدرت 
شنوایی و آسیب جزئی مغزی همراه اســت.خبرگزاری »آسوشیتدپرس« دو ماه پیش گزارش داد 
تمام افرادی که در کوبا دچار این عارضه شده اند، ماموران اطالعاتی آمریکایی هستند که با پوشش 
دیپلماتیک در کوبا حضور دارند. واشنگتن در واکنش به بروز این عارضه، تعداد کارکنان سفارتش 

در پایتخت کوبا را کاهش داده است.

 کارکنان سفارت آمریکا در چین
 به یک بیماری مرموز دچار شده اند

روزنامه سـاندی تایمـز نوشـت در روزهای اخیر جلسـه ای 
محرمانـه بـا حضـور مقامـات انگلیس بـه منظـور آمادگی 
بـرای مـرگ ملکـه الیزابـت دوم برگـزار شـده اسـت.

طبـق اعـالم سـاندی تایمـز، اخیرا نشسـتی به ریاسـت 
دیویـد لیدینگتـون، معـاون نخسـت وزیـر انگلیـس 
و بـا حضـور سـاجد جاویـد، وزیـر کشـور انگلیـس، 
آنـدره لیدسـام، رییـس مجلـس عـوام و دیویـد مانـدل، 
 وزیـر امـور اسـکاتلند در دولـت انگلیـس، برگـزار شـده 

است. 
این نشسـت درسـت در روزی برگزار شـد که ملکه الیزابت 
اعـالم کـرد احسـاس بیمـاری می کنـد و برنامه خـود را در 
کلیسـای جامع سـنت پل لغو کرد.سـاندی تایمـز در ادامه 
اعـالم کـرد ایـن اقـدام بـه خاطـر نگرانی هـا از وضعیـت 
سـالمت ملکه نبـوده، بلکـه روی روز بعـد از مـرگ ملکه 
تمرکـز دارد.گفتنـی اسـت؛ سـخنگوی کاخ باکینگهـام 
اعالم کرده اسـت ملکـه حضورش را در کلیسـای سـنت 

پل بـه خاطـر سـرماخوردگی لغـو کرد.

فرار از زندان به سبک فرانسوی
یک دزد سابقه دار با یک فروند بالگرد کوچک از زندانی در فرانسه فرار کرد. او یک بار دیگر هم در سال 
۲۰۱۳ از زندان فرار کرده بود. »رضوان فاید« که روز یکشــنبه ۱۰ تیر ماه توانســت از زندان »رئو« در 
جنوب پاریس بگریزد، هنوز متواری است و نشــانی از او پیدا نشده است. پلیس می گوید دست کم سه 
مرد مسلح در این فرار بزرگ به او کمک کرده اند. به نوشــته رسانه های فرانسه، ساعت ۱۱ و ربع، ۳ نفر 
به ماموران زندان مراجعه کرده و خواســتار آزادی رضوان فاید شدند. آنها تنها دقایقی بعد موفق شدند 
دوست شان را فراری بدهند. این ســه مرد بالگرد کوچکی را در تنها حیاط زندان که فاقد حفاظ توری 
بود نشانده بودند و مرد زندانی که برای مالقات برادرش به ســالن مالقات رفته بود، بالفاصله خود را به 
بالگرد رساند.بامداد همین روز و پیش از آغاز این عملیات، دو نفر از همدستان زندانی فراری سالح در 
دســت به یک باشــگاه هوانوردی تفریحی در حوالی پاریس و در نزدیکی زندان »رئو« وارد شده و یک 
خلبان را به گروگان گرفته بودند. آنها سپس از خلبان خواستند تا آنها را با یک فروند بالگرد کوچک که 
در آن مکان بود به سمت زندان ببرد.بالگرد پس از انجام عملیات به نقطه ای در شمال پاریس پرواز کرده، 
سپس سرنشینان از آن پیاده شدند. پلیس فرانســه می گوید رضوان فاید پس از آن با یک خودروی رنو 
سیاه رنگ از محل دور شده است. تبهکاران فراری پیش از ترک محل، بالگرد را به آتش کشیدند.رضوان 
فاید ۴۶ ساله در ســال ۲۰۱۰ تالش کرده بود با کمک چند تن دیگر یک خودروی ضد گلوله را بدزدد؛ 
اما پلیس، او همدستانش را دستگیر کرد. رضوان فاید به ۲۵ سال حبس محکوم شد و دیوان عالی این 
حکم را در سال ۲۰۱۸ تایید کرد. او در سال ۲۰۱۷ نیز به ۱۸ سال زندان محکوم شده بود.رضوان فاید 
یک بار دیگر نیز در سال ۲۰۱۳ از زندان شهر لیل در شمال فرانسه فرار کرده بود. او در آن زمان به جرم 
قتل مامور پلیس در جریان تعقیب و گریز سال ۲۰۱۰ در زندان به سر می برد.این زندانی خطرناک در 
هنگام نخستین تالش خود برای فرار، چهار تن از زندان بانان را به گروگان گرفته بود.» فاید« سپس با 
منفجر کردن چهار در از زندان گریخته بود. ماموران پلیس کمی بعد او را به همراه یک همدست دیگر در 

خودرویی شناسایی و دستگیر کردند.
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کنایه صالح به راموس؛ 
باید تغییرکرد

بعد از حذف اســپانیا از جام جهانــی ۲۰۱۸، 
»محمــد صالح« ســتاره 
مصــری لیورپــول، 
توئیتــی منتشــر 
کــرد که بــه نظر 
می رسد خطاب به 
»سرخیو راموس« 
کاپیتان الروخا بوده 
است. راموس در فینال 
چمپیونزلیگ بین رئال مادرید و لیورپول، باعث 
مصدومیت صالح شده بود و این ستاره مصری، 
دیدار اول تیمش در جام جهانی مقابل اروگوئه را 
از دست داد. هرچند گفته می شد، این دو پس از 
آن اتفاق با هم صحبت کردند و کدورتی بین شان 
وجود نداشت، اما پس از گل اسپانیا مقابل روسیه 
که تحت فشار راموس توسط مدافع روس به ثمر 
رسید، کاپیتان اســپانیا رو به دوربین ها، برای 
صالح خط و نشان کشــید. اما در نهایت اسپانیا 
در ضربات پنالتی مغلوب روســیه شد و پس از 
آن، صالح در صفحه توئیترش نوشــت: »شاید 
بعضی ها فکر کنند کار تمام شده اما تمام نشده. 

باید تغییر کرد.«

 پدیده جام جهانی 
از نگاه »پائولو روسی«

تیم فرانسه درمرحله یک هشتم نهایی توانست 
با درخشش »کیلیان ا م باپه« 
تیــم   ملــی فوتبال 
آرژانتین را از پیش 
رو بردارد و به جمع 
هشت تیم راه پیدا 

کند.
 » ســی و ر لو ئو پا «
بهترین گلــزن جام 
جهانی ۱۹۸۲به ســتایش از »ام باپه« پرداخت 
و او را پدیده جام جهانی روســیه دانست. گلزن 
پیشــین فوتبال ایتالیا، گفت : از نظر من ام باپه، 
درحال  حاضر بهترین بازیکن جام بوده است؛ او با 
وجود اینکه هنوز به سن بیست سالگی نرسیده 
است اما سرعت، آمادگی بدنی و تکنیک بسیار 
باالیی دارد و باتجربه و باهوش بازی می کند. او 
ادامه  داد: بازیکنان بســیار کمی در سن و سال 
ام باپه به این توانایی و کیفیت دیده ام. او پدیده 
جام جهانی روســیه بوده و بسیاری را با نمایش 

خیره کننده اش غافلگیر کرده است.

سیمئونه؛ سرمربی هواداران 
برای جانشینی سامپائولی

سرمربی کنونی تیم   ملی فوتبال آرژانتین پس از 
حذف آلبی سلسته در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه 
)شکست چهار بر سه مقابل 
فرانسه در مرحله یک 
چهارم نهایــی( با 
چیکی تاپیا )رییس 
فدراسیون فوتبال 
آرژانتین( جلســه 
گذاشــت و تصمیم 
گرفت تیم   ملی را ترک 
کند. عالوه بر این »سباستین بکاسسه« دستیار 
»ســامپائولی« پس از حذف آرژانتین از سمت 

خود استعفا کرد. 
در این شــرایط، آرژانتین یک نظرســنجی در 
ســایت خود قرار داد و گزینه های  مربیگری در 
تیم   ملی برای جانشینی سامپائولی را اعالم کرد. 
بیش از ۷۵ هزار نفر در این نظرسنجی شرکت 
کردند. در جایگاه نخست »دیگو پابلو سیمئونه« 
)ســرمربی اتلتیکومادرید( با ۳۵ درصد آرا قرار 
گرفت و ســپس »مارســلوگایاردو« )سرمربی 
 ریورپالته( با کســب ۳۰ درصد آرا در رتبه دوم 

دیده شد. 

