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  قابل توجه مسئوالن استان:  

»درد« را »درک« کنید لطفا!

کاهش تدریجی قدرت خرید مردم در بازار مسکن

رییس اتحادیه صنف مشاوران امالک اصفهان مطرح کرد:
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سهم ۲۷ درصدی مسکن نیازمندان از صدقه اصفهانی ها
مدیر کل کمیته امداد اصفهان خبر داد:

8

خداحافظ »آقای بازیگر«
عزت سینمای ایران درگذشت؛

گالری گذار
نمایشگاه تایم فور چنج

26 مرداد الی 26 شهریور

سینمایی تنگه ابوقریب
 پردیس سینمایی چهارباغ/ 

سیتی سنتر اصفهان

»محرمانه خانوادگی« یك برنامه تركیبی 
با آیتم های متنوع اســت كه با موضوع 

ازدواج پخش می شود.

محرمانه خانوادگی
روزهای فرد  ساعت 19:30

روز ویکی پدیا؛
 امروز به سایت

wikipedia. com  
یه سر بزنید و یه موضوع برای 

خوندن پیدا کنید.

در همایش »سازگاری با کم آبی« در شهرستان نائین عنوان شد؛

 مصرف سرانه آب در نائین به 11۵ لیتر کاهش یافت
درهمایش »سازگاری باكم آبی« كه در شهر نائین با  حضور بیش از چهار هزار نفر برگزارشد، 
مدیر آبفای این شهرستان گفت: شهرستان نائین با داشتن ۴۶ آب انبار به شهر »آب انبارها« 
در كشور معروف شده است. برخورداری از بیشترین تعداد آب انبار كشور در این شهرستان موجب شد 
كه گذر ازبحران كم آبی در تابستان جاری، بدون كمترین چالشی فراهم شود. »حسن میری« با توجه 
به ظرفیت آب انبارها عنوان كرد: درحال حاضر ظرفیت آب انبارهای نائین ۲۴ هزار مترمکعب است كه 
در رفع نیاز مردم به آب شرب بسیار موثر بوده است. وی مصرف آب شرب را در این شهرستان مطابق با 

صفحه  6استاندارد تعریف شده خواند و عنوان كرد: در سال گذشته... 

اصفهان حال و روز خوبی ندارد با این حال هنوز هم مسئوالنی هستند که می گویند اصفهان »برخوردار« است . وزیر کشور  در اصفهان گفت: استان اصفهان این 
قدرت را دارد که با منابع و درآمدهایش، خود را اداره کند و حتی می تواند دو استان دیگر را هم اداره کند. رحمانی فضلی از اصفهان خواست در شرایط تحریمی، 
موثرتر وارد شود. استاندار اصفهان هم  پیشنهاد داد در برخی حوزه ها، اختیاراتی به اصفهان واگذار شود. مهرعلیزاده گفت: در حال حاضر سیستم اقتصادی باید 
مناسب باشد زیرا در وضعیتی که شاهد جنگ اقتصادی هستیم  باید به یک استان اعتماد کنید، این استان، استان خطرناکی است و امیدوارم اختیاراتی در اشتغال، کار، 

ارز، تامین مواد اولیه و ... به اصفهان واگذار کنید. مشروح اخبار مربوط به سفر وزیر کشور به اصفهان را در صفحه 11 بخوانید...

ما خیلی خوبیم، خیلی! 
    وزیر کشور در سفر به  نصف جهان گفت: پرچم اصفهان به هر  طرف که به اهتزار در آید به دنبال آن مردم دیگر استان ها جهت یابی می کنند؛
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محمدباقر قالیباف، سیاستمدار همیشه ناکام 
سال های گذشــته، این روزها به فکر رهبری 
اصولگرایان افتاده است و بعد از 12 سال به جای 
رویای ریاست جمهوری، رویای ریاست مجلس 

را در سر می پروراند.
یک هفتــه بعــد از دوازدهمین انتخابات ریاســت 
جمهوری بود که »قالیباف« به عنوان کاندیدای ناکام 
و کنار گذاشــته اصولگرایان انتقاد از جناح راست را 
کلید زد. او که تصور نمی کرد »جمنا«یی ها ابراهیم 
رییســی را به او ترجیح دهند در روزهای آخر رقابت 
انتخابات 96 با اکراه به نفع تولیت آستان قدس کنار 
رفت؛ اما این کنــار رفتن به معنای کنار گذاشــتن 
کینه اصولگرایان نبود.درســت در همان روزها ایده 
نواصولگرایی را مطرح کرد و از جناح راست خواست تا 
پدرخوانده ها را کنار بگذارند. همین حرف باعث شد تا 
راست سنتی از مؤتلفه تا جامعه روحانیت مبارز مقابل 
او جبهه بگیرند؛ اما گویا قالیباف همچنان ســودای 

رهبری در میان اصولگرایان را دارد.
قالیباف نامه یا مانیفست نواصولگرایی؟

تا چند ماه بعــد از انتخابات، تیرهــای قالیباف یک 
ریز و پی در پی جناح راست را نشــانه رفت تا اینکه 
به یکباره در انتقاد به اصولگرایان دســت به قلم شد 
و فرمان آتش به اختیار بــرای جوانان اصولگرا صادر 
کرد. او نوشت: »در ماه های گذشته بسیاری از شما به 
صورت حضوری و غیر حضوری با من از دغدغه های 
جدی خود درباره آینده کشور و انقالب سخن گفتید. 
این شور و شوق و احساس مسئولیت تحسین برانگیز 
شما مرا برآن داشت که دســت به قلم برده و برخی 
نگرانی های خود را با شــما و مردم عزیزمان در میان 
بگذارم. پایان رقابت های انتخاباتی به معنای فراموش 
کردن ناکارآمدی های دولت مستقر یا نادیده گرفتن 
برخی خطاهای دوســتان جبهه انقالب نیســت«.

قالیباف با اشاره به اینکه به این باور رسیدم که »تغییر 
اساســی در نحوه کنش جریان اصول گرایی« یکی 
از مطالبات اصلی امروز شــما جوانان مومن و دلسوز 
انقالب و کشور است، تاکید کرد که» اصولگرایی باید 
با حفظ مبانی و ارزش های انقالبی جمهوری اسالمی، 
حرکت در راستای »نو اصول گرایی« را هرچه زودتر 
آغاز کند«. بیشتر از یک سال است که از آن نامه نگاری 
ها و انتقادات می گذرد؛ اما ماجرا هنوز برای او  تمام 
نشده است و حاال حزب پیشرفت و عدالت که پرچم 

رهبری اش در دست قالیباف است از انتشار مانیفست 
»نواصولگرایی« سخن می 
گوید. محســن پیرهادی، 
عضو شــورای مرکزی این 
حزب به باشگاه خبرنگاران 
جوان گفته اســت:» تا دو 
هفته آینده مانیفســت در 
شــورای مرکزی جمعیت 
پیشرفت و عدالت ایران به 

طور کامل تصویب و منتشــر خواهد شــد و بعد از 
انتشــار در مورد ابعاد آن صحبــت خواهیم کرد، ما 
تالش کردیم این ایده را پیگیری کنیم«.پیرهادی با 
اشاره به صحبت های قالیباف در مورد نواصولگرایی 
گفت: ایده نواصولگرایی به نام قالیباف اســت و بعد 
از انتشــار حتما نظراتی را بیان خواهد کرد. این ایده 
توســط جمعیت پیشــرفت و عدالت ایران پیگیری 
شده و سایر اصولگرایان می توانند نظرات شان را پس 
از انتشار بیان کنند؛ هرچند تمام هم و غم قالیباف و 
یارانش کنار گذاشتن چهره های سنتی اصولگراست 

و در این مســیر روی کمک جوانان اصولگرا حساب 
باز کرده اســت؛ اما هنوز 
صدایی از هیچ جریانی در 
درون اردوگاه اصولگرایی به 
گوش نمی رسد؛ موضوعی 
که »پیرهــادی« آن را به 
بعد از انتشــار مانیفست 
نواصولگرایــی موکول می 
کند و در پاسخ به این سوال 
که آیا با گروه های دیگر اصولگرا در مورد این مانیفست 
رایزنی شده است یا خیر گفته است: »دوستان دیگر 
هم بعد از انتشار عمومی و با دقت، نظرات و انتقادات 
خود را حتما منعکس خواهند کرد، ولی بنایی برای 
رایزنی نبوده و نیست. این مسئله در شورای مرکزی 
جمعیت پیشــرفت و عدالت در حال پیگیری است. 
ما طرح های جدیــد و نکته هایــی را در مورد ایده 

نواصولگرایی قالیباف داریم«.
قالیباف مجلس را می خواهد

ســه دوره ناکامی در انتخابات ریاســت جمهوری 

یک حقیقت را در گوش قالیبــاف فریاد می زند و آن 
خداحافظی با آرمان ریاست جمهوری است. هرچند 
به نظر می رسد خودش هم کم کم به این باور رسیده 
که نمی تواند مرد اول خیابان پاســتور باشد؛ اما این 
دلیل نمی شــود که به نفر اول بهارستان شدن فکر 
نکند. در راســتای همین رویاپردازی هاســت که با 
نگاه به مهلت دوساله تا  انتخابات مجلس فکر رهبری 
اصولگرایان برای رســیدن به کرسی های خانه ملت 
او و برخی نزدیکانش را رها نمــی کند و همه برنامه 
ریزی ها برای تحقــق این آرمان  حتــی در تاروپود 
عکس های اینســتاگرامی اش موج می زند. قالیباف 
که گویا دوران علی الریجانــی را برای مجلس تمام 
شده می داند رویای ریاست قوه مقننه بعد از او را در 
سر می پروراند و از امروز به دنبال هموار کردن راه برای 
رسیدن به ساختمان هرمی شــکل بهارستان است؛ 
اما از آنجایی که سایه سنگین رقیب هم تیمش یعنی 
ابراهیم رییسی و محسن رضایی بر سر آن سنگینی 
 می کند،هیچ بعید نیست قالیباف در این موضوع هم

 ناکام بماند.

 کمپین مطبوعات آمریکا
 علیه ترامپ

روزنامه هــای کوچــک و بزرگ آمریــکا کمپین 
هماهنگ شــده ای را با تاکید بــر اهمیت آزادی 
مطبوعات در واکنش به لفاظی های دونالد ترامپ، 
رییس جمهــوری آمریــکا آغــاز کردند.روزنامه 
بوســتون گلوب، چند روز گذشــته درخواستی 
را مبنی بــر همراهی مطبوعات و رســانه ها مبنی 
بر نوشــتن یادداشــتی مســتقل علیه ترامپ با 
#EnemyofNone )# رســانه ها دشمن هیچ 
کس نیســتند( در اعتراض به لفاظی های دونالد 
ترامپ مطرح کرد.در طول ۱9 ماه گذشــته جنگ 
لفظی دونالد ترامپ، رییس جمهوری آمریکا علیه 
اصحاب رسانه این کشور به صورت یک مسیر یک 
طرفه ادامه داشته است. ترامپ رسانه ها را به عنوان 
»دشمن مردم آمریکا« توصیف می کند.خبرگزاری 
آسوشیتدپرس اعالم کرد که ده ها سازمان خبری از 
جمله روزنامه های پرتیتراژ همچون میامی هرالد،  
دنورپرت تــا روزنامه های محلی این پیشــنهاد را 

قبول کردند.

کره جنوبی به دنبال معاف شدن 
از تحریم های ایران

در حالی که نگرانی شرکت های پتروشیمی و صنایع 
ســاختمانی کره جنوبی نســبت به تبعات منفی 
تحریم های آمریکا به شدت رو افزایش است، دولت 
سئول تالش های خود را برای معاف شدن از تحریم 
های واشنگتن علیه تهران بیشتر کرده است.کانگ 
سونگ چون، معاون وزیر بازرگانی کره جنوبی گفت: 
گرچه مبادالت مربوط به نفت و تامین مالی با ایران 
از نوامبر ممنوع خواهد بود ولی اگر آمریکا با معافیت 
سئول موافقت کند، بخش مشخصی از واردات نفت 
خام و مبــادالت مالی برای تجــارت کاالهای غیر 
ممنوع ادامه خواهد یافــت. همچنین کره جنوبی 
قصد دارد حمایت مالی از شــرکت هایــی را که از 
اعمال مجدد تحریم های آمریکا علیه ایران متضرر 

می شوند، افزایش دهد.

پوتین برای شرکت در مراسم 
عروسی به اتریش می رود

رسانه های اتریشی از ســفر رییس جمهور روسیه 
به اتریش به منظور شــرکت در مراســم عروسی 
وزیر امور خارجه این کشور خبر داده اند.والدیمیر 
پوتین، رییس جمهور روســیه قرار است به آلمان 
سفر کند و دیداری با آنگال مرکل داشته باشد. او قرار 
است پیش از این سفر به اتریش رفته و در عروسی 
کارین کنایسل، وزیر امور خارجه این کشور شرکت 
کند.رسانه های اتریشی از تمهیدات امنیتی جدی 
به مناســبت برگزاری این جشن عروسی با حضور 
والدیمیــر پوتین خبــر داده اند.کرملین این خبر 
را تایید کــرده؛ البته وزارت خارجــه اتریش هنوز 

موضع گیری در این باره نکرده است.

دو زن، عامل قتل برادر ناتنی 
رهبر کره شمالی شناخته شدند

دادگاهــی در مالزی دو زن مظنــون اهل مالزی و 
ویتنام را عامل قتل برادر ناتنی رهبر کره شــمالی 
شناخت و از آنها خواست دفاعیات خود را بیان کنند.

دادگاهی در مالزی اعــالم کرد دو زن با ملیت های 
مالزیایی و ویتنامی که سال گذشته به سمت »کیم 
جونگ-نام«، برادر ناتنی رهبر کره شــمالی ســم 
پاشیدند، عامل قتل وی شناخته شدند.این دادگاه 
همچنین اعالم کرد ممکن است قتل کیم جونگ 
با انگیزه سیاسی باشد؛ اما مدرکی برای اثبات این 
مسئله وجود ندارد.  قاضی پرونده نیز اعالم کرد حکم 
دادستانی را پذیرفته است و از دو متهم می خواهد 
تا دفاعیات خود را در این زمینه بیان کنند.این دو 
زن پیش از این اعالم بی گناهی کرده و گفته بودند 
در آنچه شــوخی یا دوربین مخفی به آ نها معرفی 
شده بود، شرکت کردند. آنها ماه فوریه سال ۲۰۱۷ 
در فرودگاه بین المللی کواالالمپور به ســمت کیم 
جونگ-نام حمله کردنــد و گازی را به صورت وی 

پاشیدند که منجر به مرگ او شد.

رویاهای ناتمام آقای شهردار

در جلسه شورای نگهبان صورت گرفت؛
موافقت با طرح اصالح قانون 
منع به کارگیری بازنشستگان

شورای نگهبان قانون اساسی، با کلیت طرح 
اصالح قانون منع به کارگیری بازنشستگان 
در دســتگاه ها موافقت کرد.سخنگوی این 
شورا گفت: اعضا پس از بررسی این اصالحیه 
با کلیت آن موافقت کردند و فقط دو ســوال 

جزئی باقی مانده که قرار است بررسی شود.
کدخدایــی ادامــه داد: قرار اســت این دو 
ســوال از مجلس شورای اســالمی استعالم 
و ســپس در جلسه شــورا بررســی شود.

مجلس شــورای اســالمی اخیرا قانون منع 
بازنشستگان در دستگاه ها را با اصالحیه ای 
تصویب کرد کــه براســاس آن پیش بینی 
 شــده این طرح هزار نفر از مسئوالن را در بر

 می گیرد.

حضور وزرای نفت و ارشاد 
در مجلس

ســوال چهــار تــن از نماینــدگان مجلس 
شــورای اســالمی از »زنگنه« وزیر نفت و 
»صالحی« وزیر فرهنگ و ارشــاد اســالمی 
در دســتور کار مجلــس قــرار گرفــت.

مجلــس شــورای اســالمی، یکشــنبه و 
 دوشــنبه، ۲8 و ۲9 مــرداد نشســت علنی 
خواهد داشــت.همچنین کمیســیون های 
تخصصی مجلس که از ۲۷ تا ۳۰ مرداد جلسه 
برگزار می کنند، میزبان پنــج تن از وزرای 
دولت برای رسیدگی به مسائل کشور هستند.

بر این اســاس، وزرای امور خارجــه، نیرو، 
آموزش و پرورش، بهداشت و درمان و کشور 
در جلســات کمیســیون ها حضور می یابند 
تا به ســواالت و ابهامات درمورد حوزه های 
تخصصی خود پاسخ دهند و گزارش هایی به 

نمایندگان ارائه کنند.

 رایزنی نمایندگان ایران 
و انگلیس در وین

در دیدار نماینده دائم ایران در سازمان های 
بین المللــی مســتقر در وین بــا همتایان 
انگلیســی درباره برجام، آژانس بین المللی 
 انــرژی اتمــی و مبــارزه بــا مــواد مخدر 

گفت وگوهایی صورت گرفت.
در این دیدار، طرفین ضمن مرور مهم ترین 
مباحث دســتور کار ســازمان های مختلف 
بین المللی مستقر در وین، بر تداوم و ارتقای 
همکاری ها و گفت وگوهای سازنده بین دو 
نمایندگی به خصوص انجام رایزنی و مشورت 
در مورد موضوعــات اولویت دار دو کشــور 
در حوزه هــای برجام، آژانس بیــن المللی 
 انرژی اتمی و مبــارزه با موادمخــدر تاکید

 کردند.

فواد معصوم، مواضع عراق 
درباره ایران را توجیه کرد

رییــس جمهــور عــراق گفــت: »حیــدر 
العبادی« تابع تصمیمات آمریکا نیســت و 
 تحریم های آمریکا علیــه ایران به ضرر عراق 

است.
فــواد معصــوم در مصاحبــه بــا العالم که 
بخش هایی از آن پخش شــد، افزود: حیدر 
العبادی، نخســت وزیر عراق تابع تصمیمات 
آمریکا نیســت و درباره تحریم های تحمیلی 
به ایران نیز تصمیماتی وجود دارد که خارج 
از کنترل دولت عراق است.وی با بیان اینکه 
»برخی تصمیمات مانند مبادالت بانکی خارج 
از کنترل دولت عراق اســت« بر لزوم رعایت 
ویژگی روابط تاریخی بین ملت های عراق و 
ایران تاکید کرد و گفت: عراق از تحریم های 
تحمیلی به ایران خرســند نیست و به عراق 
ضرر خواهد زد.وی تصریح کــرد: تحریم ها 
بر روابط تجاری بین تهــران و بغداد تاثیری 

نخواهد داشت.