زالتان ابراهیموویچ: 
لس آنجلس حاال یک خدا و 

یک پادشاه دارد
ســتاره کهنه کار فوتبال دنیا پس از پیوســتن 
»لبرون جیمــز« به لس آنجلســی لیکرز، به او 
خوشامد گفت.در مهم ترین 
انتقــال فصــل آینده 
لیــگ بســکتبال 
لبــرون    NBA
جیمز با قراردادی 
چهارســاله و ۱۵4 
میلیــون دالری بــه 
لس آنجلــس  تیــم 
لیکرز پیوست. پس از این عقد قرارداد »زالتان  
ابراهیموویچ« ســتاره کهنه کار فوتبال دنیا که 
در حال حاضر در تیم لس آنجلس گلکسی بازی 
می کند، با این جمله که: » لس آنجلس حاال یک 
خدا و یک پادشــاه دارد«، به لبرون جیمز برای 

حضورش در لیکرز تبریک گفت.

داغ دل منتقدان کی روش دوباره تازه شد

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

یکی از بازیکنان استقالل که شایعه جدایی اش از این تیم به گوش 
می رسد »مجید حســینی« اســت. بازیکنی که در جام جهانی 
عملکرد بسیار خوبی داشت تا صحبت هایی درباره لژیونرشدنش 
مطرح شود. اگر چه این بازیکن هنوز پای میز مذاکره با استقاللی ها 
ننشسته اما یک منبع آگاه در باشگاه استقالل به خبرگزاری میزان 

گفته است: مدافع جوان این تیم پیشنهادی از اروپا ندارد.

حسینی پیشنهاد اروپایی ندارد

در خبر هــا آمده بود: باشــگاه اســتقالل برای تمدیــد قرارداد 05
»وریاغفوری« مبلغ یک میلیارد و هفتصد میلیون تومان پیشنهاد 
داده است. غفوری پس از شــنیدن این موضوع به یکی از مدیران 
استقالل گفت: قبل از بحث تمدید قرارداد، باید مطالبات دو فصل 
گذشــته که ۷۰۰ میلیون تومان اســت، پرداخت شود و پس از 

تسویه حساب در مورد تمدید قرارداد صحبت خواهیم کرد.

واکنش غفوری به رقم پیشنهادی استقاللی ها
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 اصفهان در چند سال اخیر
 رکود داوری دارد

پیشکســوت داوری اصفهان درخصوص وضعیت 
داوری در استان گفت: در ادوار گذشته کوبل های 
داوری زیادی از اصفهان داشتیم؛ اما روی داوری 
کار نشد و دانش و کار بچه ها به هدر رفت؛ استان 
اصفهانی چند سالی است در داوری رکود داشته 

است.
»ایرج نظری« با ابراز امیــدواری از اینکه اصفهان 
به جایگاه اصلی خود باز گــردد و داوران اصفهانی 
بتوانند پا جــای پای بزرگان بگذارنــد، گفت: به 
اتفاق برخی دیگر از پیشکســوتان داوری در حال 
انجام کار زیر بنایی هستیم و بیشتر نیز روی جوانان 
سرمایه گذاری کرده ایم؛ کالس های دانش افزایی و 
آمادگی بدنی برای داوران برگزار می شود و تست 
بدنی و کتبی از آنها گرفته شــده و آنها به داوری 

کشور معرفی شده اند.

 »الزمالک« مصر مشتری جدید
 کی روش شد

چند روز بعد از آنکه اعالم شد »کارلوس کی روش« 
یکی از گزینه های هدایت تیم ملی آفریقای جنوبی 
است – خبری که طی ســال های گذشته بارها و 
بارها تکرار شده –، حاال از یک تیم آفریقایی دیگر 
به عنوان مشتری جدید کی روش نام برده شده. 
خبرگزاری مهر از قول ســایت عربی کوره نوشت: 
کی روش یکی از گزینه های سرمربیگری باشگاه 
»الزمالک« مصر محسوب می شود و در این راه باید 
با سرمربی لهستان و ســرمربی صربستان رقابت 
کند. این خبر در شرایطی منتشر شده که رییس 
فدراســیون فوتبال در صحبت های روز یکشنبه 
ادامه همکاری با کی روش تا جام ملت ها را قطعی 

دانسته است.

افشاگری سایت عراقی درباره 
تماس با برانکو!

گویا مربی پرســپولیس گزینه سرمربیگری تیم 
ملی عراق است. 

در دی ماه امسال رقابت های جام ملت های آسیا 
در کشور امارات برگزار می شــود. سایت موازین 
نیوز عراق، مدعی شد فدراسیون فوتبال این کشور 
قصد دارد »برانکو« را به عنوان ســرمربی این تیم 
انتخاب کند. این سایت مدعی شده که  فدراسیون 
کشورشان حتی با برانکو به صورت تلفنی مذاکره 
کرده است. این در حالی است که مربی کروات با 
قرمزها قرارداد دارد و پیش از این هم با ازبکستان 
به توافق نرسیده بود. ظاهرا برانکو دوست دارد در 

جمع قرمزها بماند.

در حاشیه

رییس هیئت اسکیت استان مطرح کرد:
 روزهای خوب 

در انتظار اسکیت اصفهان
رییس هیئت اسکیت استان اصفهان با اشاره به 
اینکه در استان اصفهان اســکیت بازان قهرمان 
جهان و آســیا را داریم که تاکنون توانسته اند در 
تورنمنت هــای مختلف برای اســتان مدال های 
رنگارنگی به ارمغان آورند، تصریح کرد: درگذشته 
زیرساخت های حرفه ای اسکیت در اصفهان وجود 
نداشــته و اکثر زیرســاخت های عمومی توسط 
شهرداری ایجاد شده بود. »حسن مالکی« حضور 
اعضای شــورای اسالمی شــهر را در برنامه های 
هیئت، قوت قلب برای ورزشــکاران این رشــته 
دانست و افزود: با توجه به اینکه اصفهان پایتخت 
اسکیت ایران است و تنها  استانی هستیم که در 
طول تاریخ اسکیت مدال جهانی  کسب کرده ایم، 
فکر می کنم با حمایت مدیریت شهری روزهای 

خوبی در انتظار اسکیت خواهد بود.

منهای فوتبال

پیشخوان

داستان دستشویی رفتن 
پژمان خیالی بود؟!

»مهدی رجب زاده« درباره حضــورش به عنوان مربی در تیم فوتبال 
ذوب آهن در فصل پیش روی، اظهار کرد: امســال شرایط ذوب آهن 
با سال قبل به دلیل تغییر کادر فنی تغییر کرد.  »امید نمازی« بازی 
کردن من را به عهده خودم گذاشت و از طرفی دوست داشت به عنوان 
مربی و بازیکن در کنار تیم حضور داشته باشم. با توجه به مشورتی که 
با اعضای باشگاه و چندین نفر از دوستان خودم داشتم، به این نتیجه 

رسیدم که بهترین موقع برای آویختن کفش هایم است.  ضمن اینکه 
می توانم با این کار فقــط روی مربیگری تمرکز کنم. وی در خصوص 
چگونگی ورود خود به تیم ذوب آهن تصریح کرد: سال ۸۲ فینال جام 
حذفی با تیم ذوب آهن بازی داشتیم که من در آن بازی عملکرد خوبی 
داشتم و حتی گل هم زدم، بعد از آن پیشنهادی از ذوب آهن دریافت 
کردم. البته آن زمان من در تیم ملی هم بودم و از تیم های استقالل و 

پرسپولیس نیز پیشنهاداتی داشتم. آن موقع شناخت چندانی از تیم 
ذوب آهن نداشتم و وقتی شــرایط ذوب آهن را دیدم با توجه اینکه 
باشگاه بی حاشــیه ای بود تصمیم گرفتم فوتبالم را در این تیم ادامه 
دهم.  ضمن اینکه این باشگاه شرایط مالی مناسبی داشت و زمین چمن 
بازی و تمرین مساعدی داشت. بعد از چهار الی پنج ماه حضور در این 
تیم فهمیدم انتخابم درست بوده و توانستم در این تیم پیشرفت کنم.

مهدی رجب زاده:
بهترین موقع برای آویختن کفش هایم بود

 
حذف تیم اسپانیا از رقابت های جام جهانی 
2018 روســیه دوبــاره داغ دل منتقدان 
»کــی روش« را تازه کرد تا حملــه ها علیه 
سرمربی تیم ملی که به گفته رییس فدارسیون 
فوتبال تا جام ملت های آسیا روی نیمکت تیم 

ملی باقی می ماند، ادامه پیدا کند.
تیم ملی فوتبــال ایران در ایــن دوره از رقابت های 
جام جهانی عملکــرد خوبی را از خــود به نمایش 
گذاشــت و توانســت بــرای نخســتین بــار بــا 
کســب یک پیروزی در مقابل تیم ملــی مراکش 
و تســاوی در مقابل تیم ملی پرتغــال 4 امتیازی 
شــود تا رکــورد منحصــر بــه فــردی در تاریخ 
 حضــورش در بــازی هــای جــام جهانــی ثبت 

شد.
به دنبال نتایج خــوب تیم ملــی و افزایش میزان 
رضایت مندی فوتبال دوســتان از تیم ملی و روند 
حرکتــی آن در جام جهانی تمجید و تحســین ها 
از »کارلــوس کــی روش« باال گرفت و  بســیاری 
از کارشناســان فوتبال کشــور این نتایج را نتیجه 
همکاری تیم ملی با کی روش دانســتند و از رییس 
فدراســیون فوتبال خواســتند تا همــکاری این 
فدراســیون با ســرمربی تیم ملی ادامه پیدا کند تا 
موفقیت های بیشتری در انتظار فوتبال کشور باشد.

 با پیگیری رقابت های یک هشــتم نهایی مسابقات 

فوتبال جام جهانی، تیم هــای هم گروه ایران که به 
این مرحله از مســابقات راه یافته بودند با شکست 
 مقابــل تیــم اروگوئه و تیم روســیه با مســابقات 
 جام جهانی خداحافظی کردنــد تا مخالفان حضور 
کی روش در تیم ملی دوباره شــروع بــه انتقاد از او 
کنند و بگویند: برخالف تصــور اولیه، گروه Bگروه 
 مرگ نبوده و تیم های  اســپانیا و پرتغال از قدرت 

همیشگی شان در این دوره به دور بوده اند.
حتی این مخالفان پا را فراتر نهــاد و گفته اند اصال 
نتایج تیم ملی در این دوره شــگفت انگیز نبوده تا 

بخواهد به پای کارلوس نوشته شــود و اگر او روی 
بازی دفاعــی تمرکز نمــی کرد ما می توانســتیم 
 همانند تیم روســیه که به مرحله یک چهارم نهایی 
رقابت های جام جهانی رسید در این مرحله باشیم 
چرا که حذف این دو تیم نشان داد که نتیجه گرفتن 

برابر اسپانیا و پرتغال امکان پذیر بوده است .
با حذف تیم های اسپانیا و پرتغال، رکورد دیگری نیز 
در کارنامه تیم ملی در این دوره از رقابت ها به ثبت 
رسید و برای نخستین بار در طول پنج دوره ای که 
تیم ملی فرصت حضور در بازی های جام جهانی را 

پیدا کرده است تمام هم گروهی های ایران در مرحله 
یک هشتم نهایی حذف شدند.

در جام جهانی ۱۹۷۸ تیــم ملی پرو، در مرحله یک 
چهارم نهایی به برزیل باخت و حذف شد اما هلند تا 
فینال پیش رفت و در بازی نهایی مغلوب تیم میزبان 
یعنی آرژانتین شد. ۲۰ سال بعد، یکی از هم گروهی 
های ایران یعنی یوگسالوی در یک هشتم به هلند 
باخت و حذف شد اما آلمان به جمع ۸ تیم برتر رسید 
و به کرواســی باخت. خیلی از بازیکنــان آن دوره، 
همین حاال نیز معتقدند ایران می توانست آن دوره 

از مرحله گروهی صعود کند.
 در ۲۰۰6 پرتغــال و مکزیک از گــروه ایران صعود 
کردند. مکزیک در هشتم نهایی و در دقایق ابتدایی 
از آرژانتین پیش افتــاد اما ســپس ۳ گل خورد و 
حذف شد. ولی پرتغال شگفتی سازی کرد و با حذف 
بزرگانی چون انگلستان و هلند، به نیمه نهایی رسید. 
آن ها در نیمه نهایی با پنالتی زیدان مغلوب فرانسه 
شدند. هشت ســال بعد نیز از گروه ایران آرژانتین 
توانســت تا فینال پیش برود و آنجــا مغلوب آلمان 
گشت.اما این بار هیچ کدام از هم گروهی های ایران 
 نتوانستند در جمع ۸ تیم برتر یا مراحل باالتر حضور 

داشته باشند.
 این اتفاق نادر در حالی رخ داد که پیش از جام، گروه 
B را گروه مرگ جام جهانی می دانستند اما با شروع 
مسابقات و برکناری لوپتگی، مشخص شد نه اسپانیا 

تیم همیشگی است و نه پرتغال.

داغ دل منتقدان کی روش دوباره تازه شد
   به دنبال حذف اسپانیا و پرتغال از رقابت های جام جهانی 2018؛  

بنا به گفته »پیر پائولو پازولینی  تیفوزی«: فوتبال آخرین تجسم مقدس 
دوران ماست.

ورزش، پدیده ای اجتماعی است  که نمی توان آن را منحصر به طبقه ای 
خاص دانســت. این پدیده را برخی »جنِگ زمان صلح« دانسته اند و 
سیاست آن قدر با ورزش، به خصوص »فوتبال« آمیخته و عجین شده 
که »دیگو آرماندو مارادونا« دستی را که با آن به انگلیس گل زد، دست 
خدا می نامد؛ یعنی خدایش در برابر استعمار امپریالیستی قد علم کرده 
و در جنگ بر سر »جزایر فالکلند« موضع خود را به سمت آرژانتین سوق 
داده است!  بااین حساب این خداست که گل قرن را با دست هایش به 
ثمر رسانده، دستی که خارج از قوانین فوتبال است! گروهی اما از این 
نیز فراتر رفتند و گل دوم آرژانتین در بازی ۱۹۸6 استادیوم »آزتک« را 
که »مارادونا« پس از دریبل کردن نیمی از تیم انگلیس وارد دروازه کرد، 
معجزه دانستند و اینگونه شد که اسطوره به تجسم درآمد و مارادونا با 
تقدیم گل خود به خدایان، جاویدان شد! او به آرژانتین هویت بخشید 
و مردم آرژانتین پس از او به دنبال مسیحایی دیگر هستند که به کالبد 

بی جاِن هویت شان که در فوتبال زنده شد، دمی دوباره ببخشد!

)مارادونا چنان آن ضربه را اســتادانه زد که داور متوجه خطای صورت 
گرفته نشد، اما وقتی با مارادونا مصاحبه کردند، گفت: مقداری سر من 
و کمی هم دست خدا موجب زدن آن گل شد! درست چندین سال بعد 
که آن گل توســط فیفا »گل قرن« لقب گرفت، مارادونا اعالم کرد که 
آن ضربه را با دست زده است! آن سال ها بین »آرژانتین« و »انگلیس« 
تنش زیادی بر سر تصاحب جزایر فالکلند بود و  انگلیس موفق شده بود با 
زور و اجبار، جزایر را تصاحب کند، همچنین یک برد تحقیرآمیز هم در 
جام جهانی ۱۹66 در  انگلیس در برابر آرژانتین به دست آورده بود. همه 
اینها دست به دست هم داد تا تمام دنیا در مورد آن بازی  معروف سال 

۱۹۸6 حرف بزنند و آن برد را »معجزه« بنامند.(
حتی آنها که »جهان وطنی« هستند، وقتی تب جام جهانی باال می گیرد 
عرق میهن پرستی شــان گل می کند، طوری که لبــاس تیم ملی را 
می پوشند، صورت و موهای خود را به رنگ پرچم  کشورشان درمی آورند 
و نمادها و نشانه های میهنی شان را به استادیوم ها می برند. یعنی فوتبال 
تبدیل به شــاخصه ای برای هویت فرد نیز شده اســت و  آنچه را که با 
پیروزی تیم شان به دست می آورند، غرور و خودباوری است. ولی برای 
آنهایی که غیر از تیم کشور خود طرفدار تیم های بزرگ هستند، لذت 
هم طراز شدن با ابرقدرت های فوتبال می ماند و دمی سرخوشی در برابر 

همه نارسیده ها و نداشته ها.
شــاید فوتبال و حضور در جام جهانی،  آخرین مســکنی باشــد که 
کشــورهای ضعیف تر و حتی در محاق قرار گرفته بتوانند با بودن در 
آن عرصه ای جهانی بیابند برای جان گرفتن هویت ملی شــان و برای 
زمانی کوتاه دلخوش شــوند و از الک انزوا و بحران اقتصادی، سیاسی 
و هویتی بیرون بیایند. آری فوتبال می تواند بغض ناشــی از حقارت را 

هم درمان شود.
 فوتبال حتی اگر یک سرگرمی باشد، پدیده ای است که بسیاری از ما را 
در خود حل کرده و نمایشی است که گویا جایگزین »تئاتر« شده است.