محمد رضا عارف
رییس فراکسیون امید:

معاون هماهنگ کننده ارتش گفت: دشمن اطراف 
کشــور ما پایگاه دارد، آنها جرأت حمله به کشور را 
نداشته و از این اتفاق وحشت دارند.حبیب ا... سیاری 
توان بازدارنگی باال در عرصــه نظامی را برای حفظ 
نظام الزم ولی ناکافی دانســت و گفت: شرط اصلی 
بازدارندگی در مقابــل تهدیدات دشــمن تقویت 
معنویت و ایمان اســت و باید بپذیریم هرچقدر هم 
قوی باشیم بدون ایمان و معنویت توانایی ایستادگی 
در مقابل دسیسه های دشمن را نداریم و باید بر تکیه 
بر اینها به ســمت پیروزی حرکت کنیم. وی گفت: 
مسئوالن و دســت اندرکاران فرهنگی کشور ما به 
شدت در حال پیگیری و مقابله با جنگ نرم هستند 
و ما همیشــه پیروز این میدان بوده ایم ولی در عین 
حال باید مراقب ترفندهای جدید دشمنان باشیم.
امیر دریادار سیاری به امنیت پایدار در کشور اشاره 
و تاکید کرد: با نگاهی به امنیت کشور های همسایه 
در شرق و غرب کشور در می یابیم که در همه ابعاد 
جنگ با دشمنان پیروز شــده ایم و در حال حاضر 

امنیتی پایدار در کشور داریم.

  با تهدید نظامی
 رو به رو هستیم

دریادار سیاری:

کافه سیاست

عکس  روز 

جشن استقالل 
اندونزی در تهران

 ۸ وزیر در معرض  استیضاح هستند

پیشنهاد سردبیر:

رییس فراکسیون امید با بیان اینکه متاسفانه 
نهادهایی که خود باید با فســاد برخورد کنند 
بعضا آلوده به فســاد می شــوند، از تســویه 
حساب های سیاسی از سوی نهادهای نظارتی 
با برخی مدیران انتقاد کــرد و گفت: گاهی به 
برخی افــراد که ظرفیت پذیرش مســئولیت 
نداشتند، ســمت های کالنی داده شد و آنها با 
عملکرد بدشان برای کشور مشکالت عظیمی را 
ایجاد کردند که هنوز تبعات سوء مدیریت شان 
را مشاهده می کنیم و عجیب است که اکنون 
در مقام مدعــی هم ظاهر می شــوند.عارف با 
بیان اینکه متاسفانه قبح فســاد ریخته شده 
اســت و رومیزی  به جای زیرمیزی رایج شده، 
 خاطرنشــان کرد: وقتــی صحبت از فســاد 
می شــود نباید این تلقی ایجاد شود که فساد 
 تنها در نهادهــای اجرایی امکان رشــد و نمو

 دارد. 

 قبح فساد
 ریخته شده است

حجت االسالم و المسلمین منتظری
  دادستان کل کشور:

نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسالمی از 
اســتیضاح 8 وزیر خبر داد و گفت: سوء مدیریت از 
دالیل وضعیت فعلی اقتصادی است و تحریم هایی 
که آمریکا به طور بی سابقه در دستور کار قرار داده 
و جنگ روانی و فشارهایی که از بیرون القا می شود 

نیز در آن موثر است.
حاجی بابایی با بیان اینکه باید برای رفع مشکالت 
تالش کرد، افزود: در چنین موقعیتی که مردم در 
فشار هستند باید رییس جمهور هر هفته گزارش 
وضعیت دهد و برنامه های خود را بیان کند وحتی 
هیئت رییسه نیز باید به مردم و نمایندگان مجلس 

گزارش دهد.
وی ادامه داد: خیلی ها طومار و امضا جمع کرده اند؛ 
اما نمایندگان در فراکسیون و کمیسیون ها باید به 
جمع بندی برســند.حاجی بابایی بابیان اینکه نظر 
یک نفر به تنهایی مهم نیســت، گفت: باید بررسی 
کنیم که اگر در شــرایط فعلی قرار است استیضاح 
 صورت گیرد اســتیضاح چــه کســی در اولویت

 است.

  ۸ وزیر در معرض
 استیضاح هستند 

 نماینده همدان:

دادســتان کل کشور گفت: جلســات دادگاه 
مفسدان اقتصادی به صورت علنی و با حضور 
خبرنگاران برگزار می شود.منتظري در پایان 
کمیسیون سیاسي اجتماعي مجلس خبرگان 
رهبري در قم گفت: این دادگاه عالوه بر علني 
بودن پس از فیلمبرداري از شبکه هاي مختلف 
صدا و ســیما پخش خواهد شد.وي از تشکیل 
پرونده هاي متعددي براي دانه درشــت ها و 
عامالن فساد اقتصادي در موضوع ارز، سکه، طال 
و خودرو خبر داد و افزود: با توجه به گستردگي 
این پرونده ها رسیدگي به این جرائم زمان بر 
خواهد بود؛ اما به این معنا نیســت که از حق 
قانوني خود کوتاه بیاییم.دادســتان کل کشور 
افزود: همانگونه که مقام معظم رهبري در پاسخ 
به نامه ریاســت قوه قضائیه بر سرعت و اتقان 
تاکید داشتند، دســتگاه قضائي با رعایت این 
دو اصل به این پرونده ها رسیدگي خواهد کرد.

دادگاه مفسدان اقتصادی 
علنی برگزار می شود

پیشخوان

بین الملل

  قالیباف به دنبال چیست؟ 

چگونه با ایــران به توافق 
رسیدیم

قیمت ارز حتما پایین تر
 می آید

مشکل اقتصادی با بگیر و 
ببند حل نمی شود

روحانی:گفتم ارز را ارزان تر 
به مردم بفروشند

خودش هم کم کم به این باور رسیده 
که نمی تواند مرد اول خیابان پاستور 
باشد؛ اما این دلیل نمی شود که به 
نفر اول بهارستان شدن فکر نکند

چهره ها

مینو خالقی در وزارت کشور، پست گرفته است؟
انتشار تصویری از نشست مشترک وزیر کشور با فعاالن سازمان های مردم نهاد بود که باعث شد نام مینو خالقی 
یک بار دیگر بر سر زبان ها بیفتد، چرا که بر اساس تصاویری که از آن جلسه منتشر شد، مینو خالقی کنار تقی 
رستم وندی، معاون وزیر کشور و رییس سازمان امور اجتماعی نشسته بود که خود او نیز کنار رحمانی فضلی، 
وزیر کشور قرار داشت.سایت »الف« متعلق به احمد توکلی، نماینده سابق مجلس در حاشیه این عکس نوشت: 
»مینو خالقی مشاور ارشد سازمان امور اجتماعی وزارت کشور شد.«در همین راستا یک منبع آگاه به »ایران« 
گفت که مینو خالقی به لحاظ اداری پست مشاور سازمان امور اجتماعی را گرفته و قرار است در حوزه سمن ها 
به این سازمان کمک کند. وی همچنین تاکید کرد حکم وی به امضای رستم وندی نرسیده است.مینو خالقی، 

منتخب مردم اصفهان در انتخابات مجلس دهم بود؛ اما شورای نگهبان رای او  را باطل کرد.

واکنش وزارت امور خارجه به اعتراض مسافران اصفهانی در گرجستان
مدیر کل کنسولی وزارت امور خارجه کشور گفت: در پی اعتراض اخیر مسافران پرواز  تفلیس –اصفهان مبنی بر 
بازرسی بدنی اجباری از زنان ایرانی در فرودگاه، بررسی این موضوع در دستور کار وزارت امور خارجه قرار گرفت. علی 
چگینی با اشاره به اینکه یکی از ماموران فرودگاه تفلیس خودسرانه و غیر قانونی دست به این اقدام زده بود، افزود: بنابر 
اعالم مقامات گرجستانی این مامور متخلف ،هم اکنون توبیخ و از کار تعلیق شده است . وی با بیان اینکه هم اکنون 
با احضار سفیر گرجستان در تهران این موضوع در حال بررسی است، افزود:همچنین وزارت امور خارجه به صورت 
کتبی اعتراض خود به این بی حرمتی را از طریق سفیر ایران در گرجستان بررسی می کند . چگینی گفت: مسئوالن 
سفارت ایران در گرجستان با مقامات گرجی در رابطه با این موضوع مالقات های متعددی داشته اند . فروردین سال96 
هم بازرسان فرودگاه تفلیس بانوان ایرانی را با برخورد نامناسب کشف حجاب کردند که مورد واکنش نمایندگان 

مردم در مجلس قرار گرفت.

فائزه عباسی
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افزایش ۱۱۰ درصدی  نرخ پروازهای خارجی!
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

استارت آپ

درسومین رویداد هم نت فناوری 
چالش ها و اهمیت کار 

استارت آپ ها و شتاب دهنده ها 
بررسی شد  

شــرکت مخابرات ایران منطقه اصفهان، پس از 
برگزاری دو رویداد موفقیت آمیز »هم نت فناوری 
اطالعات و ارتباطات در ســال های 94 و 95 « 
و »حمایت از تیم های برگزیده شــده در مرکز 
شتابدهی مشاهیر شرکت مخابرات«، با برگزاری 
مراسمی سومین سالگرد تاسیس خود را جشن 
گرفت. این گردهمایــی  در اتــاق بازرگانی و با 
حضور جمعی از مدیران ارشد شرکت مخابرات، 
شــورای جوانان اتاق بازرگانی، شهرک علمی و 
تحقیقاتی، انجمن صنفی کسب و کارهای مجازی 
استان اصفهان، فاوای شــهرداری، دانشگاه آزاد 
نجف آباد، مراکز رشد و کارآفرینی، کارآفرینان و 

شتاب دهندهای فعال استان برگزار شد.
 در این آیین دکتر »مشــایخی« معاون تجاری 
مخابرات منطقه اصفهان، در ســخنان کوتاهي  
تاریخچه ای از تاســیس و فعالیت شتاب دهنده 
مشــاهیر مخابرات را از ابتدا تاکنون، بیان کرد 
و پس  از آن گزارشــی تصویــری از فعالیت هاي 

شتاب دهنده مشاهیر پخش شد.
 سپس  دکتر »خسروی« عضو  شورای شهر و دبیر 
جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی در رابطه با 
چالش ها و اهمیت کار شتاب دهنده در موفقیت 

استارت آپ ها به ایراد سخنرانی پرداخت.
 در ادامه این همایش ســه تیم از تیم های موفق 
 شــتاب دهنده مشــاهیر با نام هــای پروژه های

 »ما می بینیم«،  »آلتر« و »یوز« که در فاز ورود به 
بازار کسب و کار قرار دارند، به معرفی پروژه خود 
پرداختند. در این همایــش  مهندس »زاهدی« 
که یکی  از برجســته ترین مربیان کارآفرینی و 
بنیان گذار اســتارت آپ »اصفهان پالس« است، 
درباره  ظرفیت های کارآفرینی اصفهان سخنرانی 
کرد. از شــاخص های بــارز این همایــش که با 
محوریت اداره بازاریابی و امورمشتریان معاونت 
تجاری مخابــرات منطقه اصفهــان و همکاری 
شرکت صدرا نگین پارسیان برگزار شد، رویکرد 
شرکای تجاری و استفاده از دانش پژوهان  جوان 
است که می تواند  نویدبخش کالس جدیدی در 

بخش بازاریابی کشور محسوب شود.

هدفون بی سیم

 رییس اتحادیه صنف 
مشاوران امالک اصفهان مطرح کرد:

کاهش تدریجی قدرت خرید 
مردم در بازار مسکن

رییس اتحادیه صنف مشــاوران امالک اصفهان 
با بیان اینکه قدرت خرید مردم در بازار مســکن 
در حال کاهش اســت، گفت: اگر متناسب با نیاز 
مردم، مسکن ساخته شــود، قیمت ها به قدرت 

خرید مردم نزدیک خواهد شد.
»رســول جهانگیری« اظهار کرد: نوسانات بازار 
ســکه و ارز تاثیر خود را بر بازار مسکن گذاشت.

وی با بیان اینکه اگر اســتقبال از خرید و فروش 
مسکن واقعی و عمقی باشد، از رونق بازار مسکن 
خرسندیم، افزود: البته هنوز این رونق به بدنه و 
زیرساخت بازار مسکن و ســاخت و ساز سرایت 
نکرده و فقــط مراجعات به واحدهــای صنفی 
مشاوران امالک افزایش پیدا کرده است. رییس 
اتحادیه صنف مشــاوران امالک اصفهان گفت: 
امالکی که از هفت سال گذشته تاکنون معامله 
نمی شدند و از آن ها استقبال نمی شد، به تازگی 
مورد اســتقبال خریداران قرار گرفته اســت که 
نشان می دهد نوســانات بازار ســکه و ارز روی 

مسکن نیز تاثیر گذاشته است.
وی خاطرنشــان کرد: بین افزایش قیمت رهن، 
اجاره بها و گرانــی در خریدوفروش مســکن با 
رونق بازار مســکن، ارتباط مستقیم وجود دارد؛ 
وقتی بــازار مســکن در رکود باشــد، همچون 
 هفت ســال گذشــته، رهن و اجاره مسکن نیز 
ثابت اســت. جهانگیری با بیان اینکه طی دو ماه 
اخیر، رونق کاذبی در بازار مســکن ایجاد شــده 
است، اذعان داشت: امید داریم این رونق واقعی 
باشد اما درحال حاضر رهن و اجاره بهای مسکن از 

این رونق کاذب تاثیرپذیر بوده است.

کاهش ۷۰ درصدی تولید پسته 
در اصفهان

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان 
اصفهان در خصــوص کاهش تولید »پســته« 
می گوید: پســته از آن گروه محصوالتی اســت 
که از آن به عنوان کشــتی جایگزین محصوالت 
آب بر در مناطق خشــکی چون اصفهان می توان 

استفاده کرد.
»احمدرضا رییس زاده«  می افزاید: هرساله حدود 
هفت هزار هکتار زمین در استان، زیر کشت این 
محصول مــی رود که از این میــزان زمین تحت 
کشت، هفت هزار تُن پسته تولید می شود. البته 
ناگفته نماند که تولید پســته بستگی به شرایط 
اقلیمی دارد و امسال به دلیل شرایط آب وهوایی، 
تولید پسته این اســتان کاهش داشته است. به 
گفته رییس زاده پیش بینی می شــود برداشــت 
پسته در اســتان اصفهان نســبت به سال های 
گذشــته با وجود افزایش سطح زیر کشت، ۶۰ تا 
۷۰ درصد کاهش تولید داشــته باشد. مدیر امور 
باغبانی سازمان جهادکشاورزی استان اصفهان 
با اشــاره به اینکه نیمه دوم شــهریورماه زمان 
برداشت این محصول اســت، اظهارمی کند: به 
 دلیل کاهش تولیدات، با افزایش نرخ پسته روبه رو

 خواهیم بود.

 افزایش ۱۱۰ درصدی 
نرخ پروازهای خارجی!

بعد از تخصیص ندادن ارز دولتی به شرکت های 
هواپیمایی، قیمت بلیت هواپیماها در پروازهای 
خارجی ۱۰۰ تــا ۱۱۰ درصــد و در پروازهای 
داخلی ۶۰ تا ۸۰ درصد افزایش یافت. حتی برخی  
آژانس هــای مســافرتی و دالالن از این فرصت 
اســتفاده کرده و بلیت های خود را باقیمت های 
نجومی  به مســافران می فروشــند؛ به طوری که 
برخی از آژانس ها مابه التفاوت بلیت پیش فروش 

شده خود را از مسافران دریافت کرده اند.
»رضا جعفرزاده« سخنگوی سازمان هواپیمایی 
کشوری گفت: پیگیری های سازمان هواپیمایی 
برای تخصیــص ارز دولتــی از بانــک مرکزی 
همچنان ادامه دارد. بانــک مرکزی قول داده که 
ارز دولتی به شــرکت های هواپیمایی تخصیص 
دهد اما تا به امروز قول آن ها عملی نشــده است 
 و ما منتظر تحقــق قول دولــت و بانک مرکزی 

هستیم.
وی از راه اندازی »ســامانه نیما« برای اســتفاده 
شــرکت های هواپیمایی خبر داد و افزود: تمامی 
شــرکت های هواپیمایی باید بر اساس نرخی که 
ســامانه نیما اعالم می کند، بلیت هــای خود را 
صادر کنند. اجرایی شدن سامانه نیما از افزایش 
افسارگســیخته قیمت ها جلوگیــری می کند و 

نرخ ها تعدیل می شود.

بازار

هدفون بی سیم اچ بی 
I7S-TWS کیو مدل

هدفون بی سیم مدل فوجیتسو

»احتکار« کلید واژه ای اســت که این روزها از ســوی 
فعــاالن اقتصادی بــازار، زیــاد به گوش می رســد. 
لوازم خانگــی، لباس، حتی ابــزار و لــوازم یدکی در 
بازار به اندازه کافی موجود نیســت؛ همه خریداران و 
فروشندگان به دلیل لحظه ای شدن قیمت ها، کاالها 
را با پول نقد معامله می کنند. از ســوی دیگر اجناس 
در بازار وجود نــدارد یا به عبارتــی قطره چکانی وارد 
بازار می شــود. اما آنچه عجیب به نظر می رسد اینکه 
در این آشفته بازاری که ماه هاســت حرف و جنجال 
بر ســر واردات خودروهای خارجــی در آن به گوش 
می رســد، بازار خودرو در داخل یکی از آشــفته ترین 
روزهــا  را می گذراند. به گفته فعاالن ایــن بازار، یکی 
از اصلی ترین عوامل نیز  عدم عرضه خودرو از ســوی 
تولیدکنندگان داخلی یا به عبارتی احتکار خودروسازان 
اســت. چندی پیش خبر احتــکار خودروهای تولید 
داخل توســط یکی از نمایندگان مجلس منتشر شد؛ 
هر چند خودروســازان این موضوع را تکذیب کردند. 
»نادر قاضی پور« یکی از نمایندگانی است که تا کنون 
در چندین نوبت نسبت به شائبه احتکار خودروسازان 
تذکراتی داده است. وی با بیان اینکه سایپا حدود ۶۰ 
هزار و ایران خــودرو 3۰ هزار خــودرو را احتکار کرده 
است، گفت: خودروهای داخلی به صورت میانگین ۱۰ 
تا 3۰ میلیون و برخی از این خودروها هم 4۰ میلیون 
افزایش قیمت داشته اند که این موضوع، گران فروشی 
محسوب می شــود و نارضایتی های اجتماعی را ایجاد 
کرده اســت. بعــد از مصاحبه این نماینــده مجلس، 
 خودروســازان موضوع احتــکار را تکذیــب کردند.

»قاسم خاکی جوان« رییس اداره اطالع رسانی و ارتباط 
با رسانه های گروه خودروسازی ســایپا در این زمینه 
گفت: برای نگهداری هر دســتگاه خودرو نیازمند 25 
مترمربع فضای پارکینگ هســتیم که با احتساب ۶۰ 
هزار دستگاه خودروی ادعا شده، دستکم ۱5۰ هکتار 
فضا نیاز است. تامین چنین فضایی دور از ذهن است؛ 
بنابراین از مدعیان احتکار می خواهیم نشــان دهند، 
چنین فضایی در کجا واقع شده است؟ به نظر می رسد 
این احتکار چراغ خاموش، با ســکوت وزارت صنعت 

مواجه بــوده و به نوعی هم 
ســویی دولتی ها را با این 
مسئله به همراه داشته است. 
فروش قطره چکانی و 
از  تقلبی؛  پیش فروش 

شایعه تا واقعیت
اغلب فعاالن بازار معتقدند 
که بازار خودرو وابســته به 

دالر نیســت و عدم عرضه و کمبود ماشــین در بازار، 
موجب ایجاد گرانی در آن شده است.»سعید موتمنی« 
رییس اتحادیه صنف نمایشــگاه داران و فروشندگان 
خودروی تهران، گفت: خودروسازان داخلی در شرایط 
حاضر، محصوالت خود را به صورت قطره چکانی به بازار 
مصرف عرضه می کنند.وی اظهار کرد: متاسفانه بازار 
خودروهای تولید داخل درحال حاضر متالطم و رشد 
قیمت ها نیز به صورت نجومی است. همچنین رییس 
اتحادیه فروشندگان خودروی اصفهان، با تاکید بر اینکه 
نوسان قیمت و وضعیت خودروی داخلی مربوط به دولت 
است، گفت: قیمت خودروی داخلی به نرخ دالر وابسته 
نیست؛ درواقع عدم تزریق آن در بازار، عامل گرانی است. 
»قندی« با بیان اینکه درحال حاضــر زمانی که مالک 
برای امضای قولنامه خودرو مراجعه می کند، با دیدن 

سایت و آگاهی از نرخ جدید، 
از معامله منصرف می شود، 
گفــت: نماینــدگان ایران 
خودرو، اتومبیل مشتری را 
به صورت داللی می فروشند 
و مانــع ورود آن بــه بازار و 

نمایشگاه ها می شوند؛ 
درحالی کــه کم فروشــی 
در بازار، قیمت ها را دســتخوش نوســان کرده است. 
پیش فروش های لحظه ای خودروســازان نیز از دیگر 
حاشیه های این روزهای بازار خودرو بوده است. در یک 
حرکت عجیب، طی مدتی محدود 2۱2 هزا ر متقاضی 
در پیش فروش خودرو مزدا3 ثبت نام کردند. گفته می 
شود وجود حاشیه سود ۱۰۰ میلیون تومانی در بازار آزاد 
روی این خودرو، سبب افزایش تقاضای متقاضیان شده 
بود؛ هر چند پس از آن مشخص شد  این پیش فروش 
غیرقانونی بوده و معامله باطل شد؛ در نهایت مشتریانی 
ماندند که معلوم نیســت سرنوشــت خریدشان چه 

خواهد شد!
 به اعتقاد فعاالن بازار، قرار بــود عرضه خودرو افزایش 
پیدا کند تا اختالف قیمت کارخانه تا بازار کاهش یاید 
و امکان خرید خودرو برای مردم با قیمت های معقول 

فراهم شود. اما متاســفانه عرضه قطره چکانی خودرو 
به بازار، نه تنها اوضاع را بهتر نکرد بلکه هر روز اختالف 
قیمت خودروها از کارخانه تا بازار افزایش پیدا می کند.

اطالعــات آماری از مقــدار کل فروش شــرکت های 
خودروساز در چهار ماه امســال نشان می دهد که این 
مقدار نسبت به مدت مشابه سال قبل، با کاهش مواجه 
شده اســت و این افت، عمدتا ناشــی از کاهش مقدار 
فروش شرکت ایران خودرو بوده است. چهار خودروساز 
بزرگ ایران یعنی شرکت های »ایران خودرو«، »سایپا«، 
»پارس خودرو« و »زامیاد« در چهارماه امســال جمعا 
یازده هزار و ۶۸9 میلیارد تومان خودرو فروخته اند که 
این مقدار نسبت به مدت مشابه سال قبل، یک درصد 
کاهش داشته است. البته بخش زیادی از این کاهش، 
ناشی از کم شدن مقدار فروش شرکت ایران خودروست 
که ارزش کل فروش آن نسبت به ســال قبل نزدیک 
به 5۰۰میلیارد تومان کاهش یافته اســت. سال قبل، 
شــرکت ایران خودرو توانســته بود در طول چهارماه 
۶هزارو ۱۰۱میلیارد تومان خودرو بفروشد که این مقدار 
در چهارماه امســال با ۱/۸ درصد کاهش به پنج هزارو 

۶۰5میلیارد تومان رسیده است. 
کم فروشی،  با سکوت دولت در بازار جوالن 

می دهد
اگر چه در ســالهایی که مردم کمپین هماهنگی برای 
نخریدن خودرو راه انداختند و مسئوالن دولتی وقت آنها 
را که به این کمپین پیوسته بودند را خائن خطاب کردند 
گذشته است اما امسال وضعیت عرضه خودرو ها در بازار 
و ایجاد موجی منفی از گرانی در بازار خودرو نشان می 
دهد که این گونه عرضه خودرو به بازار و ایجاد این دست 
التهابات مصنوعی برای ســودجویی نیز چیزی شبیه 
خیانت است. پس از وضعیت آشــفته بازار در ماه های 
اخیر، حاال مجلس با خارج کردن شورای رقابت از دور 
قیمت گذاری خودرو تالش دارد به نحوی قیمت ها را در 
این بازار سر و ســامان دهد؛ هر چند در وضعیت فعلی 
بعید به نظر می رســد که این اقــدام کمکی در جهت 
کاهش قیمت ها بکند. در نهایت، آنچه طی ســال ها 
حمایت از تولید ملی خودرو در ایران نصیب مردم شده 
است، چیزی بیشتر از سودجویی و عدم همراهی با مردم 

از سوی خودروسازان نیست.

توطئه احتکار در خودروسازی ملی؟
   وقتی  برای حمایت از خودروسازان نمی توانیم خودروی خارجی سوار شویم؛  

صادرات هندوانه در چهارماه نخست امســال حدود ۱۰۰ میلیون دالر ارزآوری داشت. بر اساس آمار گمرک از تجارت 
خارجی ایران، تا پایان تیرماه سال جاری، 53۶ هزار و 549 تن هندوانه از ایران به کشورهای دیگر صادر شده است که 
ارزش آن به حدود 9۸ میلیون و 9۷2 هزار دالر می رسد. هندوانه ایران در این مدت به 32 کشور صادر شده است که البته 
بخش دیگری از آن نیز از طریق مناطق آزاد صادر شده است. این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته میزان 
صادرات هندوانه 4۰۰ هزار و ۶۰ تن بوده است که ارزشی برابر ۷۷ میلیون و 5۸4 هزار دالر داشته است. مقایسه آمار نشان 
می دهد که صادرات هندوانه در چهار ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل 34 درصد افزایش یافته است.

صادرات »هندوانه« 
۱۰۰میلیون دالری شد

خبر
   

  عکس روز

بحران آب در »هویزه«

استاندار اصفهان با هشدار به دستگاه های اجرایی برای برخورد با تخلفات در مسیر زاینده رود در زمان 
رهاسازی آب، گفت: باید برق پمپ های غیرمجاز در مسیر زاینده رود قطع شود.

»محسن مهرعلیزاده« در نشست شــورای حفاظت از منابع آب که پیرامون رهاسازی آب زاینده رود 
برای آبیاری باغات غرب استان برگزار شد، اظهارداشت: با هرگونه تخلف و برداشت های غیر قانونی در 

زمان رهاسازی آب به شدت برخورد خواهد شد.
استاندار اصفهان با اشاره به تشــکیل قرارگاه ویژه استانی به منظور حســن اجرای مصوبات شورای 
حفاظت از منابع آب برای رســاندن آب به باغات به ریاســت معاون سیاســی، امنیتی و اجتماعی 

استانداری، تصریح کرد: باید نظارت و کنترل الزم در این خصوص صورت گیرد.
وی تاکید کرد: بندهای غیرقانونی و نهرهایی که در مسیر رهاسازی، غیرقانونی آب برداشت می کنند 
باید بسته شود. مهرعلیزاده با تاکید بر اینکه مسیر و جریان آب با دقت و ظرفیت کافی کنترل و مدیریت 
شود، افزود: شرکت آب منطقه ای مکلف است با به کارگیری ظرفیت های الزم مانند صنف کشاورزی 
اجرای دقیق مصوبات از جمله برخورد با برداشــت های غیر قانونی را پیگیری کند. وی با بیان اینکه 
نیروی انتظامی هم مکلف است در اســرع وقت نیروی مورد نیاز را در اختیار فرمانداران برای مواقع 
بحران قرار دهد، اظهار داشت: برق پمپ های مســیر رودخانه نیز باید رصد و پایش موارد غیرمجاز 
جهت قطع برق اجرا شود. استاندار اصفهان تاکید کرد: با هرگونه اهمال و مماشات برخورد خواهد شد 
و موارد در اسرع وقت برای رسیدگی به هیئت تخلفات اعالم می شود. وی تاکید کرد: تیم بازرسی نیز 
باید کوتاهی های احتمالی در هر زمینه ای را گزارش کند. مهرعلیزاده بر ساماندهی رودخانه زاینده رود 

تاکید کرد و افزود: باید در اخذ اعتبارات مورد نیاز این پروژه از مرکز یا استان تسریع شود.

استاندار اصفهان:

برق پمپ های غیرمجاز در مسیر زاینده رود قطع شود

 عرضه قطره چکانی خودرو به بازار، 
نه تنها اوضاع را بهتر نکرد، بلکه 
هر روز اختالف قیمت خودروها از 
کارخانه تا بازار افزایش پیدا می کند

ایرانسل و استانداری اصفهان، تفاهم نامه همکاری امضا کردند
»شرکت ایرانسل« و »اســتانداری اصفهان« تفاهم نامه همکاری در زمینه توســعه زیرساخت های ارتباطی 
استان اصفهان را امضا کردند.این تفاهم نامه با دو هدف به کارگیری ظرفیت های استانداری اصفهان و ایرانسل 
در ارائه خدمات نوآورانه دیجیتال به افراد و ســازمان های خصوصی و عمومی، دولتی و غیردولتی در استان از 
طریق پیاده سازی راهکارهای اینترنت اشیا و اینترنت پهن باند، همچنین بهره برداری بهینه از زیرساخت های 
ارتباطی و سایر امکانات استان اصفهان در جهت ارائه خدمات مطلوب تر در حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات 
به شهروندان اصفهانی امضا شد. پیرو این تفاهم نامه، استانداری اصفهان در بسترسازی و استقرار سامانه های 
مورد نیاز برای پیاده سازی راهکارهای مدیریت هوشمند شهری و ایجاد هماهنگی بین سازمان ها و دستگاه های 

مختلف زیرمجموعه استانداری اصفهان، به منظور دستیابی به اهداف مدنظر با ایرانسل همکاری خواهد کرد.

معاون بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان خبر داد:
مسدودکردن ۳۰ نهر و قطع برق ۲۰۰ ایستگاه پمپاژ در مسیر باغات غرب

معاون بهره برداری شرکت آب منطقه ای استان اصفهان گفت: در مسیر آبیاری باغات غرب استان اصفهان، برق 2۰۰ 
ایستگاه پمپاژ قطع و 3۰ نهر سنتی مسدود شد. »حسن ساســانی«  اظهار داشت: به منظور جلوگیری از برداشت 
های غیرمجاز در مسیر آبیاری باغات، یک مجموعه نظارتی متشــکل از عوامل انتظامی، دستگاه قضائی، شرکت 
آب منطقه ای، صنف کشاورزان استان تشکیل و با متخلفان برخورد شد. وی بیان داشت: جلسه ای به این منظور 
در استانداری اصفهان با محوریت معاون سیاسی امنیتی در راستای حفظ و حراست از آب تشکیل شد که در این 
جلسه تمام دستگاه های مسئول به اضافه شرکت توزیع برق استان حضور داشتند. ساسانی اعالم کرد: صد بازرس 
عهده دارجلوگیری از برداشت های غیرمجاز در مسیر آبیاری باغات غرب شــدند . وی گفت: اگر چه با مخالفت و 
مقاومت هایی از سوی کشاورزان مواجه شدیم، اما با متخلفان از سوی نیروی انتظامی و دستگاه قضائی برخورد شد.

سکه تمام 
بهار آزادی

 3,777,000
تومان

1,761,000 نیم سکه
تومان

891,000ربع سکه
تومان

496,000سکه یک گرمی
تومان

یک گرم طالی 
18 عیار

292,460
تومان

      قیمت سکه و طال

 110,000
تومان

 150,000
تومان

بهمن توکلی فرد

مرضیه محب رسول
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مفادآراء
5/472 آگهی ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 

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

سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود .
1- راي شــماره 139760302027004098 مورخ 1397/04/23 رضا ابراهیمي فرزند 
حسین بشماره شناسنامه 375 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291410112 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پــالک 6477 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 155/83 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
2- راي شماره 139760302027005066 مورخ 1397/05/13 نسرین رفیع زاده کجاني 
فرزند غالمرضا بشماره شناسنامه 380 صادره از چالوس بشماره ملي 4839663467 در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در 

بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 398 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
3- راي شــماره 139760302027005067 مــورخ 1397/05/13 تــوران جاللــي 
ورنامخواســتي فرزند احمد بشــماره شناســنامه 896 صادره از اصفهان بشــماره ملي 
1289327998 در سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از 
قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 398 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
4- راي شماره 139660302027011352 مورخ 1396/10/21 اکبر کاکائی لفدانی فرزند 
بمانعلی بشماره شناسنامه 1 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291323147 در ششدانگ 
یکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 9562 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به مســاحت 384/48 مترمربع. خریداري مع الواســطه بصورت عادي از مالک 

رسمي اکبر نعمت بخش فرزند محمد رضا.
5- راي شماره 139760302027003771 مورخ 1397/04/12 حسین وکیلي اسفنگره 
فرزند زلفعلي بشماره شناسنامه 1124 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291175849 در 
یکدانگ مشاع از ششــدانگ یکباب انبار احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 
1-2-3 فرعي از اصلي 43 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 2182/12 مترمربع. 

خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي حسن پشمی فرزند مهدی .
6- راي شــماره 139760302027003768 مــورخ 1397/04/12 اصغر جعفر طیاري 
دهاقاني  فرزند مهدي بشــماره شناســنامه 52 صادره از ســمیرم ســفلی بشماره ملي 
5129596684 در دو دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب انبار احداثي بر روي قسمتي از 
قطعه زمین پالک 1-2-3 فرعي از اصلي 43 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 
2182/12 مترمربع. خریداري مع الواســطه بصورت عادي از مالک رسمي حسن پشمی 

فرزند مهدی .
7- راي شماره 139760302027003774 مورخ 1397/04/12 ناصر مدرس اسفند فرزند 
حسین بشماره شناسنامه 2807 صادره از اهواز بشماره ملي 1752843800 در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب انبار احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1-2-3 فرعي 
از اصلي 43 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 2182/12 مترمربع. خریداري مع 

الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي حسن پشمی فرزند مهدی .
8- راي شــماره 139760302027002996 مــورخ 1397/03/20 صغــري کامراني 
فرزند محمدتقي بشماره شناسنامه 6 صادره از گلپایگان بشماره ملي 1219681113 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 39 واقع در بخش 18 
ثبت اصفهان به مساحت 87/44 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي حسین فتحی .
9- راي شماره 139760302027003108 مورخ 1397/03/24 شرکت تعاونی بافندگی 
کردآباد جی اصفهان  بشناســه ملي 10260223214 در ششدانگ یکباب قطعه زمین با 
کاربری صنعتی جهت احداث شهرک صنعتی خصوصی احداثي بر روي قسمتي از قطعه 
زمین پالک 11 فرعي از اصلي 68 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 309213 

مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
10- راي شــماره 139760302027004501 مورخ 1397/04/30 جالل قاسم خاني 
فرزند محمد حسن بشماره شناسنامه 3963 صادره از آباده بشماره ملي 2410691978 در 
سه دانگ قسمتی از مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین 
پالک 7897 واقع در بخش 5 جهت تلفیق با پالک 7897/2012 ثبت اصفهان به مساحت 

12/20 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
11- راي شــماره 139760302027004506 مورخ 1397/04/30 زهرا جاوري فرزند 
علي اکبر بشــماره شناســنامه 208 صادره از شهرضا بشــماره ملي 1199022306 در 
سه دانگ قسمتی از مشــاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه 
زمین پالک 7897 واقع در بخش 5 جهت تلفیق با پــالک 7897/2012 ثبت اصفهان 
 به مســاحت 12/20 مترمربع. خریداري مع الواســطه بصورت عادي از مالک رســمي

 یداله طغیانی خوراسگانی .
12- راي شــماره 139760302027002026 مورخ 1397/02/26 حســینعلي اکبري 
طرقي فرزند احمد بشماره شناسنامه 306 صادره از اصفهان بشماره ملي 1286799074 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 10496 واقع در بخش 5 

ثبت اصفهان به مساحت 191/25 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
13- راي شــماره 139760302027003738 مــورخ 1397/04/12 احمــد حیدري 
فرزند عیدمحمد بشماره شناســنامه 5 صادره از شاهرود بشــماره ملي 6429944042 
در سه دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین 
 پالک 1 واقع در بخــش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 207/20 مترمربــع. خریداري

 طي سند رسمي.
14- راي شــماره 139760302027003736 مورخ 1397/04/12 زهرا اشراقي فرزند 
محمد رضا بشماره شناسنامه 11 صادره از شاهرود بشــماره ملي 6429950425 در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع 

در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 207/20 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
15- راي شــماره 139760302027003806 مــورخ 1397/04/12 غالمعلي عطائي 
عمروآبادي فرزند ابوطالب بشــماره شناســنامه 149 صادره از شــهرضا بشــماره ملي 
1198603720 در ششــدانگ یکباب ســاختمان احداثــي بر روي قســمتي از قطعه 
زمین پــالک 172 فرعــي از اصلــي 10353 واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهان به 
 مســاحت 173/70 مترمربع. خریداري مع الواســطه بصورت عادي از مالک رســمي