پدیده ای که اجتماع را در خود حل کرده است؛

»فوتبال« به مثابه زندگی!

ستاره پرسپولیس نقشه برانکو برای آسیا را لو داد؟!
»سیامک نعمتی« ازجمله بازیکنانی بود که قرارداد خود را به مدت یک سال دیگر با پرسپولیس تمدید 
کرد. هافبک شماره ۸۸ پرسپولیس حاال در غیاب »محسن مسلمان« و »فرشاد احمدزاده «که از این تیم 
جدا شده اند، فرصت خوبی دارد تا در لیگ هجدهم در ترکیب تیم برانکو بدرخشد و خودی نشان بدهد. 
این بازیکن درمورد تمدید قراردادش با پرسپولیس گفت: احساس کردم این تمدید قرارداد می تواند به 
تیم محبوبم کمک کند. نباید در این شرایط پرســپولیس را تنها می گذاشتم؛ حس کردم این کار را باید 
انجام بدهم. امیدوارم بتوانم بازیکن موثر و مفیدی برای تیم خودم در دو فصل پیش رو باشــم. به نوشته 
ایسنا، نعمتی در مورد قهرمانی پرسپولیس در ایران و آسیا گفت: شک نکنید ما برای سومین بار قهرمان 
ایران شده و هت تریک خواهیم کرد. هدف کادر فنی و بازیکنان پرسپولیس همین است. البته برای آسیا 

هم نقشه هایی کشیده ایم.

بهترین آسیایی جام؛ پورعلی گنجی از ایران
تنها یک تیم از قاره آســیا در مرحله یک هشــتم نهایی جام جهانی حضور دارد و آن هــم تیم ملی »ژاپن« 
اســت. با این حال، درخشــش ایران در گروهی ســخت و دو پیروزی عربســتان و کره جنوبی مقابل مصر 
و آلمان سبب شد تا آســیایی ها در این مســابقات تا حدودی ســربلند باشــند.از همین رو، پایگاه رسمی 
کنفدراســیون فوتبال آســیا در یک نظرســنجی از کاربرانش خواســت، نظرشــان را در خصوص ستاره 
آســیایی جام جهانی بدهد. »دنیل ارزانی« از اســترالیا، »چو هیون وو« دروازه بان تیــم ملی کره جنوبی، 
»ســلمان الفرج« ســتاره تیم عربســتان و »گاکــو شیباســاکی« بازیکن تیــم ژاپن، چهــار کاندید این 
نظرســنجی هســتند. از ایران هم »مرتضی پورعلی گنجــی« حضــور دارد. او در مقابــل قدرت های دنیا 
ســه بازی بســیار خوب انجام داد و بار دیگر توانایــی اش را به همه ثابــت کرد. تاکنــون پورعلی گنجی با 
 ۹4 درصــد آرا، در صدر اســت و پس از او دروازه بــان کره جنوبی بــا اختالفی فاحــش در رده دوم حضور 

دارد.

 مصدومیــت چشــمی، 
ترانســفر فرمانده و صخره به 
لیگ های به درد نخور، روسیه، 

برای استقالل چه آورده ای؟!

ســقوط آخرین بازمانده 
گروه مرگ!

پازل به هم ریخته اسپانیا 
نابود شد!

سارا  احراری

نرگس طلوعی
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 اخذ 58 مصوبه گردشگری و احداث هتل 
در استان اصفهان

پیشنهاد سردبیر:

شهرداری

اخبار

راهیابی دانشجویان اصفهانی  به 
مرحله کشوری جشنواره قرآن

پنج دانشــجوی دانشــگاه اصفهان به مرحله 
کشوری سی و سومین جشنواره قرآن و عترت 

دانشجویان راه یافتند.
کارشــناس فعالیت های دینی و قرآنی دانشگاه 
اصفهان گفت: سهیل حسین زاده در رشته احکام، 
گلناز پرهیزکار و مریم رفیعی در رشته آشنایی 
با ترجمه و تفسیر قرآن، فاطمه عزیزی در رشته 
حفظ موضوعی قرآن کریم و نادر شــیخی در 
رشته نهج البالغه؛ از دانشگاه اصفهان در مرحله 
منطقه ای سی و سومین جشنواره قرآن و عترت 
دانشجویان برگزیده شــده و به مرحله کشوری 
این مســابقات راه یافتند.فریبا گودرزی افزود: 
مرحله منطقه ای سی و سومین جشنواره قرآن و 
عترت دانشجویان اردیبهشت  امسال در دانشگاه 
اصفهان برگزار شد و ۱۰۰نفر از دانشجویان در 

این مرحله از مسابقات شرکت کردند.
مرحله کشوری سی و سومین جشنواره قرآن و 

عترت شهریور امسال در تهران برگزار می شود.

 اجرای طرح ضربتی مبارزه
 با استعمال دخانیات 

اجرای طرح ضربتی مبارزه با استعمال دخانیات 
و ممنوعیت عرضه آن در مراکز خوار بار فروشی 

شهر اصفهان   آغاز می شود.
مسئول بهداشت محیط مرکز بهداشت شماره 
دو اصفهان گفت: در این طرح پنج روزه 2۰مامور 
بهداشت محیط در بازرسی از 8۰۰مرکز عرضه 
کننده موادغذایی ویترین های تبلیغات استعمال 
دخانیــات و پاکت های ســیگار را جمع آوری 
می کنند. هوشنگ طاهری افزود: در این طرح با 
عرضه استعال دخانیات در شعاع صد متری مراکز 
عرضه مواد غذایی همچنین استفاده افراد کمتر 
از ۱8سال طبق قانون اســتعمال دخانیات در 
داخل مراکز خواربارفروشی جلوگیری می شود.

وی گفت: در ابتدا به مراکز متخلف تذکر و از آنان 
تعهد گرفته و درصورت رعایــت نکردن با این 

مراکز، برخورد قانونی می شود.

اجرای طرح آموزش راکبان 
موتورسیکلت در اصفهان

اجرای طــرح آموزش راکبان بــه جای توقیف 
موتورسیکلت در اصفهان آغاز شد.

رییس پلیس راهنمایی و رانندگی شهرســتان 
اصفهان گفت: در این طرح ،کالس های آموزشی 
موتورســواران با همکاری معاونت حمل و نقل 
و ترافیک شــهرداری اصفهان برگزار می شود.

سرهنگ چلمقانی با اشاره به اینکه این طرح از 
ابتدای تیر در مناطــق مختلف اصفهان اجرایی 
شــده، افزود: در این طرح چنانچه راکبان کاله 
ایمنی همراه نداشــته باشــند، موتور سیکلت 
در همان محل توقیف می شــود و مثل قبل به 

پارکینگ منتقل نمی شود. 
وی افزود: بعد از بررســی مدارک و احراز تخلف 
راکب، فرد متخلف باید در کالس آموزشــی به 
مدت یک ساعت شرکت کند و پس از خرید کاله 
ایمنی، موتور ســیکلت را تحویل بگیرد.رییس 
پلیس راهنمایی و رانندگی شهرستان اصفهان 
با اشاره به اینکه بیش از یک میلیون و 4۰۰هزار 
نفر در استان راکب این وســیله نقلیه هستند 
افزود: 6۰درصد سوانح رانندگی استان متعلق به 
موتورسیکلت سواران است. سرهنگ چلمقانی 
افزود: سال گذشــته در استان 2۰7موتور سوار 
کشته و 26برابر آن هم دچار صدمات جدی مثل 

قطع نخاع شدند.

مدیر منطقه 7 شهرداری مطرح کرد:
15هزار تومان هزینه ورود 

مسافران به مجموعه باغ فدک
مدیر منطقه 7 شــهرداری اصفهــان اظهارکرد: 
باغ فدک بــه عنــوان کمپینگ گردشــگری، 
فرهنگی، تفریحی و ورزشــی شهر اصفهان برای 
میزبانی از مســافران تابســتانی آمادگی کامل 
دارد.علی اصغر شــاطوری افزود: 2 هزار ســکو 
برای چادرزنی مســافران در باغ فــدک وجود 
دارد؛اما ظرفیت اســکان مســافر در آن بیش از 
تعداد سکوهاست به طوری که ایام نوروز امسال 
شــاهد اســکان جمعیتی بیش از ۹ هزار مسافر 
در ایــن بــاغ بودیم.مدیر منطقه 7 شــهرداری 
اصفهان با بیــان اینکه زیرســاخت های رفاهی 
و تفریحی در باغ فدک مهیا شــده اســت، ادامه 
داد: از جمله امکانات باغ فدک ایجاد زمین های 
ورزشــی اســکیت، تیراندازی، کتابخانه، محل 
بازی های فکری، پارک بــادی و بازارچه صنایع 
دستی جهت دسترسی آســان مسافران به اقالم 
ضروری است؛ همچنین وجود دریاچه مصنوعی 
در این مجموعه زیبایی باغ فــدک را دو چندان 
کرده است.شاطوری خاطرنشان کرد: بر اساس 
مصوبه شــورای شــهر اصفهان، هزینه اسکان 
در باغ فرهنگی تفریحی فدک در طول ســال و 
 ایام تعطیالت پذیرای مســافران ۱۵ هزار تومان

 است.

مدیر پروژه میدان امام علی)ع( خبر داد:
تکمیل پروژه مجتمع و 

پارکینگ کمرزرین تا سال ۹۸
مدیر پروژه میدان امام علی)ع( اظهارکرد: پروژه 
مجتمع تجاری و پارکینــگ کمرزرین در ضلع 
شمال شــرقی میدان جلوخان مسجدجامع در 
دست احداث اســت و در نیمه نخست سال ۹8 
به بهره برداری می رســد. رضایی ادامه داد: این 
مجتمع شامل دو طبقه با 42۰ واحد تجاری و دو 

طبقه پارکینگ با گنجایش 4۵۰ خودرو است. 
وی افزود: هزینه ای افزون بر۱۵۰ میلیارد تومان 
برای ســاخت و تکمیل این پروژه در نظر گرفته 
شــده اســت که ۹۰ میلیارد تومان شهرداری 
اصفهــان و 6۰ میلیــارد آن را بخش خصوصی 
و مشــارکت کنندگان در طرح تامیــن کردند. 
مدیر پروژه میــدان امام علی)ع( بــا بیان اینکه 
عملیات احداث پروژه مجتمع تجاری و پارکینگ 
کمرزرین در مراحل پایانی است، ابراز امیدواری 
کرد: در نیمه نخست ســال ۹8 از این طرح بهره 
برداری شود.رضایی همچنین در خصوص زمان 
بهره برداری از موزه میدان امام علی)ع( نیز گفت: 
با تالش های انجام شده سعی داریم نیمه نخست 
سال جاری مرمت و احیای موزه را تکمیل کنیم.  
رفع مشکل آزادسازی چهارباب مغازه که در این 
پروژه قرار دارد، رونــد بهره برداری از این طرح را 

تسریع می کند.
مدیر پروژه میدان امام علی)ع( با بیان اینکه این 
طرح شامل دو بخش بازســازی و نوسازی موزه 
می شود اضافه کرد: ســطح کل پروژه سه هزار و 
2۰۰ مترمربع با هزینه ای افزون بر پنج میلیارد 
و 7۰۰ میلیون تومان برآورد شــده است.رضایی 
خاطرنشان کرد: در این موزه آثار و اشیای تاریخی 
که در روند احیای میدان امام علی)ع( کشف شده 

به نمایش گذاشته می شود.

رییس اداره امور آزمایشــگاه های 
حفاظت محیط زیست استان اصفهان اظهار 
کرد: برنامه جامع کنترل کیفی هوای اصفهان 
در بهمن ماه ســال 92 به تصویب شــورای 
برنامه ریزی استان رسید؛ این برنامه با هدف 
پیگیری جــدی و اجرای مصوبــات ملی و 
همچنین مصوبات استانی که بر اساس چالش ها 
و مشــکالت آلودگی هوای منطقه مرکزی 
اصفهان تنظیم شده، در حال اجرا و پیگیری 

است.
بابک صادقیان افزود: کار گــروه اصلی این برنامه به 
ریاست اســتاندار در اســتانداری تشکیل می شود. 
زیر مجموعه  این کارگروه اصلی، 4 کارگروه فرعی 
دیگــر در اداره کل حفاظت محیط زیســت )دبیر 
خانه برنامه( تشــکیل و محورهــای 8 گانه برنامه 
در آن پیگیــری می شــود. در کارگروه های فرعی 
کلیه وظایف و اقدامات دســتگاه های اجرایی مورد 
نقد و بررســی قرار گرفتــه و عملکــرد آنها مورد 
ارزیابی قرار می گیرد و پــس از آن نهایتا موضوعات 
و مشــکالتی که در کارگروه های فرعــی به نتیجه 
 نرسد در کارگروه اصلی مطرح، مورد پیگیری و اجرا 

می شود.
وی افزود: از جمله کارگروه های مورد نظر، کار گروه 
حمل و نقل، ترافیک، مدیریت سوخت و بهینه سازی 
انرژی اســت و یا کار گروه دیگر آن کار گروه کنترل 
منابع ثابت آالینده هواســت که کارخانجات یا هر 
مکانی که به عنوان منابع ثابت آالینده ها شــناخته 

می شود را در بر می گیرد.
صادقیان در ادامه عنوان کرد: این برنامه شامل 38 
اقدام اساسی بود و حداقل در بین 2۵ تا 3۰ دستگاه 
اجرایی استان توزیع شــده بود که وزنه سنگین آن 
بیشتر به سمت شهرداری و سازمان صنعت و معدن 
است و بعد از آن شرکت پخش فرآورده های نفتی و 
سایر دستگاه های اجرایی استان هم به نوعی مستقیم 

یا غیرمستقیم دخیل بودند.
وی اذعان داشت: در دو سال اول شروع این برنامه، 
اقدامات اساسی چون حذف مازاد مصرفی دو نیروگاه 
اصلی مجاور اصفهان، ارتقای کیفیت سوخت از یورو 

2 به یورو 4، ارتقای سامانه حمل و نقل عمومی شهر 
از جمله تعداد اتوبوس ها، کیفیت اتوبوس ها، کیفیت 
سوخت مصرفی اتوبوس ها و نظارت تصویری مدیریت 
ترافیک انجام شد و منجر به کاهش روزهای ناسالم و 
افزایش روزهای سالم شد و این روند تقریبا تا به حال 

ادامه داشته است.
رییس اداره امور آزمایشــگاه های حفاظت محیط 
زیست اســتان اصفهان گفت: در سال ۹۰ مصوبات 
ملی هیئت وزیران به همراه برنامه های مختص استان 
که گفته شــد در برنامه جامع کنترل کیفی هوا در 
سال ۹2 به تصویب رسید و در سال ۹3 و همچنین 

در اردیبهشــت ماه ســال ۹۵ مصوبات ملی جدید 
 مطرح و به برنامه اضافه شد. مصوبات ملی متعلق به

  8 کالن شــهر بزرگ کشور اســت که به تصویب 
 هیئت دولت رســیده و بــه برنامه جامــع افزوده

 شده است.
با کمک نتایج دو پروژه، مشکل اصلی آلودگی 

هوای اصفهان مشخص می شود
صادقیــان متذکر شــد: نکته اصلــی در این میان 
موضوعی اســت که طی چهار ســال اخیر پیگیری 
شد و آن نیاز ضروری به انجام دو پروژه مطالعاتی بود 
که به وسیله آن بتوان وضعیت موجود استان، سهم 
بندی منابع و اینکه چه بخشی از این منابع آالینده 
سهم بیشتری و چه بخشی سهم کمتری در آلودگی 
هوا دارند را مشــخص کند، نتایج ایــن دو پروژه در 
برنامه ریزی و مدیریت کنترل آلودگی بسیار کمک 

کننده خواهد بود.
رییس اداره امور آزمایشــگاه های حفاظت محیط 
زیست استان اصفهان ادامه داد: در همین راستا در 
اواخر سال ۹4 و اوایل سال ۹۵ با همکاری شهرداری 
اصفهان که حمایت مالی را انجام داد و حمایت فنی و 
کارشناسی آن به عهده محیط زیست استان بود، این 
دو پروژه آغاز شد، یکی پروژه تعیین سیاهه انتشار 
آالینده ها که ســهم آلودگی حمل و نقل و صنعت و 
سایر منابع را مشخص می کند و پروژه دیگر با عنوان 
تهیه و سهم بندی منابع انتشار گرد و غبار در سایز 
 کمتر از pm 2.5 پروژه  دیگری اســت که در حال 

اجراست.