 بنیاد مستضعفان و جانبازان.
16- راي شــماره 139760302027004690 مــورخ 1397/05/06 قدیرعلی قدیری 
پزوه فرزند رضا بشماره شناسنامه 456 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283911541 در 
ششدانگ یکباب انبار مصالح ساختمانی  احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 
واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 1000 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي عباس صدیقی مورنانی فرزند حسین.
17- راي شــماره 139760302027004120 مورخ 1397/04/24 رسول فرزي فرزند 
حسن بشماره شناسنامه 9 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1291413073 در ششدانگ 
یکباب خانه نیمه ساز احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 7741 واقع در بخش 5 
ثبت اصفهان به مساحت 148/05 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي علی براتی فرزند محمد.
18- راي شماره 139760302027003316 مورخ 1397/03/28 اکبر قدمي فرزند عباس 
بشماره شناسنامه 2492 صادره از آباده بشماره ملي 2410433367 در 14 حبه مشاع از 72 
حبه ششدانگ  یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 11813 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 246/31 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي 

از مالک رسمي مریم خاتون آبادی.
19- راي شــماره 139760302027003320 مورخ 1397/03/28 صدف قدمي فرزند 
احمد بشماره شناسنامه 0 صادره از اصفهان بشماره ملي 1271630400 در 22 حبه مشاع 
از 72 حبه ششدانگ یکباب خانه باستثناء بها ثمنیه اعیاني احداثي بر روي قسمتي از قطعه 
زمین پالک 11813 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 246/31 مترمربع. خریداري 

مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي مریم خاتون آبادی.
20- راي شماره 139760302027003323 مورخ 1397/03/28 صبا قدمي فرزند احمد 
بشماره شناسنامه - صادره از اصفهان بشماره ملي 1272618560 در 22 حبه مشاع از 72 
حبه ششدانگ  یکباب خانه باستثناء بها ثمنیه اعیاني احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین 
پالک 11813 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 246/31 مترمربع. خریداري مع 

الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي مریم خاتون آبادی.
21- راي شــماره 139760302027003319 مورخ 1397/03/28 ربابه اللهي بروجني 
فرزند عباسقلي بشماره شناسنامه 34 صادره از بروجن بشماره ملي 4650260124 در 14 
حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
11813 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 246/31 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي مریم خاتون آبادی.
22- راي شــماره 139760302027003935 مورخ 1397/04/19 حسین کاله دوزان  
فرزند حسن بشماره شناسنامه 52768 صادره از اصفهان بشماره ملي 1280955708 در 
ششــدانگ یکباب خانه ویالئی احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 22 فرعي از 
اصلي 23 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 858/05 مترمربع. خریداري مع 

الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي عباسعلی حسینی قهار.
23- راي شــماره 139760302027004076 مورخ 1397/04/23 علی عنوانی فرزند 
رسول بشماره شناسنامه 3854 صادره از اصفهان بشماره ملي 1288245858 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 176 فرعي از اصلي 10353 واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 101/30 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي حسینعلی سعیدی کلمانی و جواد سعیدی کلمانی .
24- راي شماره 139760302027003619 مورخ 1397/04/05  حبیب باروتي  فرزند 
خدارحم بشماره شناسنامه 697 صادره از کازرون بشماره ملي 2371757497 در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 12188 واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 197/71 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 
عادي از مالک رسمي منوچهر و جمشید و بیژن و سیروس و پریدخت و پرویندخت شهرت 

همگی زند .
25- راي شــماره 139760302027003617 مورخ 1397/04/05 فخرالزمان بهروتي 
فرزند رمضانعلي بشماره شناسنامه 1105 صادره از اصفهان بشماره ملي 1285462564 
در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
12188 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 197/71 مترمربع. خریداري مع الواسطه 
بصورت عادي از مالک رسمي منوچهر و جمشید و بیژن و سیروس و پریدخت و پرویندخت 

شهرت همگی زند .
26- راي شــماره 139760302027002496 مورخ 1397/03/05 رســول صادقانی  
فرزند حسن بشماره شناســنامه 33647 صادره از اصفهان بشماره ملي 1282263498 
در ششدانگ یکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1389 فرعي 
از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 62/80 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
27- راي شــماره 139760302027003835 مورخ 1397/04/16 نرجس ســلماني 
فشارکي فرزند جعفر بشماره شناسنامه 988 صادره از اصفهان بشماره ملي 1286025591 
در سه دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین 
 پالک 1 واقــع در بخــش 18 ثبت اصفهان بــه مســاحت 220 مترمربــع. خریداري

 طي سند رسمي.
28-  راي شــماره 139760302027003833 مــورخ 1397/04/16 مهرالســادات 
هاشمي فشارکي فرزند حسین بشماره شناســنامه 2177 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1288128371 در دو دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از 
قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 220 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
29- راي شــماره 139760302027003834 مــورخ 1397/04/16  فاطمــه مطلبي 
فشــارکي فرزند ابراهیم بشــماره شناســنامه 61838 صادره از اصفهان بشــماره ملي 
1281045111 در یکدانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از 
 قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 220 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
30- راي شــماره 139760302027003805 مورخ 1397/04/12 اکرم صباغ تبریزی 
فرزند علیرضا بشماره شناســنامه 1911 صادره از اصفهان بشماره ملي 1286613434 
در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 1572 فرعي از 
اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 193/40 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
31- راي شماره 139760302027000548 مورخ 1397/01/21 اسداله امیني پزوه فرزند 
جواد بشماره شناسنامه 1636 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291626077 در دو دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 7949 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 131/65 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي 

از مالک رسمي اسداله امینی پزوه فرزند صفر علی .
32- راي شماره 139760302027000552 مورخ 1397/01/21 یوسف امیني پزوه فرزند 
جواد بشماره شناسنامه 101 صادره از اصفهان بشماره ملي 1293366951 در دو دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 7949 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 131/65 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي 

از مالک رسمي اسداله امینی پزوه فرزند صفر علی .
33- راي شماره 139760302027000544 مورخ 1397/01/21 محمدرضا امیني پزوه 
فرزند جواد بشماره شناسنامه 1636 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291591796 در دو 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 7949 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 131/65 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي اسداله امینی پزوه فرزند صفر علی .
34- راي شــماره 139760302027004103 مــورخ 1397/04/23 علــي هشــت 
مردي خوراســگانی فرزند حسین بشماره شناســنامه 25 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1291303707 در ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
5978 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 188/427 مترمربع. خریداري طي سند 

رسمي.
35- راي شــماره 139760302027003823 مورخ 1397/04/13  عباسعلي پهلواني 
نوشــابادي  فرزند ماشــاء اله بشــماره شناســنامه 311 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1285439368 در ششدانگ یکباب مرغداری احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
35 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 8485/68 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي براتعلی شیری و مصطفی بدیعی گورتی .
36- راي شــماره 139660302027011544 مورخ 1396/10/25 سید یحیي کوچکي 
فرزند سید محمد بشماره شناســنامه 110 صادره از مبارکه بشماره ملي 5419375613 
در ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 305 فرعي از 
اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 200 مترمربع. خریداري طي 

سند رسمي.
37- راي شــماره 139760302027003921 مــورخ 1397/04/19 اصغر ترابی پوده 
فرزند غالمرضا بشماره شناسنامه 4 صادره از شهرضا بشماره ملي 5129837436 در دو 
و نیم دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
255 فرعي از اصلي 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 160/05 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
38- راي شــماره 139760302027003918 مــورخ 1397/04/19 فریبا ترابی فرزند 
ابراهیم بشماره شناسنامه 902 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1287896979 در سه و 
نیم دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
255 فرعي از اصلي 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 160/05 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
39- راي شماره 139760302027004101 مورخ 1397/04/23 عزیزاله زارعی مارچوبه 
فرزند علي اکبر بشماره شناســنامه 88 صادره از اصفهان بشماره ملي 1284230554 در 
ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پــالک 3124 فرعي از 
اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 260 مترمربع. خریداري طي 

سند رسمي.
40- راي شــماره 139760302027002892 مــورخ 1397/03/17 عبدالحمیــد 
طاهری نســب فرزند فخرالدین بشماره شناســنامه 810 صادره از اصفهان بشماره ملي 

1287761275 در سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از 
قطعه زمین پالک 9 فرعي از اصلي 10354 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 
125/71 مترمربع. خریداري مع الواســطه بصورت عادي از مالک رسمي موسسه خیریه 

همدانیان.
41- راي شماره 139760302027002894 مورخ 1397/03/17 سیده مرضیه سادات 
موسوي فرزند سیدفضل اله بشماره شناســنامه 55801 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1280985755 در سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از 
قطعه زمین پالک 9 فرعي از اصلي 10354 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 
125/71 مترمربع. خریداري مع الواســطه بصورت عادي از مالک رسمي موسسه خیریه 

همدانیان.
42-  راي شــماره 139760302027004134 مورخ 1397/04/24 شهرداری اصفهان  
بشناسه ملي 14000277232 در ششــدانگ یکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از 
قطعه زمین پالک 1 واقــع در بخش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 1444/65 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
43- راي شــماره 139760302027001924 مورخ 1397/02/24 شهرداري اصفهان 
به شماره ثبت 411367487781و بشناســه ملي  14000277232 در ششدانگ یکباب 
ساختمان و اراضی متصله با کاربری بهداشتی و درمانی واقع در شهرک سالمت  احداثي بر 
روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 26950/43 

مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
44- راي شــماره 139760302027003378 مورخ 1397/03/29 محمود نصوحیان 
فرزند منوچهر بشماره شناسنامه 1531 صادره از اصفهان بشماره ملي 1286990505 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 15234 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 189/5 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي احمد آبشاهی .
45- راي شماره 139760302027003514 مورخ 1397/04/03 رضوان السادات هاشم 
الحسیني فرزند محمد بشماره شناسنامه 35 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283549786 
در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 9161 فرعي از 
اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 275/81 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
46- راي شــماره 139760302027004473 مــورخ 1397/04/30 مرضیه مرکبیان 
تل واژگاني فرزند مرتضی بشــماره شناســنامه 39192 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1282319371 در ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 297/825 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي حسین کشاورز.
47- راي شماره 139760302027003290 مورخ 1397/03/28 شرکت سهامي ذوب 
آهن اصفهان بشماره ثبت 25230 شناســه ملي 10260085303 در ششدانگ یکباب 
فروشگاه تعاونی احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 3125 فرعي از اصلي 15190 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 375/603 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.

48- راي شــماره 139760302027003413 مورخ 1397/03/31 حسین امیني پژوه  
فرزند نظرعلي بشماره شناسنامه 2025 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283688069 در 
ششدانگ یکباب قطعه زمین کشاورزی احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 54 
واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 123398/53 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي براتعلی آزاد فرزند مهدی.
49- راي شــماره 139760302027003902 مــورخ 1397/04/19 مجیــد قیصري 
خوراســگاني فرزند عباس بشــماره شناســنامه 477 صادره از اصفهان بشــماره ملي 
1291556842 در ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
387 فرعي از اصلي 7725 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 151/32 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
50- راي شــماره 139760302027002472 مــورخ 1397/03/05 قــدرت الــه 
یزداني باقرآبادي فرزند عباس بشــماره شناسنامه 85 صادره از شــمیران بشماره ملي 
0450534839 در سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از 
 قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 200 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
51- راي شماره 139760302027002470 مورخ 1397/03/05 زهرا یزداني فرزند قاسم 
بشماره شناسنامه 3075 صادره از تهران بشماره ملي 0072561610 در سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 

ثبت اصفهان به مساحت 200 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
52- راي شــماره 139760302027002453 مــورخ 1397/03/05 احمــد قــادري 
خوراســگاني فرزند اسماعیل بشــماره شناســنامه 238 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1283998874 در ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
9355 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 177/47 مترمربع. خریداري طي سند 

رسمي.
53- راي شماره 139760302027002492 مورخ 1397/03/05 محمود جعفري فرزند 
حسین بشماره شناسنامه 3 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291310754 در ششدانگ 
یکباب مغازه باستثناء بها ثمنیه اعیاني احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 9445 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 25/33 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
54-  راي شــماره 139660302027012640 مورخ 1396/11/26 رســول عباســي 
ســنجوانمره فرزند عباس بشــماره شناســنامه 211 صادره از اصفهان بشــماره ملي 
1283926822 در ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
10408 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 220/14 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي عباس عباسی سنجوانمره فرزند محمد حسین.
55- راي شماره 139760302027004130 مورخ 1397/04/24 حسن نیک بخت فرزند 
نوراله بشماره شناسنامه 18 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291403991 در ششدانگ 
یکباب ساختمان احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت 

اصفهان به مساحت 60 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
56- راي شــماره 139760302027001522 مورخ 1397/02/16 زهرا شوقي فرزند 
حسین بشماره شناســنامه 11387 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1283815532 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 10641 واقع در بخش 

5 ثبت اصفهان به مساحت 141/96 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
57-  راي شــماره 139760302027001997 مورخ 1397/02/26 رسول امیني فرزند 
محمود بشماره شناسنامه 60 صادره از آبادان بشماره ملي 1819482065 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 10641 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 149/12 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
58- راي شــماره 139760302027002006 مورخ 1397/02/26 محســن شوالئی 
فرزند رمضانعلی بشماره شناسنامه 957 صادره از اصفهان بشماره ملي 1285698193 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 

ثبت اصفهان به مساحت 89/16 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
59- راي شماره 139760302027002678 مورخ 1397/03/09 سید حسام رضویزاده 
فرزند سید جواد بشماره شناســنامه 27 صادره از شهرضا بشماره ملي 1199728497 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 10353 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 108/58 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي کریم کشتی آرائی  ،رحیم کشتی آرائی و محمد رضا رفعتی.
60- راي شماره 139760302027002732 مورخ 1397/03/12  علیرضا حاجیان فرد 
فرزند حسن بشماره شناسنامه 473 صادره از قم بشماره ملي 0384542972 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 10006 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 102/80 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
61- راي شماره 139760302027002730 مورخ 1397/03/12 مرتضي اسماعیلیان 
خاتون آبادي فرزند ناصر بشماره شناسنامه 0 صادره از اصفهان بشماره ملي 1270410032 
در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 9335 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 244/90 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي محمد اسماعیلی .
62- راي شماره 139760302027002852 مورخ 1397/03/13 محمود منصوري راراني 
فرزند رمضان  بشماره شناســنامه 9575 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283797623 
در ششدانگ یکباب خانه باستثناء بها ثمنیه اعیاني احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین 
پالک 7228 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 151/63 مترمربع. خریداري مع 

الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي عباس گیاه چین چلمرزی.
63- راي شــماره 139760302027002498 مورخ 1397/03/05 مصطفي کریمیان 
کاکلکي فرزند محمد بشماره شناسنامه 14 صادره از شهرکرد بشماره ملي 4623103870 
در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 

ثبت اصفهان به مساحت 200 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
64- راي شــماره 139760302027000323 مــورخ 1397/01/18 صدیقه فخرزارع 
فرزند حسنعلی بشماره شناسنامه 28235 صادره از اصفهان بشماره ملي 1282209876 
در دو و بیست و پنج صدم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از 
قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 200 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
65- راي شماره 139760302027000319 مورخ 1397/01/18 جواد قاسم پور فرزند 
شعبانعلی بشماره شناسنامه 1254 صادره از اصفهان بشماره ملي 1288220367 در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع 

در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 200 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
66- راي شــماره 139760302027000327 مــورخ 1397/01/18 زهرا قاســم پور 
طالخونچه فرزند شــعبانعلی بشــماره شناســنامه 312 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1284784509 در هفتاد و پنج صدم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي 
قسمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 200 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
67- راي شماره 139660302027011372 مورخ 1396/10/21 مرتضي شیرکش فرزند 
عباس بشماره شناسنامه عباس صادره از اصفهان بشماره ملي 1281232017 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 29 فرعي از اصلي 15190 واقع در 

بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 131/34 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
68- راي شماره 139760302027000935 مورخ 1397/02/01 بهرامعلي تقیان قوام 
آبادي فرزند غالم بشماره شناسنامه 1 صادره از شهرضا بشماره ملي 1199510378 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 10453 فرعي از اصلي 
15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 211/12 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي کریم و رحیم زارع .
69- راي اصالحی شماره 139760302027005176 مورخ 1397/05/16 شرکت پایانه 
شرق اصفهان بشماره ثبت 11093 بشناســه ملي 10260321544 در ششدانگ یکباب 
ترمینال شرق اصفهان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 31 واقع در بخش 18 
ثبت اصفهان به مساحت 62020 مترمربع. خریداري طي سند رسمي صحیح میباشد که 

در رای شماره 139660302027012041 مورخ 1396/11/10 به اشتباه ثبت شده بود.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/05/27
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/06/11

م الف: 227984 مهدی شبان رییس منطقه ثبت اسناد وامالک شرق اصفهان 
مزایده اموال غیرمنقول

5/473 اجرای احکام حقوقی شعبه اول اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ای در خصوص 
پرونده اجرایی کالسه 962468 ج/ اول له آقای سید ســعید طباطبایی با وکالت آقایان 
حســام الدین صادقی و علی کرم جلیل پیران و علیه 1- خانم مینــا فتحیان پور کندی 
2- آرش حکیم الهی مبنی بر دســتور فروش پالک ثبتی 2415 بخش یک اصفهان در 
تاریخ 97/6/20 ساعت 12 صبح در محل اجرای احکام دادگستری اصفهان طبقه زیرزمین 
خیابان شهید نیکبخت شش دانگ ملکی با مشــخصات مندرج در نظریه کارشناسی که 
ذیال درج شده است ملکی طرفین و اکنون در تصرف مالکانه طرفین )خالی از سکنه( می 
باشد توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی شده نظریه وی مصون از 
تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید طالبین خرید می توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه 
مزایده به نشــانی فوق مراجعه و از ملک بازدید و با همراه داشتن 10 درصد بها به صورت 
نقد یا چک تضمین شده بانک ملی در وجه اجرای احکام حقوقی در جلسه مزایده شرکت 
نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود تسلیم ملک مورد مزایده 
پس از پرداخت تمام بهای آن صورت خواهد گرفت. اوصاف ملک مورد مزایده: 1- ملک و 
محل آن: اصفهان خیابان دکتر بهشتی روبروی مسجد لبنان بن بست 23 جنب هنرستان 
دخترانه فنی و حرفه ای پردیس یک کدپستی 63673-81349 ، 2- این پالک در حال 
حاضر بصورت مفروض الرعیه افراز و یک دســتگاه واحد مســکونی مخروبه می باشد 
مساحت عرصه و اعیان طبق اعالم آقای شــجاعی کارشناس نقشه بردار منتخب معادل 
138/8 متر مربع می باشد که با توجه به وضعیت و موقعیت و سایر مشخصات و کلیه عوامل 
دخیل در این قضیه از قرار متر مربعی 30/000/000 ریال برآورد می شود بنابراین ارزش 
آن جمعًا بالغ بر 4/164/000/000 ریال می گردد. 4- هزینه انشعابات آب و برق و غیره 
جمعا بالغ بر 60/000/000 ریال می گردد. اینک با توجه به ارقام فوق الذکر ارزش آن بالغ 
بر 4/224/000/000 ریال معادل چهارصد و بیســت و دو میلیون و چهارصد هزار تومان 
تقویم و ارزیابی می گردد. مطابق استعالم انجام شــده آقای حکیم الهی 44/137 حبه و 
آقای طباطبایی مقدار 24/715 حبه خانم فتحیان 3/148 حبه مالک بوده و وفق ماده 10 
آئین نامه فروش امالک مشاع وجوه حاصل از فروش پس از کسر هزینه عملیات اجرایی به 
نسبت سهم هریک از مالکین کسر خواهد شد. م الف: 224068 اجرای احکام حقوقی 