برنامه کنترل کیفی هوا؛ مرهمی بر آلودگی اصفهان

اصفهان شناس و پژوهشــگر اصفهانی در خصوص قطع درختان 
چنار محور چهارباغ اظهارداشت: این خیابان، یکی از معابر مهم 
تاریخ ایران اســت که در دهه های اخیر مورد توجه بسیاری قرار 

داشت.
محمدحســین ریاحی ادامه داد: زیبایی چهارباغ، در زمان شاه 
عباس اول با همجواری در کنار زاینده رود دوچندان شد؛ چراکه 

در امتداد مسیر رفت و آمد بزرگان و شخصیت های متعدد قرار 
داشت.پژوهشگر اصفهانی افزود: امروزه، حفظ طبیعت و درخت با 
وجود بحران بی آبی و مشکالت حال حاضر تاثیر زیادی در فضای 
فرهنگی و حفظ موقعیت اصفهان دارد و باید در حفظ آن کوشــا 
باشیم. وی درختان چهارباغ، را در حکم موجود زنده ای دانست 
که قرن ها سر پا ایستاده و به خیابان های شهر طراوت و زیبایی 

داده است. ریاحی با اشاره به اینکه تخریب درختان برای توسعه 
شهری و مترو، گناهی نا بخشــودنی است، گفت: این اقدام باعث 

افسردگی و دلمردگی شهروندان و جامعه می شود.
این پژوهشگر اصفهانی خاطرنشــان کرد: در فرهنگ  اسالمی، 
احادیث و روایات ، برای حفظ طبیعــت و درختان توصیه های 

زیادی شده و عدم توجه به آن نیز گناه محسوب می شود.

پژوهشگر اصفهانی:
تخریب درختان برای توسعه شهری، گناهی نا بخشودنی است

  رییس آزمایشگاه های محیط زیست اصفهان مطرح کرد:  

مدیــر شهرســازی و معمــاری اداره کل راه 
وشهرســازی اســتان اصفهان گفت: به عنوان 
نخستین کالن شــهر، ســند پهنه بندی حریم 
شهر اصفهان در کشــور به تصویب شورای عالی 

شهرسازی و معماری رسید.
محمد بناییان با اعالم این خبــر، اظهار کرد: در 
حال حاضر از ۱۰7 شــهر در سطح استان، طرح 
جامع ۹6 شهر ابالغ، ۱۵ شهر در مرحله بررسی 
و تصویــب در مراجع ذی صالح اســت. وی در 
خصوص طرح تفصیلی شــهرها، افــزود: طرح 
تفصیلی سه شهر ابالغ، 23 شهر در مرحله بررسی 
و تصویب در مراجع ذی صالح و ۱4 شهر در مرحله 
برگزاری مناقصه برای انتخاب مشاور تهیه کننده 
 طرح های تفصیلی و انجام مراحل انعقاد قرارداد

 است.
مدیــر شهرســازی و معمــاری اداره کل راه 

وشهرســازی اســتان اصفهان اظهار کرد: ۵8 
مصوبه گردشــگری و احداث هتل، 3۵ مصوبه 
گردشــگری داخل و خارج حریــم، 3۵ مصوبه 
مجتمع خدمــات رفاهی و بیــش از 2۰۰ مورد 
تکمیل پرونده و حــدود ۱۰۰ مورد مصوبه برای 
 احــداث نیروگاه های خورشــیدی اخذ شــده

 اســت. وی خاطرنشــان کرد: در این حوزه 3۰ 
شهر استان در مرحله عقد تفاهم نامه همکاری 
با شهرداری ها برای مشــارکت در فرآیند تهیه 
طرح های تفصیلی اســت و در این راستا تفاهم 
نامه کالن شهر اصفهان با مشارکت استانداری، 
شهرداری و شورای شهر منعقد شده است.بناییان 
افزود: در بخش شهرسازی و معماری سند پهنه 
بندی حریم شــهر اصفهان به عنوان نخستین 
کالنشهر کشور به تصویب شورای عالی شهرسازی 

و معماری رسیده است.

مدیر شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی استان اعالم کرد:

اخذ 5۸ مصوبه گردشگری و احداث هتل در استان اصفهان
مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای اســتان 
اصفهان گفت: 43 درصد مرگ و میر سوانح رانندگی 
استان اصفهان به علت واژگونی خودرو است. مهدی 
خضری افزود: 34 درصد تصادفات منجر به جرح و 
۱8 درصد تصادفات خســارتی در استان اصفهان 
به دلیل واژگونی وســایل نقلیه رخ داده است. وی 
تصریح کرد: بیش از 7۰ درصد تصادفات ناشــی از 
عوامل انسانی است که توجه نکردن به جلو ، تجاوز 
از سرعت مقرر ، خستگی و خواب آلودگی و رعایت 
نکردن حق تقدم از مهم ترین دالیل آن به شــمار 

می رود.
مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای اســتان 
اصفهان گفت : بررسی سوانح جاده ای کشور نشان 
می دهد که متوســط متوفیات ناشــی از واژگونی 
خودروها در کشــور 3۱ درصد کل کشته شدگان 
است. خضری تصریح کرد: در خودروهای استاندارد، 

ابزاری به نام »سامانه کنترل پایداری الکترونیکی« 
در مواقعی که خودرو تمایل به واژگون شدن دارد، 
فعال می شــود و از واژگونی خودرو تــا حد قابل 
مالحظه ای جلوگیری می کنــد که اکثر خودروها 
فاقد این ســامانه هســتند و به همین علت عامل 
خودرو به طور مستقیم و غیر مستقیم در تصادفات 

واژگونی دخیل است. 
وی ادامه داد: عالوه بر عامل انسانی و خودرو، راه نیز 
در وقوع تصادفات واژگونی دخیل اســت که شیب 
عرضی ناکافی در قوس ها از عوامل بروز تصادفات 
از نوع واژگونی اســت، به همین دلیل ۱۰۹ نقطه 
پر تصادف شناسایی شد که از این تعداد 67 نقطه 
مصوب کشوری و اعتبار ۱3 نقطه آن در سال جاری 
تصویب شده اســت . وی اضافه کرد: با اصالح 67 
نقطه پر تصادف مصوب کشوری ، تصادفات و تلفات 

جاده ای به نحو چشمگیری کاهش خواهد یافت.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان:

واژگونی خودرو، مرگبارترین حادثه جاده ای در اصفهان است

 آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 
شماره 97/27/ن  الی 97/29/ن

روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان

نوبت اول

م الف: 199076

شهردار باغبهادران در خصوص کم آبی گفت: مشکل آب، مربوط به منطقه و شهرما نیست 
بلکه مشکلی است که کل کشــور را درگیر کرده و مرتفع سازی این مشکل اساسی، وظیفه 

همگانی است.
اردشــیر محمدی ضمن بیان این مطلب به »زاینده رود«  گفت: مسئوالن و مردم، همه باید 
در مدیریت مصرف آب سهیم باشند و استفاده صحیح و درست از منابع آبی را در اولویت قرار 

دهند.
وی همچنین گفت: مدیریت مصرف آب را باید به عنوان یک باور عمومی، فرهنگ سازی کنیم تا مردم به نوعی در مصرف آب تغییراتی  صورت دهند و به 
سمت صرف جویی حرکت کنیم. همچنین مسئوالن هم زیر ساخت های الزم را مهیا و خود به عنوان الگو در مدیریت مصرف آب پیشتاز شوند. این موضوع 
در مدیریت شهری صدق می کند؛ چرا که بخشی از فعالیت های شهرداری به کشت فضای سبز مربوط می شود که ما در برنامه پیش رو، حذف چمن از 

فهرست فضای سبز و جایگزینی گونه های گیاهی کم آب را داریم.
محمدی  ادامه داد: اســتفاده از روش های نوین در آبیاری فضای ســبز  با انعقاد آخرین قــرارداد به مبلغ دو میلیارد ریال، در حال اجراســت که پیش 
 از این  4۰ درصد فضای ســبز وهم اکنون 6۰ درصد باقی مانده در حال  اســتفاده ازتجهیزات آبیاری نوین اســت و تا دو ماه دیگراین عملیات به پایان 

می رسد.
محمدی در خصوص تامین فعلی آب برای آبیاری فضای سبز خاطر نشان کرد: برای آبیاری فضای سبز از آب شرب استفاده نمی شود زیرا ظلم بزرگی در 
حق مردم است. در حال حاضر از طریق منابع اختصاصی چاه های مرتبط برای آبیاری فضای سبز استفاده می کنیم و در برنامه پیش رو، قصد داریم چنانچه 
شرکت آب منطقه ای مجوز استفاده از پساب تصفیه شده فاضالب شهری را بدهد، بخشی از فضای سبز شهری را با استفاده از پساب تصفیه شده فاضالب 

شهری، آبیاری کنیم. وی ادامه داد: وسعت فضای سبز شهری باغبهادران بالغ بر 2۰ هکتار و سرانه فضای سبز برای هر نفر 2۰ متر مربع است.

شهردار باغبهادران:
مدیریت مصرف آب، وظیفه همگانی است

اعظم محمدی

مبلغ ضمانت نامه شرکت مبلغ برآورد)ریال(موضوع پروژهشماره مناقصه
رتبه مورد نیازدر مناقصه )ریال( 

تکمیل و آسفالت سطحی محور سیاتک به جاده ۹7/27
۵ راه و ترابری۱4/۰۰4/676/2677۰۰/2۵۰/۰۰۰شهراب از توابع شهرستان اردستان

۵ راه و ترابری4۰/۰۰۰/۰46/3۵82/۰۰۰/۰۱۰/۰۰۰احداث و آسفالت ادامه محور جندق- مصر۹7/28

بهسازی و تکمیل راه های روستایی شهرستان نایین ۹7/2۹
۵ راه و ترابری23/2۵۵/۰63/۱7۹۱/۱62/76۰/۰۰۰محورهای شماره ۱و2و3

اداره کل راه و شهرسازی اســتان اصفهان در نظر دارد پروژه های زیر را از طریق مناقصه عمومی واگــذار نماید ، بدینوسیله از 
شــرکت های دارای صالحیت و رتبه بندی با رعایت ظرفیت کاری دعوت می گردد برای دریافت اســناد مناقصه تا روز جمعه مورخ 

۹7/۰4/۱۵ به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی http://setadiran.ir مراجعه نمایند.

مهلت تحویل پیشنهادات تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 1397/04/26 
گشایش پیشنهادها ساعت 10 روز چهارشنبه مورخ 97/04/27 

نشانی : اصفهان – خیابان سعادت آباد
تلفن: 031-36681068
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یادداشت

پای »کربال«، »مشــهد« و »اربعین« که درمیان باشد، یاد 
آریایی بودن، ایرانــی بودن، مکتب ایرانــی، کوروش کبیر، 
نیازمندان، کمیتــه امداد، فلســطین، غزه، لبنــان، یمن، 
سوریه، همه جا و همه چیز می افتیم و وکیل وصی محرومان 
و کوروش کبیــِر فقید می شــویم که آهــای ایهاالناس! این 
پول هایی که به کربال و مکه می بریــد، بیاورید همین جا در 
موطن خودمان خرج کنید؛ زیرا چراغی که به خانه رواست، 

به مسجد حرام است!
کافی اســت تصویری از افطاری دادن کمیتــه امداد در غزه 
منتشر شــود تا انواع و اقســام کامنت ها، پست ها، توئیت ها 
و هشــتگ های جورواجور چون ســیل جاری شــود بر سر 
مسئوالن کشــورمان که چرا این پول را خرج فقرای کشور 
خودمان نمی کنید؟! ولی گویا آریایــی و ایرانی بودن فقط 

برای مواقعی اســت که قرار است برای خوشــایند مرعوبان 
غرب یا شبه روشــنفکر های بنیان برانداز، آن هم با توجیهات 
بالهت آمیز، به سمت کشــور، مردم و دین مان لجن پراکنی 

کنی! 
ادعا می شــود پول چند پرس غذای نذری باید خرج کشور 
شــود، اما خرج کردن چندین میلیارد تومــان برای یک اثر 
هنری )که در جایگاه خودش قابل تکریم و تعظیم اســت(، 

هیچ اشکال شرعی، عقلی، آریایی و ایرانی ندارد! 
پول ســفر حج و کربالی زن و مرد پیری که ده ها ســال در 
حسرت زیارت قبله گاه قلوب العارفین امام حسین )ع( بوده اند 
بهتر اســت خرج فقرا شــود؛ اما اگر چند صد میلیون تومان 
توسط یک نوکیسه تازه به دوران رسیده برای یک شیء خرج 
شود، می شود بافرهنگ و آریایی بودن! احیانا کسی نمی داند 
این آریایی بودن چرا همیشــه با مظاهر و شــعائر مذهبی و 

دینی ایرانیان مشکل دارد؟!
بحث پولشویی و تمیز کردن پول های کثیف، راه های بسیاری 
دارد که اتفاقا خرید آثار هنری و به جریان انداختن آن پول ها 
در حراج های متنوعی است که کشــور های زیادی اقدام به 
برپایی آنها می کنند. پیدا کردن رد و نشان پول های کثیفی 
که در محافلی به این شکل رد و بدل می شود، برای نیرو های 

پلیس و ضدپولشویی بسیار سخت است.  
کشورمان درگیر بیکاری، واردات بی رویه، رکود و عدم حمایت 
از تولید و ده ها  و صدها مشــکل ریزو درشــت دیگر است و 
هرروز در گوشــه ای تجمعی اعتراض آمیز برپا می شود؛ آن 
وقت شــوآف های هنری می گذارند و با احتــرام تام و تمام 
به هنر فاخــر این مملکت، برای عکس ســه تیکه از یک گاو 
گریان)!(قیمت پایه ۲۲۰ میلیون تومــان می گذارند! اینها 
اشکالی ندارد؛ این پول ها اگر خرج شود، حالل است و پولی 
که خرج زیارت و محرومان کشــورهای دیگر شود، مشکل 

شرعی دارد! 
 یک بــام و دوهــوای آدم هــا دل را مــی ســوزاند؛ بد هم

 می سوزاند!

فقط کربالرفتن مشکل دارد؟!

رضوان ساالری

تقدیر از »احسان 
حاج صفی« 

در زادگاهش 
»کاشان«

عکس روز

 رییس اداره 
مسکن و شهرسازی چابهار دستگیر شد

حجت االسالم و المسلمین »موحدی راد« دادستان عمومی و 
انقالب مرکز سیستان و بلوچستان اظهار کرد: رییس اداره مسکن 
و شهرسازی شهرستان چابهار به اتهام مشارکت در اختالس توام 

با جعل بازداشت شد.
هفته گذشته، دادستان زاهدان از احضار رییس اداره ثبت اسناد 

و رییس مسکن و شهرسازی چابهار به دادسرا خبر داده بود.
در این پرونده یکی از کارکنان اداره ثبت اسناد شهرستان چابهار 
که یوزر، امضا و مهر رییس اداره را در اختیار داشــت، اقدام به 
درست کردن صورت جلسات تفکیکی جعلی و غیرقانونی کرد 
و نزدیک به ۶۳  قطعه زمین را که متعلق به دولت اســت، به نام 

اشخاص منتقل کرد.
حجت االســالم والمســلمین موحدی راد در ایــن زمینه به 
خبرگزاری میزان گفت: متهم اصلی در این رابطه دســتگیر و 
بازداشت است؛ همچنین تمام اســناد را توقیف کردیم و پس 
از رســیدگی به این پرونده در دادگاه اراضــی، مجدد به دولت 
بازگردانده خواهد شد؛ ضمنا هیچ اقدام فیزیکی روی زمین ها 

صورت نگرفته و به نام هیچ کسی هم منتقل نشده است.

آقای زیباکالم! گشتیم نبود
روزنامه ایران نوشت: »جناب آقای روحانی برای شما نه، اما برای من 
شرم آور است؛ چون خیلی ها که امروز برای شان بدون درنگ خواهان 
ســرکوب و مجازات زندان و اعدام شدید، همان هایی هستند که ۲9 
اردیبهشت پارسال صادقانه و با هزاران امید پای صندوق رای رفته و به 

حضرتعالی رای دادند.«
توئیت اســتاد، ما را هم نگران کرد که واقعا روحانی چنین سخنانی 
به زبان آورده و خواستار اعدام و زندان شــده است؟ متن سخنرانی 
رییس جمهوری را زیر و رو کردیم؛ ولی چیزی حتی نزدیک به نگرانی 
زیباکالم نیافتیم! گفتیم شاید رییس جمهوری در همایش قوه قضائیه 

مطلبی بیان کرده که استاد را مشوش ساخته است. 
در آن متن هم چیزی جز این نکات خطاب به مسئوالن قضایی نیافتیم 
که: »شما قضات و دادستان های محترم کشور پاسداران جامعه سالم 
هســتید و باید کاری کنید که هیچ مجرمی احساس امنیت نکند؛ از 
سوی دیگر هیچ انسانی نیز حتی زمانی که به عنوان متهم در دادگاه 
حضور دارد، پیش از اثبات جرم نباید احساس ناامنی کند. اگر مردم 
ببینند فضای کسب وکار سالم است و به هر تخلفی رسیدگی می شود، 
امنیت در این فضا ارتقا می یابد.« انتقادهای اســتاد صریح اللهجه به 
سخنان روحانی را کاری نداریم و چه بسا با بخشی از آن هم همراهی 