شعبه اول اصفهان )393 کلمه، 4 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

5/489 مرجع رسیدگی: شعبه دوم حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شــهر بلوار پاســداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شــوراهای حل اختالف 
اصفهان، کالسه پرونده 2111/97 حل 2 ، وقت رســیدگی ساعت 5/40 بعد از ظهر روز 
یکشنبه مورخه 1397/7/15، مشــخصات خواهان: امید سخایی فرزند اردشیر به نشانی 
خمینی شهر خ عموشاهی روبروی درب پادگان پ 10،  مشخصات خوانده: سعید قیصری 
فرزند عزیزخون،  خواســته و بهای آن:  مطالبه، گردش کار: خواهان خوانده را مجهول 
المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی در 
یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و 
انقالب در امور مدنی نموده است لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات 
یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف: 228347 
شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )165 

کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/491 مرجع رسیدگی: شعبه دوم حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، 
کالسه پرونده 769/97 حل 2 ، وقت رسیدگی ساعت 5/50 بعد از ظهر روز سه شنبه مورخه 
1397/7/10، مشخصات خواهان:  نادر رجبی فرزند حبیب به نشانی خمینی شهر خ امیر 
کبیر فرعی 85 جنب آرایشــگاه رضایی، مشــخصات خوانده: مهدیه مرادی فرزند علی،  
خواسته و بهای آن:  مطالبه، گردش کار: خواهان خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای 
ابالغ دادخواست و وقت رســیدگی به وی از طریق نشــر آگهی در یکی از روزنامه های 
کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی 
نموده است لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می 
گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شورا نســخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت 
و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف: 228288 شعبه دوم حقوقی 

شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )167 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/492 شماره نامه: 1297009000740727 شــماره پرونده: 9709983633600301 
شماره بایگانی شــعبه: 970303 از دفتر شــعبه پنجم دادگاه عمومی شهرستان خمینی 
 شهر در پرونده مطروحه کالسه 970303  به حوری ماه شــکری میدانی خوانده پرونده 
فوق الذکر که مجهول المکان اعالم شده است و خواهان آن نیره سادات ابطحی فروشانی 
فرزند سید رضا به خواســته الزام به فک پالک  و در جریان رسیدگی می باشد اخطار می 
نماید که برای روز شنبه مورخ 97/7/14 ساعت 9/30 صبح در دادگاه شعبه پنجم محاکم 
عمومی خمینی شهر مراجعه نماید و یا چنانچه جهات ردی دارید به صورت کتبی قبل از 
موعد مقرر به دفتر مربوط اعالم و ارسال دارید واال تصمیم مقتضی اتخاذ و دادگاه غیبا رای 
صادر خواهد نمود جهت دریافت نسخه ثانی و برگ دادخواست و ضمائم آن به دفتر دادگاه 
مربوط مراجعه نماید. این آگهی وفق ماده 73 قانون آیین دادرســی دادگاه های عمومی 
 و انقالب در امور مدنی یک نوبت در یکی از رونامه های کثیراالنتشــار درج می شــود. 
م الف: 228397 شــعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خمینی 

شهر )167 کلمه، 2 کادر(



   طرح مغز افراد منحصر به فرد است

پیشنهاد سردبیر:

مدیرعامل شرکت زیرساخت:
ظرفیتپهنایبانداینترنتازشهریور۵برابرمیشود

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت، از توسعه و افزایش ظرفیت اینترنت داخل 
کشور )شبکه IP( تا پنج برابر ظرفیت فعلی خبر داد.

»صادق عباسی شاهکوه« با اشاره به پایداری شــبکه زیرساخت ارتباطی کشور و 
ارائه خدمات به اپراتورهای ارتباطی، اظهار داشت: موضوع توسعه زیرساخت های 
ارتباطی همچنان در دست پیگیری اســت و در »هفته دولت« یکی از مهم ترین 

پروژه های این بخش به بهره برداری خواهد رسید.
وی گفت: در این پروژه تالش بــر ارتقای ظرفیت پهنای باند شــبکه IP داخلی 
است تا ارائه سرویس و محتوا بر بستر شبکه داخلی کشور توسعه یابد. مدیرعامل 
شــرکت ارتباطات زیرســاخت ادامه داد: براین اســاس در اوایل شــهریورماه و 
همزمان بــا هفته دولت از پروژه توســعه شــبکه داخلی بهره بــرداری می کنیم 
که این پــروژه ظرفیــت دسترســی اپراتورها بــه زیرســاخت های ارتباطی را 
 IP افزایش می دهــد. به گفته وی، پیش بینی می شــود که با توســعه شــبکه
داخلــی، ظرفیت پهنــای باند اینترنــت داخلی به ۴ تــا ۵ برابــر ظرفیت فعلی 
برســد. برمبنای آخرین آمار ارائه شــده از ســوی وزارت ارتباطــات، ظرفیت 
 شبکه IP کشور تا پایان ســال ۹۶ حدود ۶ هزار و ۹۶۸ گیگابیت بر ثانیه برآورد

 شده است.

 چرا شرکت های ســازنده موبایل تا این حد میل به 
طراحی و تولید گوشی های با نمایشگر تاشو دارند؟ به گفته 
بســیاری از کارشناســان، تولید گوشــی های مجهز به 
»نمایشگرتاشو«، به منزله تحولی شگرف در صنعت موبایل 
اســت. سال هاســت که درمورد پیاده ســازی این طرح 
صحبت های زیادی به عمل آمده و شرکت های بزرگی همچون 
سامســونگ، اپل، هوآوی، ال.جی و غیره در تالش هستند 
نمونه های قابل عرضه گوشی های با نمایشگر تاشو را طراحی 
کنند. ظاهرا »سامسونگ« تمایل دارد نخستین شرکتی باشد 
که یک گوشی مجهز به نمایشگر تاشــو معرفی می کند و 

احتماال این گوشی در سال 2019 رونمایی می شود. 
در ادامه قصد داریم به معرفی دالیلی بپردازیم که نشــان 
می دهند گوشی های با نمایشگر تاشو می توانند در صنعت 

موبایل تحول ایجاد کنند.
تحول در نحوه تعامل با گوشی

با روی کار آمدن گوشــی های مجهز به نمایشگر تاشو، نحوه تعامل 
کاربر در شــرایط مختلف با گوشــی تغییر پیدا می کند. این مسئله 
اصلی ترین موضوعی اســت که ما  برای دیدن نحوه پیاده سازی آن 
لحظه شماری می کنیم. برای مثال اگر نمایشگر گوشی قابل تا زدن 
باشد، احتماال می توان در شــرایط مختلف با اندازه های متفاوت از 
صفحه نمایش دستگاه استفاده کرد. مثال تصور کنید در حالتی که 
گوشی تا خورده باشــد، می توان از نصف نمایشگر آن برای برقراری 
تماس استفاده کرد و در حالت های دیگر مثل زمانی که می خواهید 
وب گردی کنید یا فیلمی ببینید، می توانید صفحه نمایش تا خورده 

دستگاه را باز کنید و محیطی بزرگ تر را در اختیار داشته باشید.
پیاده سازی این ایده و عرضه گوشــی های با نمایشگر تاشو، حتی 
می تواند در روند تعامل اپلیکیشــن ها با یکدیگــر هم تحول ایجاد 
کند. پیاده ســازی این طرح می تواند به توسعه دهندگان اپلیکیشن 
موبایل اجازه دهد تا اپلیکیشــن های خاصی توسعه دهند که با این 
نوع گوشی ها ســازگاری داشــته باشــد و کاربر در حین کار با این 
اپلیکیشن ها بتواند در هر یک از قسمت های صفحه نمایش گوشی، 

یک کار خاص را انجام دهد.
بهتر و قوی تر شدن دوربین گوشی ها!

تولید گوشــی های با نمایشگر تاشو سبب می شــود تا دوربیِن این 
گجت ها کیفیت چشمگیری پیدا کند. اما چرا و چگونه؟ هم اکنون 
گوشی های هوشمند به دوربین اصلی و سلفی مجهز هستند؛ یعنی 
شــرکت های ســازنده موبایل برای اینکه بتوانند قیمتی مقرون به 
صرفه تر را برای گوشــی های موبایل ایجاد کنند، باید تعادلی مابین 

کیفیت عملکرد دوربین اصلی و کیفیت 
عملکرد دوربین سلفی گوشی ها به وجود 
آورند. امــا با رونمایی از گوشــی های با 
نمایشگر تاشــو، دیگر نیازی به تجهیز 
گوشی به لنز دوربین سلفی و اصلی وجود 
نخواهد داشت! ازآنجاکه صفحه نمایش 
گوشی، قابل تا شــدن است، می توان از 
یک لنز دوربین مســتقل هم به عنوان 
دوربین اصلی و هم به عنــوان دوربین 

سلفی استفاده کرد!
خداحافظی با معضل شکستن 

ال. سی. دی
شکســتن ال. ســی. دی گوشــی های 
هوشــمند، یکی از رایج ترین اتفاق های 
ناگواری است که برای این گجت ها رخ 

می دهد. ماهیت ال. ســی دی. هایی که قرار است در گوشی های با 
نمایشگر تاشــو به کار روند، کامال متفاوت با ال. سی. دی های فعلی 
خواهد بود؛ این امر ســبب می شود تا دیگر شکســتن ال. سی. دی 
گوشی از معضالت کاربران این گجت ها نباشد یا حداقل در شرایط 

نادرتری رخ دهد!
کاهش قیمت گوشی های معمولی

اگر استقبال خوبی از گوشی های با نمایشــگر تاشو به عمل بیاید، 
احتماال این گوشی ها به دستگاه های مدرن تر و بهتر تبدیل می شوند 
و گوشی های با نمایشگر معمولی با افت قیمت مواجه خواهند شد. 
البته این مســئله خیلی هم قابل تاکید نیســت و نمی توان آن را با 
قاطعیت عنوان کرد؛ چون ممکن است اصال استقبال خوبی از گوشی 
های با نمایشگر تاشــو به عمل نیاید و این امر ســبب شود تا روند 

صعودی قیمت گوشی های موبایل حفظ شود.
 اما با توجه به تمرکزی که شرکت های سازنده گوشی، روی طراحی 
و تولید گوشی های مجهز به نمایشگر تاشــو داشته اند، پیش بینی 
می کنیم که این محصوالت بتوانند توجــه کاربران را جلب کرده و 
مورد اســتقبال آن ها قرار گیرند. بنابراین تحول دیگری که گوشی 
های با نمایشگر تاشو می توانند در صنعت موبایل ایجاد کنند، مربوط 

به کاهش قیمت گوشی های با نمایشگر عادی می شود.
ظاهر منحصر به فرد و کامال متفاوت

گوشی های موبایل طی چند سال اخیر از نظر سخت افزاری، تحوالت 
قابل مالحظه ای داشته اند. برای مثال ظرفیت رم آن ها افزایش یافته، 
تراشه آن ها قوی تر شده، دوربین هایشــان قدرتمندتر شده و ...؛ اما 

مدت هاست هیچ تغییر ظاهری چشمگیر و متفاوتی در گوشی های 
هوشمند ایجاد نشده است. شاید اصلی ترین تغییر ظاهری که ظرف 
چند سال اخیر در گوشی های هوشمند ایجاد شده است،  مربوط به 
به کارگیری شیشه در بدنه آن ها و همچنین استفاده از نمایشگرهای 

بدون حاشیه باشد.
با روی کار آمدن گوشی های با نمایشــگر تاشو، یک تغییر ظاهری 
عمده و کامال منحصر به فرد در گوشی های هوشمند ایجاد می شود. 
این امر می تواند یک تحول بزرگ و چشــم گیر در سبک طراحی و 

ظاهر گوشی های موبایل باشد. 
امکان نصب باتری با ظرفیت بیشتر

گوشی های با نمایشگر تاشو می توانند به نوعی معضل ظرفیت باتری 
گوشی های هوشمند را برطرف سازند. اما چگونه؟

مطمئنا اگر صفحه نمایش گوشــی، قابلیت تا شــدن داشته باشد، 
مساحتی که دستگاه در حالت کامال باز شــده ارائه می کند، بیشتر 
از سطحی است که هم اکنون در گوشی های معمولی ارائه می شود. 
در این حالت، احتماال می توان با تدابیر خاصی ظرفیت باتری به کار 
رفته در گوشــی های موبایل را افرایش داد.  برای مثال تصور کنید 
شرکت های سازنده گوشی در پشــت هر یک از قسمت یا تکه های 
صفحه نمایش گوشی، الیه بسیار نازکی از باتری های لیتیوم یونی را 
به کار ببرند؛ این امر سبب می شود تا به تدریج ظرفیت نهایی باتری 
دستگاه افزایش یابد و معضل شــارژدهی باتری گوشی های موبایل 
برطرف شود. بنابراین امکان نصب باتری با ظرفیت بیشتر یکی دیگر 
از تحوالت احتمالی است که گوشی های با نمایشگر تاشو در صنعت 

موبایل ایجاد می کنند.

 مزیت اصلی گوشی های مجهز به نمایشگر تاشو چیست؟ 
تازه ها

سیستمیکهبا»وایفای«اسلحهراردیابیمیکند
طبق تحقیقی جدید، ســیگنال های عادی وای فای به زودی می توانند به یک ابزار 
ارزان قیمت امنیتی برای ردیابی مواد شیمیایی، بمب و اسلحه تبدیل شوند. محققان 
دانشــگاه های »راتگرز«و »نیو برنزویک« نشــان داده اند که چگونه سیگنال های 
بی سیم می توانند با نفوذ به کیف و چمدان، ابعاد دقیق اشیای خطرناک را ردیابی 
کنند یا حجم مایعات را تخمین بزنند. محققان پس از چند آزمایش متوجه شدند 
دقت این سیستم ۹۵ درصد است. آنها امیدوارند این سیستم به ایمن کردن موزه ها، 
اســتادیوم ها، پارک های موضوعی، مدارس و اماکن عمومی دیگر کمک کند. این 
سیستم با یک دستگاه وای فای و دو یا سه آنتن کار می کند که یکی از آنتن ها برای 
ارسال سیگنال و دو مورد دیگر برای دریافت آن به کار می روند. سیستم مذکور پس 

از ورود سیگنال به چمدان، برخورد 
آنها با اشیا و مواد را تحلیل می کند. 
همچنین می تواند سیگنال هایی 
که از اشــیا جامد مانند اســلحه، 
قوطی های آلومینیومی، لپ تاپ 
و باتری ها منعکس می شــود را 

ردیابی و تحلیل کند.

طرحمغزافرادمنحصربهفرداست
محققان در تحقیقی متوجه شده اند، با وجود اینکه طرح مغز انسان ها یگانه است اما 
طرح مغز افراد یک خانواده، مشابه هم است. این طرح به ردیابی  بیماری »اوتیسم« 
کمک می کند. همچنین  این طرح به شناسایی افراد کمک می کند و می تواند رابطه 
خانوادگی میان افراد را نشان دهد یا دوقلوها را از یکدیگر متمایز کند. »دامیان فیر« 
از دانشگاه علم و بهداشت »اورگان« می گوید: سیستم های خاص مغزی و الگوهای 
ارتباطی مانند دی. ان. ای از والدین به کودکان منتقل می شــود. فیر و همکارانش 
با اســتفاده از دو مجموعه اطالعات مربوط به اســکن های مغزی بیش از ۳۵۰ فرد 

بزرگسال و کودک با روابط خانوادگی و به کارگیری 
روشی نوین برای مشــخص کردن نوع ارتباط 

و ماشــین یادگیری، توانســتند افراد یک 
خانواده را براساس نوع ارتباطشان شناسایی 
کنند.آنها در تحقیقی نوین متوجه شدند 

بیش از ۳۰ درصد این ارتباط یگانه و 
منحصر به فرد است. به گفته محققان 

با استفاده این روش و توجه به الگوهای 
مغزی می توان راز بیماری های اوتیسم 

و ADHD را نیز کشف کرد.

اپلبامعرفی»اپلکاربین«،درسالهای۲۰۲۳تا۲۰۲۵
شرکتی۲تریلیوندالریمیشود!

»اپل کاربین« سال های ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵ معرفی می شود و اپل را به شرکتی ۲ تریلیون 
دالری تبدیل خواهد کرد.»مینگ چی کو« تحلیلگر ارشد اپل پیش بینی کرده است 
که ارزش شرکت اپل با معرفی خودروی جدید »اپل کار« به ۲ تریلیون دالر خواهد 
رسید. انتظار می رود اپل کار در سال های ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵ به بازار معرفی شود. اپل 
از فناوری های پیشرو همچون واقعیت افزوده برای طراحی خودروی خود استفاده 
خواهد کرد. به همین دلیل انتظار می رود اپل کار، تبدیل به محصولی متفاوت نسبت 
به تمام خودروهای معرفی شده  بازار شــود. با معرفی »اپل کار« و ورود اپل به بازار 
خودرو، شاهد رشد چشــمگیری در ســرویس های اپل خواهیم بود. اپل می تواند 
حوزه های سخت افزار، نرم افزار و سرویس های خود را به صورت یکپارچه در اختیار 
کاربران قرار دهد و از این حیث، نسبت به سایر رقبای بازار خودرو، جلوتر خواهد بود.

  عکس روز

نخستین دوچرخه پرتابل بلوتوث دار؛ زیر میز اداره شما
محصول جدیــدی به نام Cycli ساخته شــده تــا بتوان به صــورت پرتابل به وســیله آن 
دوچرخه سواری کرد. هنگام کار در اداره یا تماشــای تلویزیون، فقط باید این وسیله را زیرپا 

قرار داد تا ضمن سوزاندن چربی، بدن  را از فرم اداری )شکم بزرگ( بیرون آورد.