کنیم اما این کجا و ادعای صدور حکم زندان و اعدام کجا؟

دوخط کتاب

عکس یهویی هم می گیرید؟!
دو توصیه: 1- هیچ وقت به انتخاب های همســرتان نخندید؛ 
شما یکی از آن انتخاب ها هستید! ۲- هرگز به انتخاب های خودتان 

افتخار نکنید؛ همسرتان یکی از آنهاست!
می دونید چرا پنگوئن ها بی ســوادن؟ چون همش برف میاد 
 مدرسه هاشــون تعطیلــه. اگــر ســوال دیگــه ای داشــتید 

در خدمتیم!
به راننده تاکسی پول دادم. گفت: یک نفری؟ گفتم خیلی وقته! 
گفت بُبر صداتو! خرد بده، پول خرد ندارم! چرا ملت بی احســاس 

شدن؟ یکی نیست منو درک کنه!
چرا میگن مثل مرغ پرکنده بی قرارم؟ من هر چی مرغ پرکنده 

دیدم  خیلی آروم توی فریزر خوابیده بود!
اینکه میگن هیچ جا خونه آدم نمیشه، همش دروغ محضه. یک 
هفته تــوی هتل پنج ســتاره بودیم؛ به این برکت قســم، راضی 

نمی شدم برگردم خونه!
یعنی اگه مامان من1۰۰ کیلو سیب زمینی هم سرخ کنه، تا من 

میام یکیشو بردارم میگه دست نزن کمه!
دختره میره آتلیه میگه آقا شما عکس یهویی هم می گیرید؟ 
ضمنا مراسم ختم عکاس فردا بر سر مزار آن مرحوم برقرار خواهد 

شد!

کیوسک

 شانس به سراغم
 بیاید از دستش 
نخواهم داد...

پیرمرد و دریا
»ارنست همینگوی«

 هرصبح، یک روز 
جدید در 

انتظارماست. 
انسان ها می گویند 
اگر خوش شانس 
باشی بهتراست؛ 

اما من ترجیح 
می دهم هوشیار 
باشم؛ زیرا وقتی 

یک دختر جوان اســترالیایی با نزدیک شــدن به افراد، زمان مرگ آنها را 
پیش بینــی می کند. یک طالع بین اســترالیایی ادعا می کنــد که قادر به 
تشخیص بوی »مرگ« است و اگر کسی نزدیک به مرگ باشد، با بوییدن او 
این موضوع را متوجه می شود. »آری کاال« دختر ۲4ساله ای اهل استرالیا 
می گوید با استشمام یک رایحه »شیرین بیمارگونه« از شخص، می تواند 
متوجه شود وی به مرگ نزدیک است و به زودی فوت می کند. وی که مربی 
امور مربوط به مســائل روحی و روانی است و به منشی گری نیز می پردازد 
می گوید او نخستین بار در سن 1۲سالگی، پس از مالقات عمویش که به 

مرگ نزدیک بود، متوجه قدرت حس ششم خود شد.

دختری که بوی مرگ افراد را تشخیص می دهد!

یک زن ۲۲ ساله چینی از 17 سالگی برای رضایت دل همسرش ۳۰ بار جراحی 
کرد. این زن با ۳۰ جراحی پالستیک، چنان از نتایج خدمات زیبایی مشعوف 
شده بود که مدام به دنبال جراحی و خدمات زیبایی بیشتربود تا جایی که در 
انتها، وقتی به خودش آمد که دقیقا به جراحی پالستیک اعتیاد پیدا کرده بود. 
اما از ۲۰ سالگی و پس از وارد شدن به ارتباط عاشقانه با مردی که 9 سال از او 

بزرگ تر بود، همه چیز بدتر شد.
 نامزد او مدام به صورت کالمی وی را درمورد ظاهرش مورد اذیت قرار داده و به 

شکل بدی او را با دیگر زنان قیاس می کرد. 

30 بار جراحی زیبایی و آخر هیچ

اینستاگرام

»کیم جونگ اون« و همسرش در کارخانه لوازم آرایشی

تصویر غم انگیز »محسن قاضی مرادی« روی ویلچر
محسن قاضی  مرادی به همراه همسرش در اکران خصوصی فیلم سینمایی »هزارپا« حضور داشت .

حواشی یک اظهارنظر عجیب درباره »گردشگری«؛
یعنی این قدر سخیف؟!
اظهار نظر یک پزشک متخصص طب پیشــگیری، درباره گردشگری و تعریف جدید او 
از این واژه در روزهای اخیر موجی از واکنش ها را در فضای مجازی به دنبال داشــت. از 
کاریکاتورها و رفتارهای طنزگونه با این صحبت ها گرفته تا ساخت انیمیشن های مختلف 
و اظهارنظرهای تند درباره اینکه چرا تعریف صنعت گردشــگری توسط یک پزشک به 
سخره گرفته شده اســت. چند روز پیش دکتر »عبدالوهاب قاضی« که متخصص طب 
پزشکی و مدیر یکی از هتل های بزرگ شهر بندرعباس است، در برنامه تلویزیونی »طبیب« 
درباره طب پیشگیری صحبت کرد و اینکه طب پیشگیری روی سه محور تغذیه، سبک 
زندگی و تاثیر اعصاب و روان بر جسم متمرکز است. در بخشی از این صحبت که درباره 

تاثیر اعصاب و روان بر جسم بود، قاضی گفت: می خواهم یک ترم جدید از گردشگری را تعریف کنم. گردشگری تنها به این معنی نیست که ما 
باید حتما سفر به خارج از کشور داشته باشیم؛  بلکه گردشگری می تواند این باشد که اگر همیشه در یک بخشی از منزل غذا می خوردیم، حاال 
می توانیم جای میز ناهارخوری را تغییر داده و جای دیگری بنشینیم! گردشگری از خودمان و از تغییر محیط اطراف مان شروع می شود. یا اینکه 
به رنگ ها توجه کنیم و اگر تا به حال از سطل آشغال سیاه رنگ استفاده می کرده ایم، حاال از یک سطل اشغال قرمز و زیبا استفاده کنیم . همین 
اظهار نظر دو دقیقه ای که از شبکه سوم سیما پخش شد، دستمایه ای گردید برای کاربران فضاهای مجازی تا با در اختیار گذاشتن همین تکه از 
صحبت ها، موجی از واکنش ها را برانگیختند. از کشیدن کاریکاتورها، نوشتن مقاالت و یادداشت های طنز گرفته تا کلیپ و انیمیشن ساختن. 
پس از آن، قاضی دوباره به این برنامه آمد و توضیح داد: می خواستم ترم جدیدی از گردشگری را معرفی کنم که از خود و از خانه شروع می شود. 
منظورم این بود که ما اگر به دورترین نقطه دنیا هم که برویم می خواهیم با حواس پنج گانه مان تجربه گر باشیم. اما اگر همین حواس را در خانه 
خود با امکاناتی که داریم تمرین نکنیم؛ اگربه دورترین نقطه هم برویم به همان اندازه از آن مکان درک خواهیم داشت که از خانه خود درک داریم. 

از شایعه تا واقعیت

خندوانهخبر آخر

اقدام جالب امام جمعه »خرمشهر«
حضور حجت االسالم »موسوی فرد« امام جمعه  خرمشهر در آفتاب سوزان باالی ۵۰ درجه، 
در کنار خط لوله آب شیرین برای مردم خرمشــهر. امام جمعه خرمشهر حدود ۳۰ دقیقه 

جوشکاری کرد تا روحیه کارگران را دوچندان کند و مشکل آب مردم زودتر حل شود.

»رد دابس« نویسنده معروف رمان های تاریخی و سیاسی در فستیوال تاریخ ادعا 
کرد: »وینستون چرچیل« در کودکی مورد تعرض جنسی قرار گرفته بود. به گفته 
دابس، چرچیل وقتی به مدرسه می رفته با این تعرض ها مواجه شده بود. او که در 
مورد چرچیل چهار رمان نوشته و سیر تا پیاز زندگی نخست وزیر سابق بریتانیا را 
می داند، در فستیوال تاریخ گفت: چرچیل کودکی سختی نداشت؛ بلکه کودکی 
غیر قابل تحملی داشت. او نادیده گرفته می شد و مورد آزار جسمی قرار می گرفت، 

همچنین آزار جنسی و روحی بسیاری دیده بود.

واقعیتی عجیب درباره »چرچیل«!
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