اپلیکیشن

سامسونگ یکی از 
کارخانه های چین خود را تعطیل می کند
شرکت سامسونگ قصد دارد یکی از دو کارخانه فعال خود در 
چین را به دلیل مشکالت مالی تعطیل کند. این غول کره ای تا 
آخر امسال کارخانه شهر »تیانجین« خود را به دلیل مشکالت 
و رشد کند خود تعطیل خواهد کرد. ســهام این شرکت پنج 
سال قبل از ۲۰ درصد پایین تر آمد و در حال حاضر به زیر یک 
درصد رسیده است. تولیدکنندگان بومی چینی مانند هوآوی 
و شیائومی با فعالیت بهتر خود موفق شده اند، سامسونگ را از 
رقابت بیندازند. این غول کره ای همچنین به دلیل سود نکردن 
در سه ماهه سال تحت فشار است؛ چراکه رقیبان سامسونگ 

گوشی های ارزان قیمت با ویژگی های بهتر تولید می کنند.

 همه گوشی های نوکیا 
به اندروید 9 ارتقا خواهند یافت

شــرکت HMD Global اعالم کرد که سیســتم عامل همه 
گوشی های نوکیا به اندروید ۹ ارتقا خواهد یافت.HMD یکی 
از معدود شرکت هایی است که سیستم  عامل همه گوشی های 
خود را به اندروید Pie 9.0 ارتقا خواهد داد. تنها شــرکتی که 
همین اقدام را انجام داده، Essential بوده که تنها یک گوشی 
هوشمند دارد؛ در نتیجه عرضه اندرویدی دیگر برای یک گوشی 
بسیار آســان خواهد بود. اگرچه تاریخ مشــخصی برای ارائه 
 HMD Global ،اندروید به گوشی های نوکیا اعالم نشده است
تایید کرد که سیستم عامل همه گوشی های نوکیا به اندروید 
 Nokia 7 Plus ،ارتقا داده می شــوند. به احتمال زیاد Pie 9
نخســتین گوشــی نوکیا خواهد بود که این آپدیت را دریافت 
می کند؛ چون تنها گوشی HMD بود که در برنامه بتای اندروید 
قرار گرفته بود. پس از این گوشــی، احتمال دارد گوشی های 
رده باالی نوکیا یعنی Nokia 8 و Nokia 8 Siroco به این 
سیستم عامل ارتقا یابند. همچنین در میان گوشی های میان 
رده نوکیا، نسخه های Android Go زودتر از دیگر گوشی های 

میان رده، آپدیت اندروید را دریافت خواهند کرد.

نخستین فضاپیمای سرنشین دار 
هند راهی فضا می شود

آژانس فضایی »هندوستان« قرار اســت ظرف مدت ۴۰ ماه، 
نخستین فضاپیمای سرنشین دار خود را راهی فضا کند. نخست 
وزیر هند نارندرا مودی  اعالم کرد که این ماموریت سه نفره  تا 
 »NDTV«ســال ۲۰۲۲ کار خود را آغاز خواهد کرد. به گفته
سازمان تحقیقات فضایی هند )ISRO(، نخستین فضاپیمای 
سرنشــین دار خود را برای مــدت ۵ تا ۷ روز بــه مدار زمین 
می فرســتد. ســازمان تحقیقات فضایی هند قصد دارد قبل 
از ماموریت فضاپیمای سرنشــین، ۹۰ میلیارد روپیه )1/۲۸ 
میلیارد دالر( صرف کرده و یک مرحله نمایشی شامل دو پرواز 

بدون سرنشین به راه بیندازد.  

سرعتواقعیاینترنتخودرابهوسیلهموبایلتستکنید
WiFi Speed Test، یکی از حرفه ای ترین ابزارهای شبکه خانگی است که به شما امکان 
می دهد سرعت وای فای خود را تست کنید. این برنامه، برای اندازه گیری سرعت وای فای 

محلی و شبکه محلی )LAN( ابداه شده است.
:WiFi Speed Test ویژگی های نرم افزار

* سنجش سرعت آپلود و دانلود وای فای؛
* سنجش سرعت سرور FTP؛
* سنجش سرعت سرور سامبا؛

* سنجش سرعت IPerf؛
* سنجش سرعت وای فای و شبکه میان گوشی تلفن یا تبلت؛

* سنجش سرعت وای فای و شبکه میان گوشی و کامپیوتر؛
* تشخیص شبکه هایی که با هم تداخل دارند.
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 کارگاه های کهن ترین 
صنایع دستی سنتی کاشان؛

 شهر ملی »نساجی« مرمت شد
یکی از کارگاه های شعربافی در  کاشان

قالب طرح توسعه و راه اندازی کارگاه های هنرهای 
سنتی کاشان به عنوان »شهر ملی نساجی« احیا و 

مرمت شد.
»سمیه فرهادی« مســئول دفتر فنی اداره میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشــگری کاشان، در 
گفت وگو با خبرنگاران افزود: مرمت کارگاه شعربافی 
طالب زاده بااعتباری بالغ بــر 204 میلیون ریال از 
محل اعتبارات استانی به پایان رسید.  وی تراشیدن 
بدنه های فرســوده، کندن الیه های فرسوده بام و 
تخلیه کوناله ها، سبک سازی بام، استحکام بخشی 
بام ها، اجرای پاالنه روی ســطوح ســقفی، اجرای 
اندودنهایی بام و اجرای چفت لب بام را از اهم اقدامات 
این طرح مرمتی برشمرد. فرهادی با اشاره به اینکه 
کارگاه شــعربافی طالب زاده، با معمــاری قاجاری 
در محله تاریخی کوشــک صفی قرارگرفته است، 
اظهارداشــت: این بنای خشتی، با ســقف طاق و 
چشمه ای، یکی از کارگاه های شعربافی کاشان است.

کمک یک میلیارد و ۵۰۰میلیون 
ریالی خیران به مدارس

خیران اردستانی برای بازسازی  اردستان
مدارس و خرید لوازم مورد نیاز دانش آموزان نیازمند، 

یک میلیارد و ۵00میلیون ریال هزینه کرده اند. 
»حمیدرضا تاملــی« فرماندار اردســتان با انتقاد 
از نحوه ســاخت برخی مــدارس و کمبود کالس 
در این شهرســتان گفت: مدرســه ای که سال91 
به بهره برداری رســیده، امروز با مشــکل کمبود 
فضای آموزشــی مواجه اســت که این امر نشــان 
دهنده بی توجهــی مدیران ذی ربط اســت. مدیر 
آموزش و پرورش اردستان نیز با اشاره به شناسایی 
120دانش آموز نخبه در این شهرستان گفت: اکنون 
سازماندهی نیروی انسانی، تعمیر و بازسازی مدارس 
و ارتقای سطح علمی و آموزشی در قالب »طرح مهر«،   

مهم ترین  اقدام است .

مدیر بهداشت و درمان خوانسار خبرداد:
 جمع آوری تبلیغات سیگار 

از ۷۰ واحد عرضه کننده
خوانسار مدیر شبکه بهداشت و درمان 
خوانســار گفت: در ســال جاری در یک طرح 
ضربتی، پوسترهای تبلیغات مصرف سیگار از ۷0 

واحد مرکز عرضه و فروش جمع آوری شد.
»مســعود قیصری« اظهار کرد: ســال جاری 
۸۵0 کیلوگــرم مــواد غذایی فاســد و تاریخ 
مصرف گذشته از ســطح مراکز عرضه توسط 
کارشناســانان بهداشــت محیــط و کنترل 
موادغذایی، کشف و معدوم شده است. وی گفت: 
در سال جاری طرح ضربتی جمع آوری  تبلیغات 
سیگار با همکاری اداره صنعت، معدن و تجارت 
و نیروی انتظامی اجرا شد. در این طرح هرگونه 
پوستر که به ظاهر مصرف سیگار را خطرناک، اما 
در واقع برای تشویق به خرید سیگار بود، از ۷0 
واحد عرضه کننده جمع آوری شد. مدیر شبکه 
یهداشت و درمان خوانسار اظهار کرد: با توجه 
به پراکندگی و بعد مسافت طوالنی روستاهای 
خوانسار تا مرکز شهر، ایجاد پایگاه دوم اورژانس 

11۵ نیاز مبرم است.

شهردار زرین شهر:
هنرمندان زرین شهری 
صاحب نگارخانه می شوند

شــهردار زرین شهر گفت: با  لنجان
بهره برداری از »پــروژه نگارخانه« هنرمندان 
زرین شــهر می توانند با برگزاری نمایشگاه ها و 
ورک شــاپ های مختلف، در میان هنرمندان 
کشور عرض اندام کنند و در مجموعه ای که در 
کنــار ایــن نگارخانه احــداث خواهد شــد، 

محصوالت خود را به فروش برسانند.
»میثم محمدی« اظهار کرد: در آینده نزدیک، 
نگارخانه شــهرداری زرین شــهر که در کنار 
بوستان مادر واقع شده است، به اتمام می رسد 
و در اختیــار هنرمندان قرار می گیــرد تا آنها 
بتوانند نشست های نقد و بررسی، رویدادهای 
هنری، کارگاه های آموزشی هنری، نشست های 
رســانه ای اهالی هنر را برگزار کنند؛ همچنین 
با حضور هنرمنــدان به منظور هم اندیشــی،  
مشکالت آنها برطرف شــود. وی تصریح کرد: 
قطعا بــا بهره برداری از این پــروژه، هنرمندان 
زرین شهر می توانند در میان هنرمندان کشور 

عرض اندام کنند.

با مسئوالن

هنرمندان زرین شهری صاحب نگارخانه 
می شوند

پیشنهاد سردبیر:

اخبار

فقدان سند مالکیت
5/478 شماره صادره: 1397/42/513723- 1397/5/22 نظر به اینکه سند مالکیت نیم 
ربع سهم مشاع از پنج سهم از یک سهم و نیم از چهار سهم  ششدانگ پالک ثبتی شماره 
3079 اصلی واقع در بخش پنج اصفهان ذیل ثبت 128073 در صفحه 316 دفتر امالک 
جلد 365  به نام سید حسن حسینی تحت شــماره چاپی مسلسل 719573  ثبت و صادر و 
تسلیم گردیده است سپس مع الواسطه  به موجب سند انتقال شماره 81291 مورخ 69/3/24 
دفترخانه شماره یک اصفهان تمامت یک سوم )معادل یک بیست و چهارم سهم(  به خانم 
کنیز سلطانی فرزند هیبت ا...  انتقال یافته و سند مالکیت در سهمش واقع شده است  سپس 
نامبرده با ارائه درخواست کتبی به شماره وارده 24012882 مورخ 97/4/28 به انضمام دو 
برگ استشهادیه محلی که امضا شهود آن ذیل شماره 302392 به گواهی دفترخانه 290 
اصفهان رسیده است مدعی است که سند مالکیت آن به علت جابجایی مفقود گردیده است 
و درخواست صدور المثنی سند مالکیت ملک فوق را نموده اند  لذا مراتب  به استناد تبصره 
یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شــود چنانچه 
کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از 
تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت 
یا سند معامله به این اداره تسلیم و رســید اخذ نمائید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند 
مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید 
یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت 
المثنی طبق مقررات خواهد شــد. م الف: 226690 قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و 

امالک جنوب اصفهان )281 کلمه، 3 کادر(
فقدان سند مالکیت

5/479  نظر به اینکه فاطمه فرحناکیان فرزند عباس با تسلیم دو برگ استشهاد شهود شماره 
6484 مورخ 1397/05/22 دفترخانه اسناد رسمی شماره 262 اصفهان، مدعی مفقود شدن 
یک جلد سند مالکیت مربوط به ششدانگ پالک 10353/3182 به شماره چاپی 204133 و 
شماره ثبت 57358 مورد ثبت در صفحه 347 دفتر 298 امالک بخش 5 ثبت اصفهان که به 
موجب رای شماره 4395 هیات حل اختالف شعبه دوم مورخ 1384/10/17 منجر به صدور 
سند بنام مالک فوق الذکر گردیده و ســند مالکیت مرقوم مفقود گردیده و تقاضای صدور 
سند مالکیت المثنی نموده اســت لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 
آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت 
به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت 
ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم 
و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده مسترد گردید 
بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت 
 یا سند معامله ارائه نشــود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
م الف: 227581 شبان رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک شرق اصفهان )211 کلمه، 

2 کادر(
اخطار اجرایی

5/477 شماره: 383/95 به موجب رای شماره 9609976795801437 تاریخ 96/12/5 
حوزه 28 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیهما 
1- حبیب ا... 2- علی 3- محمودرضا  4- عبدا... همگی شیرانی به نشانی مجهول المکان 
محکومند به حضور در یکی از دفاتر اســناد رسمی و انتقال ســند به میزان 1 و 3/4 حبه 
مالکیت هر یک از محکوم علیهما بنام محکوم لها از پالک ثبتی شــماره 6559 بخش دو 
ثبت اصفهان به مساحت 329/12 متر مربع در حق محکوم لها 1- بهرام 2- بهروز هر دو 
شیرانی با وکالت سعید ضالحی به نشانی اضفهان خ نیکبخت کوچه 16 پالک 9 و پرداخت 
نیم عشــر اجرایی در حق صندوق دولت. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه 
به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا 
بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء 
محکوم به از آن میسر باشــد 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:224039 شعبه 28 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان )203 کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکیت

5/480 شــماره صادره: 1397/42/511071- 1397/5/11 نظر به اینکه ســند مالکیت 

ششدانگ پالک ثبتی شماره 4999/14702 واقع در بخش 5 اصفهان ذیل ثبت 291990 
در صفحه 166 دفتر امالک جلد 1200 به موجب صورت مجلس تفکیکی شماره 2/19078 
مورخ 1377/11/03 ثبت منطقه جنوب اصفهان  به نام خلیل حکیمی فرزند عباس تحت 
شماره چاپی دفترچه ای 445725  ثبت و صادر و تســلیم گردیده است سپس نامبرده با 
ارائه درخواست کتبی به شــماره وارده 139721702024014191 مورخ 1397/05/08 
به انضمام دو برگ استشــهادیه محلی که امضا شــهود آن ذیل شــماره 40087 مورخ 
1397/05/07 و رمز تصدیق 760406  به گواهی دفترخانه 151 اصفهان رســیده است 
مدعی است که سند مالکیت آن به علت ســهل انگاری مفقود گردیده است و درخواست 
صدور المثنی سند مالکیت ملک فوق را نموده اند  لذا مراتب  به استناد تبصره یک اصالحی 
ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام 
معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود ســند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این 
آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله 
به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمائید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند مالکیت به ارائه 
کننده سند مسترد گردد بدیهی اســت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت 
اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشــود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی 
طبق مقررات خواهد شد. م الف: 227807 قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک 

جنوب اصفهان )246 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

5/481  آقای حسین نظارتی دارای شناسنامه شــماره 32 به شرح دادخواست به کالسه 
350/97  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
بخشعلی نظارتی به شناســنامه 14 در تاریخ 96/11/8 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- حسین نظارتی،ش.ش 32، ت.ت 
 62/7/19 نســبت فرزند 2- ســعید نظارتی، ش.ش 19، ت.ت 61/7/19 نســبت فرزند 
3- رســول نظارتی، ش.ش 1270779656، ت.ت 69/11/23 نســبت فرزند 4- راحله 
نظارتی، ش.ش 150، ت.ت 67/1/16 نســبت فرزند 5- مرضیه نظارتی، ش.ش 423 ، 
ت.ت 58/10/9 نســبت فرزند 6- مجید نظارتی، ش.ش 1718 ، ت.ت 56/1/10 نسبت 
فرزند 7-رضا نظارتی، ش.ش 5490113359 ، ت.ت 71/4/5 نســبت فرزند 8- اقدس 
خدایی، ش.ش 79 ،ت.ت 37/3/11 فرزند مهدی نسبت همسر. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال 
گواهی صادر خواهد شد. م الف: 228005 شــعبه اول مجتمع شماره دو شورای حل 

اختالف بخش کرون )182 کلمه، 2 کادر(
مزایده اموال منقول

5/484  شماره نامه: 9710113630400374 به موجب پرونده کالسه 745/97 ش اجرایی 
این اجرا فی مابین محکوم له عباس غالمی فرزند رضا و محکوم علیه تیمور عابدی فرزند 
علی مراد مبنی بر فروش اموال منقول زیر که حسب درخواست محکوم له توسط کارشناس 
رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی و توصیف اجمالی گردیده است: مورد مزایده عبارت 
است از یک دســتگاه وانت مزدا دوکابین تیپ 2000 مدل 1380 و رنگ زیتونی به شماره 
موتور 411105 و شماره شاســی 8020D00034 به شماره انتظامی 89 د 311 ایران 71 
متعلق به سعید تیموری باباحیدری فرزند تیمور که با بررسی کارشناسی موتور و گیریبکس 
آن در حد نرمال بوده و الســتیک ها کار کرده حدود 50 درصد بوده و رنگ خودرو دارای 
آفتاب خوردگی و از حالت فابریک خارج می باشــد. همچنین درب ســمت راست دارای 
فرورفتگی و کف اطاق بار آهن کشی شده و ســوخت خودرو دوگانه سوز شده و تودوزی 
معمولی است. بیمه نامه خودرو تا تاریخ 97/8/29 )بیمه دانا( اعتبار و دارای 9 سال تخفیف 
می باشد که در نهایت به مبلغ 130/000/000 ریال )معادل سیزده میلیون تومان( ارزیابی 
و کارشناسی گردیده و مقرر گردید مال موصوف در روز سه شنبه مورخه 97/6/6 از ساعت 
9/30 صبح الی 10 صبح از طریق مزایده در دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری تیران 
به فروش برسد و قیمت پایه از قیمت کارشناسی شــروع و به کسی که باالترین قیمت را 
پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. ده درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده 
دریافت و نامبرده مکلف اســت حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله 
اقدام نماید در غیر این صورت ده درصد اولیه به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده تجدید 
می گردد طالبین در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه 
تا ترتیب بازدید آنــان از مال مورد مزایده داده شــود.  م الف: 227996 اجرای احکام 

حقوقی شورای حل اختالف دادگستری تیران و کرون) دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
تیران(  )318 کلمه، 3 کادر(

حصر وراثت
5/485  آقای بهمن قاسمی الوری دارای شناسنامه شــماره 395  به شرح دادخواست به 
کالسه 77/96  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان حسینعلی قاسمی  به شناسنامه 10 در تاریخ 95/10/19 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- حشمت اله قاسمی، ش.ش 
15، ت.ت 1325/1/18 فرزند پسر 2- نصراله قاسمی الوری، ش.ش 20، ت.ت 1336/9/2 
فرزند پسر 3- همایون قاسمی الوری، ش.ش 312، ت.ت 1336/6/12 فرزند پسر 4- بهرام 
قاسمی الوری، ش.ش 5 ،ت.ت 1344/1/12 فرزند پسر 5- جهانگیر قاسمی الوری، ش.ش 
20، ت.ت 1345/9/5 فرزند پسر 6- بهمن قاسمی الوری، ش.ش 395، ت.ت 1360/3/12 
فرزند پسر 7- فرنگیس قاســمی، ش.ش 4، ت.ت 1327/1/1 فرزند دختر 8- روح انگیز 
قاسمی الوری، ش.ش 314، ت.ت 1331/6/1 فرزند دختر 9- مهر انگیز قاسمی الوری، 
ش.ش 318 ت.ت 1348/1/20 فرزند دختر 10- مینا قاسمی الوری، ش.ش 616، ت.ت 
1353/6/30 فرزند دختر 11- فریبا قاسمی الوری، ش.ش 396، ت.ت 1360/3/12 فرزند 
دختر 12- محبوبه قاسمی الوری،ش.ش 397 ، ت.ت 1360/11/2 فرزند دختر 13- فاطمه 
قاســمی الوری، ش.ش 29، ت.ت 1362/5/10 فرزند دختر 14- زلیخا قاســمی الوری، 
ش.ش 25، ت.ت 1363/7/21 فرزند دختر 15- کوکــب مومنی دهقی، ش.ش 4859، 
ت.ت 1332/5/5 همسر 16- جملیه حســینی، ش.ش 421، ت.ت 1322/3/17 همسر.  
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر 
کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه 
به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 228011 کاظمی رئیس شعبه 

شورای حل اختالف بخش کرون )264 کلمه، 3 کادر(
حصر وراثت

5/438  آقاي قاسم محمدي داراي شناسنامه شــماره 12 به شرح دادخواست به کالسه 
256/97  از این شورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
آقاجان محمدي به شناسنامه 82 در تاریخ 83/8/13 اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته 
ورثه آن مرحوم منحصر است به: 1- علي محمدي، ش.ش 888، 2- علي محمدي، ش.ش 
99، 3- قاسم محمدي، ش.ش 12 )پســران متوفي( 4- عباس محمدي، ش.ش 823، 
5- بي بي بس محمدي، ش.ش 581 )دختران متوفي( 6- نارنج رشــیدي فرزند راه خدا، 
ش.ش 2 )همسر دائمي متوفي( اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهي مي نماید تا هر کسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه اي از متوفي نزد او  مي باشد 
از تاریخ نشر نخستین آگهي ظرف یک ماه  به شورا تقدیم دارد و اال گواهي صادر خواهد شد. 
م الف: 225907  شعبه دوم حقوقي شوراي حل اختالف چادگان )147 کلمه،1 کادر(  

مزایده 
5/486  شماره نامه: 9710112249400660 شــماره پرونده: 9409983749100405 
شماره بایگانی شعبه: 940140 دایره اجرای احکام حقوقی دادگستری دهاقان در پرونده 
کالســه 940140 اجرا محکوم له علی اســماعیلی کرکوندی به طرفیت احمد هادیان 
به خواسته مطالبه در نظر دارد جهت اســتیفای حقوق محکوم له 1- دو دستگاه سیستم 
گرمایش ساخت شرکت کوالک گستر یزد با توان تهویه 23000 متر مکعب جمعا به قیمت 
یکصد میلیون ریال 2- سیســتم دانخوری چهار ردیف برای یک سالن که برای دو سالن 
می باشد جمعا صد و شصت میلیون ریال 3- سیستم آبخوری پنج ردیف برای یک سالن 
که برای دو سالن می باشد جمعا صد و بیست میلیون ریال 4- سیستم مهپاش سه ردیف به 
همراه یک دستگاه پمپ و موتور برای یک سالن که برای دو سالن می شود جمعا دویست 
میلیون ریال 5- سیستم تهویه برای هر سالن هشــت عدد فن که برای دو سالن می شد 
جمعا صد و چهل میلیون ریال 6- سیستم برق رسانی شــامل فن ها روشنایی دانخوری 
و غیره به همراه تابلوها جمعا دویســت میلیون ریال 7- سیستم آب شیرین کن به همراه 
فیلترها و سایر متعلقات به مبلغ سیصد میلیون ریال 8- سیستم سوخت رسانی شامل تانک 
گازوئیل و پمپ و لوله کشی جمعا به مبلغ دویست میلیون ریال 9- دیزل ژنراتور مارک ولوو 
10 الکتروپمپ با قدرت 100 کیلو وات و پمپ 8 طبقه کامل به مبلغ یک میلیارد و هشتصد 
میلیون ریال تقویم گردیده و در اجاره هیچ فردی نمی باشد و قیمتی که مزایده از آن شروع 
می گردد مبلغ های فوق الذکر می باشد را از طریق مزایده به فروش برساند لذا جلسه مزایده 
روز پنج شنبه 97/6/15 ساعت 9 صبح در محل اجرای احکام حقوقی دادگستری دهاقان 

برگزار می گردد و طالبین می توانند 5 روز قبل از مزایده به آدرس روستای قهه مرغ داری 
هادیان مراجعه و از اموال مورد مزایده بازدید نمایند. خریدار کسی است که باالترین قیمت 
را پیشنهاد نماید خریدار می بایستی 10 درصد قیمت پیشنهادی را فی المجلس و مابقی را 
ظرف یک ماه از تاریخ مزایده به حساب سپرده دادگستری واریز نماید در غیر این صورت 
10 درصد اولیه پس ازکسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد و شخص قبل 
از وی که باالترین قیمت را پیشنهاد نموده برنده محسوب می گردد.  م الف: 228067 

اجرای احکام حقوقی دادگستری دهاقان  )377 کلمه، 4 کادر(
مزایده 

5/487  شماره نامه: 9710112249400640 شــماره پرونده: 9409983749100761 
شــماره بایگانی شــعبه: 960017 دایــره اجرای احــکام حقوقی دادگســتری دهاقان 
در پرونده کالســه 960017 اجرا محکوم له فاطمه کاظمی اســفه به طرفیت خســرو 
جانقربانی پوده به خواســته مطالبه در نظر دارد جهت اســتیفای حقوق محکوم له سیزده 
و نیم ســهم مشــاع از 1008 ســهم پالک اصلی 80 آب قنات بوده برابر با 13/5 پیاله 
آب معادل دویســت و نود و هفــت میلیون ریال تقویــم گردیده و دارای ســند در اجاره 
هیچ فردی نمی باشــد و قیمتی که مزایده از آن شــروع می گردد مبلغ دویســت و نود و 
هفت میلیون ریال می باشــد را از طریق مزایده به فروش برســاند لذا جلسه مزایده روز 
پنج شــنبه 1397/6/22 ســاعت 10 صبح در محل اجرای احکام حقوقی دادگســتری 
دهاقان بر گزار می گردد و طالبین می توانند 5 روز قبــل از مزایده به آدرس دهاقان پوده 
مراجعه و از موضوع مزایده مورد مزایده بازدید نمایند خریدار کســی اســت که باالترین 
قیمت را پیشــنهاد نماید خریدار می بایستی 10 دصد قیمت پیشــنهادی را فی المجلس 
و مابقی را ظرف یک ماه از تاریخ مزایده به حســاب ســپرده دادگســتری واریز نماید در 
غیر این صورت 10 درصد اولیه پس از کســر هزینــه های مزایده به نفــع دولت ضبط 
 خواهد شد و شــخص قبل از وی که باالترین قیمت را پیشــنهاد نموده برنده محسوب 
می گردد.  م الف: 226174 اجرای احکام حقوقی دادگســتری دهاقان  )226 کلمه، 

2 کادر(
ابالغ رای

5/490 کالسه پرونده 264/97 شماره دادنامه: 1209-97/5/21 تاریخ رسیدگی: 97/5/15 
مرجع رسیدگی: شعبه 12 شورای حل اختالف خمینی شهر، خواهان: محمدرضا قاسمی 
به نشانی خمینی شهر خ پاســداران مجتمع آزادگان ک 8 ، خواندگان: 1- سالم موسوی  
به نشــانی مجهول المکان 2- حمیدرضا رحیمی 3- غالمرضا رحیمی هر دو به نشــانی 
اصفهان خیابان باغ دریاچه ک 70 ش صفر علی  مجتمع رامیال طبقه 4، خواسته: مطالبه 
وجه چک، گردشــکار: پس از ارجاع پرونده به این شــعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی 
تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح 
زیر مبادرت به صدور رای می نماید: رای قاضی شورا:در خصوص دادخواست تقدیمی آقای 
محمدرضا قاسمی به طرفیت 1- سالم موسوی 2- حمیدرضا رحیمی 3- غالمرضا رحیمی 
به خواسته مطالبه مبلغ دویســت میلیون ریال وجه یک فقره چک به شماره 807536 به 
تاریخ 96/12/20 عهده بانک سپه شــعبه خام خمینی شهر  به انضمام خسارت دادرسی و 
خســارت تاخیر تادیه با توجه به محتویات پرونده دادخواست تقدیمی، مالحظه رونوشت 
مصدق چک و با توجه به عدم حضور خواندگان در جلسه رسیدگی مورخه 97/5/15  و عدم 
حضور خواندگان در جلسه رسیدگی شورا  و نظر به اینکه از ناحیه خوانده دلیلی که حکایت 
از پرداخت وجه چک نماید ارائه نگردیده فلذا با توجه به نظریه مشورتی اعضا شورا به شرح 
صورتجلسه مورخه 97/5/15 و با احراز اشــتغال ذمه خواندگان و استصحاب بقای دین و 
مســتنداً به ماده 9 و 18 و 19 و 25 و 27 قانون شوراهای حل اختالف مصوب 94/8/10 و 
مواد 310  و 311 و 313 از قانون تجارت و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشخیص مصلحت 
نظام به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198، 519 و 522 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم 
به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال  بابت اصل خواسته 
و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک تا زمان اجرای حکم که توسط دایره 
محترم اجرای احکام حقوقی بر اساس شاخص اعالمی از ناحیه بانک مرکزی محاسبه می 
گردد و پرداخت مبلغ سه میلیون و ششصد هزار ریال  بابت هزینه دادرسی در حق خواهان 
صادر و اعالم می گردد. رای صادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
در همین شورا و سپس ظرف مدت بیست روز پس از آن قابل تجدید نظر در محاکم عمومی 
حقوقی خمینی شهر می باشد.  م الف:228302 شعبه 12 حقوقی مجتمع شماره یک 

شورای حل اختالف خمینی شهر )398 کلمه، 4 کادر(

درهمایش »سازگاری باکم آبی«   نائین
که در شــهر نائین با  حضور بیش از چهار هزار نفر 
برگزارشــد، مدیر آبفــای این شهرســتان گفت: 
شهرســتان نائین با داشــتن 4۶ آب انبار به شهر 
»آب انبارهــا« در کشــور معروف شــده اســت. 
برخورداری از بیشترین تعداد آب انبار کشور در این 
شهرستان موجب شد که گذر ازبحران کم آبی در 
تابستان جاری، بدون کمترین چالشی فراهم شود.

»حسن میری« با توجه به ظرفیت آب انبارها عنوان 
کرد: درحال حاضر ظرفیت آب انبارهای نائین 24 
هزار مترمکعب اســت که در رفع نیاز مردم به آب 
شرب بسیار موثر بوده است. وی مصرف آب شرب 
را در این شهرستان مطابق با اســتاندارد تعریف 
شــده خواند و عنوان کرد: در سال گذشته مصرف 
سرانه آب در نائین 140 لیتر در شبانه روز بود؛ اما 
با اقدامات فرهنگی و فنی که در دســتور کار قرار 
گرفت این رقم به 11۵ لیتر در شــبانه روز کاهش 
یافت. میری با تاکید بر این مسئله که مردم نائین 
قدر آب را خوب می دانند و  رفتار مصرفی خود را 
با شرایط اقلیم  منطقه سازگارکردند، خاطرنشان 

ساخت: در تابستان سال جاری مردم نائین با درک 
این موضوع که اســتان با بحران کــم آبی  مواجه 
اســت، مصرف خود را 1۵درصد کاهــش دادند. 
این مهم باعث شد که درفصل تابستان هیچ گونه 
قطعی آب در این شهرستان نداشته باشیم. مدیر 
آبفا نائین به نقش آب انبارها در تامین آب شــرب 
پرداخت و تصریح کرد: مردم نائین با توجه به اقلیم 
آب و هوایی خود برای تامین آب شرب، از آب انبار 
اســتفاده می کردند ومعتقدند آب موجود در آب 

انبارها گواراتر است.
 بر این اســاس با توجه به اســتقبال مردم از آب 
انبارها، با استفاده از این ظرفیت توانستیم بخشی از 
آب شرب مورد نیاز مردم را در فصل تابستان تامین 
کنیم. میری با اشاره به اینکه اجرای اقدامات فنی 
ومهندسی، کاهش هدررفت را رقم زده است بیان 
داشت: با اصالح شبکه و تعدیل فشار با نصب ۶ فقره 
فشار شکن و انشعابات، هدر رفت آب از 1۵ درصد 
به 12 درصد کاهش یافت. وی گفت: شهرســتان 
نائین به دلیل اینکه بیشترین تعداد آب انبار را در 
کشور دارد، به عنوان پایلوت کشوری در بهره گیری 

 از آب انبارها در تامین بخشی از آب شرب انتخاب
 شد.

مردم به روش بهینه مصرف ادامه دهند
در ادامه  این همایش، مدیر روابط عمومی و آموزش 
همگانی استان اصفهان گفت: جا دارد در همایش 
»سازگاری با کم آبی« از مردم نائین به دلیل مصرف 

بهینه آب تشکر کرد.
»ســیداکبر بنی طبا« افزود: مــردم نائین مصرف 
سرانه را به 11۵ لیتر در شبانه روز کاهش دادند؛ این 
درحالی است که  هدفگذاری آبفا استان در کاهش 
مصرف مردم کالن شهر اصفهان، چنین رقمی بوده 
است که خوشبختانه مردم شهر نائین به این مهم 
دســت یافتند. وی افزود: هم اکنون مصرف سرانه 
آب در اصفهان 1۵4 لیتر در شبانه روز است که باید 
به 11۵ لیتر در شبانه روز کاهش یابد. مدیر روابط 
عمومی و آموزش همگانی شــرکت آب و فاضالب 
اســتان اصفهان، ضمن اینکه از مردم شهرستان 
خواســت تا به رویه مصرف بهینــه ادامه دهند، 
تصریح کرد: از مــردم نائین می خواهیم هم چنان 
مصرف بهینه آب را ادامه دهنــد و درصدد انتقال 

فرهنگ صحیح مصرف به افرادی که این امر را  به 
خوبی  اعمال نمی کنند، باشند. بنی طبا با اشاره به 
گذر ازبحران کم آبی در فصل تابســتان پرداخت و 
اظهار داشت: توانستیم بحران کم آبی را در فصل 
تابستان بگذرانیم؛ اما با توجه به احداث سامانه دوم 
آب رسانی در آینده نزدیک، مشکل بحران کم آبی 
در استان اصفهان رفع می شود.وی مردم نائین را 
به استفاده ازتجهیزات کاهنده مصرف دعوت کرد 
و گفت:  از مردمان کویرنشــین نائین می خواهیم 
استفاده از تجهیزات کاهنده مصرف را در دستور 
کار قرار دهند؛ زیرا بهره گیری از تجهیزات کاهنده 
مصرف،کاهش ۳0 الی 40 درصدی مصرف آب را 

به همراه دارد.
مدیر روابــط عمومی و آموزش همگانی شــرکت 
آب و فاضالب اســتان اصفهان، به کاهش مصرف 
اصفهانی ها در ســه ماهه اول سال جاری پرداخت 
و بیان داشــت: در ســه ماهه اول ســال جاری، 
مردم اصفهــان 9 درصد از مصــرف آب را کاهش 
دادند؛ البته مردم در این بــازه، حدود 20 درصد 

کاهش مصرف داشتند که جای تشکر دارد.

در همایش »سازگاری با کم آبی« در شهرستان نائین عنوان شد؛

 مصرف سرانه آب در نائین به ۱۱۵ لیتر کاهش یافت
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12شهر همچنان فاقد فضای کتابخوانی
پیشنهاد سردبیر:

خبر

با مسئوالن

مدیر کل صدا و سیمای چهارمحال :
جشنواره تولیدات استان های 

 صداوسیما در شهرکرد
 برگزار می شود

مدیر کل صدا و ســیمای چهارمحال و بختیاری 
گفت: جشنواره تولیدات استان های صدا و سیما 

در شهرکرد برگزار می شود.
»مهرداد عظیمی« با اشــاره به اینکه جشنواره 
تولیدات اســتان های صدا و ســیما در شهرکرد 
برگزار می شود، اظهار داشــت: این جشنواره از 
سوم تا پنجم شهریورماه در چهارمحال و بختیاری 
برگزار می شود. وی بیان کرد: جشنواره تولیدات 
استان های صدا و سیما، بیست و یکمین جشنواره 
است که به میزبانی چهارمحال و بختیاری برگزار 
می شــود. مدیر کل صدا وسیمای چهارمحال و 
بختیاری تصریح کرد: ۱۰ هزار اثر به جشــنواره 
تولیدات استان های صدا و ســیما ارسال شده 
اســت. وی تاکید کرد: بیش از یک هزار بازیگر، 
نویسنده، کارگردان و... در این جشنواره شرکت 

می کنند.

در چهارمحال و بختیاری صورت گرفت؛
ساخت گلخانه هوشمند

نخستین »گلخانه هوشمند« صیفی و تولید گل 
رز در اســتان چهارمحال و بختیاری، طراحی و 
ساخته شــد. مدیر امور باغبانی جهادکشاورزی 
چهارمحال و بختیــاری، از طراحی و ســاخت 
نخستین گلخانه هوشمند تولید صیفی و گل رز 
توسط بخش خصوصی و در زمینی به مساحت 

یک هزار متر مربع در شهرکرد خبر داد.
»ابراهیم شــیرانی« گفت: ایــن گلخانه مجهز 
به نرم افزارهایی با قابلیت کنتــرل کیفیت هوا، 
سنجش دما و رطوبت و انتقال اطالعات به صورت 
برخط به رایانه مرکزی است. وی افزود: آگاه سازی 
بهره بردار از تغییرات ســریع آب و هوا در طول 
شبانه روز و جلوگیری از خسارت های احتمالی به 
محصوالت، از مزایای این گلخانه هوشمند است. 
شیرانی اضافه کرد: اعتبار مورد نیاز برای تجهیز 
هر واحد گلخانه به این سیســتم، ۲۸۰ میلیون 
ریال اســت که در صورت تقاضای بهره برداران، 
تسهیالت بانکی به آنان اعطا خواهد شد. وی ادامه 
داد: به طورمتوسط، ســاالنه دو هزار و ۴۰۰ تن 
انواع سبزی و صیفی جات، ۶ میلیون گل شاخه 
بریده رز و ۷۰۰ هزار گل شاخه بریده آلسترومریا 

در استان چهارمحال تولید و روانه بازار می شود.

مدیری که جرات نه گفتن ندارد، 
مسئولیت خود را رها کند

اســتاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه 
نباید دســتگاه های نظارتی به موضوع اقتصادی 
به منظور طرح تولید رونق ورود پیدا کنند، گفت: 
درصورتی که مدیری در این زمینه جرات نه گفتن 
ندارد، مســئولیت خود را رها کند تا فرد کارآمد 

دیگری روی کار بیاید. 
»اقبال عباســی«  اظهار کرد: بعد از ابالغ مصوبه 
اقتصادمقاومتی قرار شــد 3۶ هزار طرح راکد در 
کشور احیا شــود که طی بررســی ها، به دالیلی 
همچون مشکالت بیمه ای، مالیات و چک برگشتی 
احیا صورت نگرفت و با مصــوب کردن قوانینی از 
جمله دریافت نکردن بیمه به مدت یک ســال و 
دیگر مسائل، به تازگی به این نتیجه رسیده اند که 
یکی از عوامل عدم احیای کارخانه ها و رونق اشتغال 
و تولید، ورودی بیش از حد برخی از دستگاه های 
نظارتی اســت. وی افزود: طبق مصوبه سران سه 
قوه، به مدت یک سال دستگاه های نظارتی، قبل و 
حین اقدام به موضوعات اقتصادی برای طرح تولید، 
حق ورود به آن موضوعات را ندارند که این مصوبه 
به بانک  ها و دستگاه ها ابالغ شده است؛ زیرا ورود 
دســتگاه های نظارتی مانع انجام کارها می شود و 
قطعا اگر چنین مواردی وجود داشته باشد، برخورد 
خواهد شــد؛ زیرا هیچ کدام دلیل بر آن نیست که 
تخلفی صورت گیرد. عباســی در خصوص ورود 
دستگاه های نظارتی به موضوع اقتصادی به منظور 
طرح تولید رونق، ادامه داد: در صورتی که مدیری 
در این زمینه جرات نه گفتن ندارد، مســئولیت 
را رها کند تا فرد کارآمد دیگــری روی کار بیاید. 
همچنین اگر دستگاه یا بانکی خالفی نداشته باشد 
 و قانونی عمل کند نباید از دستگاه نظارتی هراسی

 داشته باشد. 

ابالغ رای
5/493 کالسه پرونده 96/2841 شماره دادنامه: 866-97/4/23 مرجع رسیدگی: شعبه 
چهارم شورای حل اختالف خمینی شــهر، خواهان: محسن رستمی فرزند محمد علی به 
نشانی خمینی شهر دستگرد قداده نبش کوچه 51 ک. پ 8436143451،  خوانده: سعید 
آشوری فرزند غالمحسن  به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه وجه چک، گردشکار: 
پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالســه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ 
نظریه مشورتی اعضا، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور 
رای می نماید: رای قاضی شورا: در خصوص دعوی محسن رستمی فرزند محمد علی  به 
طرفیت سعید آشوری فرزند غالمحسن به خواسته مطالبه مبلغ 45/000/000 ریال وجه 3 
فقره چک به شماره های 205653- 15/000/000 ریال و 205657-15/000/000 ریال 
و 205656-15/000/000 ریال مورخ 96/9/30 و 96/11/30 و 96/11/15  به انضمام 
خسارت دادرسی و خسارت تاخیر تادیه نظر به مفاد دادخواست،  مالحظه رونوشت مصدق 
چک و گواهینامه عدم پرداخت آ ن و با توجه به عدم حضور خوانده در  جلسه مورخ 97/3/19  
و عدم ارائه الیحه دفاعیه از جانب ایشان و با عنایت به نظریه مشورتی اعضا شورا  و احراز 
اشتغال ذمه خوانده و اســتصحاب دین و با توجه به وصف تجریدی بودن اسناد تجاری، 
مستندا به مواد  9 و 18 و 19 و 25 و 27 قانون شوراهای حل اختالف مصوب 94/8/10 و 
مواد 310 و 311 و 313 قانون تجارت و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشخیص مصلحت 
نظام به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198 و 519 و 522 از قانون آئین دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقالب در امور مدنی دعوی خواهان را ثابت دانسته و حکم   به محکومیت 
خوانده بــه پرداخت مبلغ چهل و پنج میلیــون ریال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ 
1/692/500 ریال بابت خسارات دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 
چک لغایت استهالک کامل دین برمبنای شاخص بهای کاال و خدمات مصرفی اعالمی از 
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره 
غیابی و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شورا و سپس ظرف مهلت 
20 روز پس ازانقضا مدت واخواهی قابل تجدید نظــر در محاکم عمومی حقوقی خمینی 
شهر می باشد. م الف:228041 شعبه چهارم مجتمع شماره یک شورای حل اختالف 

خمینی شهر )369 کلمه، 4 کادر(
حصر وراثت

5/488  آقای حجت اله بخشنده عطاآبادی دارای شناسنامه شماره 34 به شرح دادخواست 
به کالســه 432/97 ح ش 2 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان امراله بخشــنده عطاآبادی  به شناسنامه 36 در تاریخ 97/5/13 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به: 1- سمیه حبیبی 
موســی آبادی فرزند رضا قلی، ش.ش 59 متولد 1361 صادره از دهاقان )همسر متوفی( 
2- حجت اله بخشنده عطاآبادی فرزند محمد اسماعیل، ش.ش 34 متولد 1318 صادره از 
دهاقان )پدر متوفی( 3- ایران شفیعی فرزند محمدرضا، ش.ش 51 متولد 1328 صادره از 
دهاقان )مادر متوفی( 4- محمد بخشنده عطاآبادی فرزند امراله، ش.ش 5120100996 
متولد 1385 صادره ازدهاقان )پسر متوفی( 5- علی بخشنده عطاآبادی فرزند امراله، ش.ش 
5120138871 متولد 1392 صادره از شهرضا )پسر متوفی( متوفی به جز نامبردگان فوق 
فاقد ورثه دیگری می باشد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او می باشد از 
تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه  به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 228048 شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف دهاقان )198 کلمه،2 کادر(  

اجراييه
5/457 شماره اجراییه:9710426793700042  شماره پرونده:9609986793700400 
شــماره بایگانی شــعبه:960400 بموجب درخواســت اجراي حکم مربوطه به شماره 
9710096793700041  و شــماره دادنامه مربوطه 9609976793703278  محکوم 
علیهــم 1- عصمت اعرابی جشــوقانی فرزند قدمعلی 2- ســکینه قــادری زفره فرزند 
اســمعیل 3- محمد اکبری فرزند غالمرضا همگی به نشــانی مجهول المکان بصورت 
تضامنی محکوم اند به پرداخــت مبلغ بکصد و دوازده میلیون ریال بابت اصل خواســته 
و دو میلیون و هفتصد و پنجاه هزار ریال بابت هزینه دادرســی و حق الوکاله وکیل طبق 
تعرفه قانونی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 96/2/18 تا تاریخ اجرای حکم 
در حق محکوم له بانک مهر اقتصاد به نشــانی اصفهان پل آذر ابتدای خیابان توحید پ 

3 کدپستی 8173644595 با وکالت زهرا ســعادت فرزند اسماعیل به نشانی اصفهان خ 
حکیم نظامی جنب خ شهید قندی )مهرداد سابق( ساختمان کیمیا ط 2 واحد 4 و نیم عشر 
حق االجرا. محکوم علیه مکلف اســت ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به 
موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به 
بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را 
قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار 
و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به 
هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات 
دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات 
او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان 
یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید 
و اال به درخواست محکوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت 
مالی 1394(. 4-خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای 
حکم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 
20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری 
به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی 
نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو 
مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت 
اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم 
له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توســط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون 
نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. م الف: 224084 شــعبه 7 حقوقی شورای حل 

اختالف اصفهان) مجتمع شهدای مدافع حرم( )454 کلمه، 5 کادر(
اجراييه

5/458 شماره اجراییه:9710426797100098  شماره پرونده:9609986797100796 
شــماره بایگانی شــعبه:960796 بموجب درخواســت اجراي حکم مربوطه به شماره 
9710096797100071  و شــماره دادنامه مربوطه 9709976797100109  محکوم 
علیه حامد محمدی دینانی فرزند امیر محمد به نشــانی مجهول المکان محکوم است به 
پرداخت مبلغ 30/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 2/150/000 ریال بابت هزینه 
دادرسی و نشر آگهی و حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک به 
شماره 857919 مورخ 1394/09/15 لغایت زمان اجرای حکم طبق آخرین شاخص بانک 
مرکزی در حق خواهان بهاالدین محمدی به نشانی اصفهان میدان انقالب ساختمان امین 
طبقه سوم واحد 43 بانضمام نیم عشر حق اال جرا. محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ 
اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی(. 
2-ترتیبی برای پرداخت محکــوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و اســتیفا 
محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی 
روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور 
مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری 
ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشــخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به 
هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشــخاص ثالث و نیز فهرست نقل و 
انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به 
ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت 
می شــود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 4-خودداری محکوم 
علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم، حبس تعزیری درجه هفت 
را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه 
اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای 
دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری 
درجه شــش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 
قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز 
ارائه شود آزادی محکم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی 
کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 
1394(. م الف: 224078 شعبه 41 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان) مجتمع شهید 

حججی( )414 کلمه، 4 کادر(

آگهی تغييرات شرکت صنايع شيميايی پليمر ايران 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 8933 و شناسه ملی 

 10260300242
به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1397/04/16 آقای مجید 
تباشیری اصفهانی به شماره ملی 1286602904 به سمت رییس هیات 
مدیره و آقای رضا صادقیان به شــماره ملی 1283990334 به سمت 
نایب رییس هیات مدیره و آقای حمید تباشیری اصفهانی به شماره ملی 
1287926770 به سمت عضو هیات مدیره و آقای احمدرضا روح الهی 
به شماره ملی1141354081 به سمت مدیرعامل خارج از اعضای هیات 
مدیره برای مدت دو ســال انتخاب گردیدند.کلیه اسناد و اوراق بهادار و 
تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسالمی 
با دو امضا از سه امضای رییس هیات مدیره و نایب رییس هیات مدیره و 
عضو هیات مدیره و همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.ضمنا مدیرعامل 
مجری مصوبات هیات مدیره می باشــد اداره کل ثبت اسناد و امالک 
استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسســات غیرتجاری اصفهان 

)217685(

آگهی تغييرات شرکت توليدی و صنعتی خودرنگ 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 3560 و شناسه 

ملی 10260243777 
به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1397/04/17 حمید 
تباشیری اصفهانی به شــماره ملی 1287926770 به سمت رییس 
هیات مدیره و احســان اعتماد به شــماره ملی 1950692930 به 
ســمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره و مرتضی فرزانه وشــاره به 
شماره ملی 119612944 به سمت نایب رییس هیات مدیره برای 
مدت دو سال انتخاب گردیدند.کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور 
شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسالمی با دو 
امضا از سه امضای رییس هیات مدیره و نایب رییس هیات مدیره و 
مدیرعامل و همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ضمنا مدیرعامل 
مجری مصوبات هیات مدیره می باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک 
استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان 

)217733(

آگهی تغييرات شرکت مصرف فرهنگيان نجف آباد شرکت تعاونی به 
شماره ثبت 64 و شناسه ملی 10260019270 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی ســالیانه مورخ 1397/03/28 و نامه شماره 
5915 مــورخ 06/05/1397 اداره تعاون نجف آباد حســین شــاهپوری ارانی کدملی 
0384432581 و محمود انتشاری کدملی1091053030 و داوود جوزقیان نجف آبادی 
کدملی 1091169799 و مصطفی خیرالهی کدملی 1090909667 و زیبا خلیلی نجف 
آبادی کدملی 1753997402 و حسین رحیمی کوهانی کدملی 1091058822 و مسعود 
حجتی کدملی 1091129622 به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره و علی عرب صادق 
آبادی کدملی 4623083195 و احمدرضا رجایی کدملی 1090946120 و حسین صادقی 
کدملی1091124051 و هما هاشم زاده کدملی 1090999127 به عنوان اعضای علی 
البدل هیات مدیره برای مدت سه سال انتخاب گردیدند. عباس هاشم زاده نجف آبادی 
کدملی 1090226969 و محمدعلی فقهی نجف آبادی کدملی 1090938446 و یدا... 
سلیمانی نجف آبادی کدملی 1090868405 به عنوان بازرسان اصلی و علی جاری نجف 
آبادی کدملی 1091110581 و ناصر یوسفی کدملی 1091452369 به عنوان بازرس 
علی البدل شرکت تعاونی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.ترازمالی سال 96 
به تصویب رسید.آخرین رقم سرمایه به میزان 32952426291 به تصویب رسید. اداره 
کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجاری 

نجف آباد )226698(

آگهی تغییرات شرکت تولیدی تنباکوی معسل شمس 
با مسئولیت محدود به شماره ثبت 32290 و شناسه ملی 

 10260528320
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العــاده مورخ 
1396/12/22 موارد ذیل به موضوع فعالیت شــرکت ماده دو 
اساســنامه الحاق گردید : »ثبت موضوع فعالیت به شرح ذیل 
به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد : تولید و توزیع و 
فروش و واردات و صادرات کلیه کاالهای مجاز دخانی شامل 
انواع سیگاریت سیگاربرگ تنباکوی معسل و تنباکوی سنتی 
و دریافت وام و تسهیالت از بانکها و موسسات مالی داخلی و 
خارجی جهت تحقق اهداف شــرکت ، پس از اخذ مجوزهای 
الزم از مراجع ذیصالح « اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان 

)226699(

آگهی تغييرات شرکت خودرو سازی کوچ ديزل آسيا 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 39967 و شناسه ملی 

 10260576257
به استناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/04/23 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : سرمایه شرکت از 100 سهم 2000000ریالی به 500 سهم 400000 
ریالی تغییر یافت در نتیجه در میزان سرمایه شرکت هیچ تغییری حاصل نشد. ماده 
5 اصالحی : سرمایه شرکت مبلغ 200000000 ریال نقدی است که به 500 سهم با 
نام عادی 400000 ریالی منقسم گردیده است . اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 

اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )226701(

آگهی تغييرات مجتمع فرهنگی آموزشی مشعل تعليم و تربيت موسسه 
غير تجاری به شماره ثبت 559 و شناسه ملی 10260110945 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی مــورخ 1397/05/09 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : آقایان حسن اسمعیلی 5659546587 و سیدمجید علوی 4621336711و 
بهــرام شــاکریان4650249430 و محمود بارانــی لنبانــی 1284386872و محمد 
فرزام نیا1284336972 به ســمت اعضــای اصلی هیئــت مدیره و آقایــان گودرز 
شــاکریان4620662097 و ســیدمهدی ظفر 1285357663 به سمت اعضای علی 
البدل هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند . اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 

اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )226700(

کتــاب خواندن، یکــی از اصلی تریــن کمبودهای 
فرهنگی در جامعه امروز ایران اســت. پایین بودن 
سرانه مطالعه در کشــور، درحالی است که جامعه 
ما دارای جمعیتی جوان اســت و نیاز به مطالعه در 
میان جوانان به شــدت احساس می شــود؛ اما این 
روزها مشکالت حوزه نشر، قیمت کتاب ها و سیطره 
فضای مجــازی بر جوانــان ایرانی موجب شــده تا 
کتاب و کتابخوانی، روزگار ناخوشــی داشته باشد. 
در این میان آنچه این فضا را اندکی بهبود می بخشد 
دراختیارگذاشتن فضای کتابخوانی به خصوص در 
شهرهای کوچک و مناطق محروم است. این موضوع 
می تواند به تشــویق افراد به کتابخوانی و نزدیکی به 
فضای مطالعه، کمک شایانی داشــته باشد. به رغم 
اهمیت این حوزه، اما کتابخانه هــا در چهارمحال و 
بختیاری توزیع چندان مناســبی ندارند و بسیاری 
از شهرهای این استان از داشــتن کتابخانه محروم 
هستند! به تازگی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی 
استانداری چهارمحال و بختیاری اعالم کرده است که 
دوازده شهر این استان فاقد کتابخانه هستند. وی در 
این زمینه گفت: الزم است با فرمانداران و مسئوالن 
کتابخانه های شهرســتان ها، مکاتباتی درخصوص 
شناسایی ساختمان های بالاستفاده دولتی یا مدارس 
آموزش و پرورش که بالاستفاده هستند، صورت گیرد 
و این ساختمان ها در اختیار کتابخانه ها قرار گیرند.  
این کمبود در حالی مطرح شده است که سال گذشته 

مدیرکل نهاد کتابخانه های عمومــی چهارمحال و 
بختیاری، با اشاره به اینکه نرم سرانه فضای فیزیکی 
کتابخانه ها در کشــور، ۱/۷5 سانتی متر است، اعالم 
کرده بود: سرانه فضای فیزیکی در استان حدودا سه 
مترمربع است که باالتر از نرم کشوری قرار دارد. اما 
مشخص نیست چرا هنوز بسیاری از شهرهای بزرگ 
و کوچک این اســتان، فاقد کتابخانه هستند؛ ضمن 
اینکه وجود عشــایر در این اســتان، لزوم تجهیز و 
راه انــدازی کتابخانه های عشــایری را نیز ضروری 

کرده است . 
عالوه بر فقدان فیزیکی کتابخانه ها که به گفته مدیر 
نهــاد کتابخانه های اســتان چهارمحال وبختیاری، 

تا سال آینده در تمام شهرهای اســتان این نقیصه 
برطرف خواهد شــد، عدم فرهنگ ســازی از سوی 
نهادهای ذی ربط می تواند عاملی در جهت دوری افراد 
از کتابخوانی باشد. در همین زمینه معاون سیاسی، 
امنیتی و اجتماعی استانداری چهارمحال و بختیاری  
با اشاره به اینکه در شورای فرهنگ عمومی استان، 
درخصوص اهمیت به کتــاب و کتابخوانی مباحثی 
مطرح شــد، گفت: تمام دســتگاه های اجرایی باید 
نقش اصلی را در توسعه فرهنگ کتاب و کتابخوانی 
داشته باشند و با توجه به لزوم تشکیل کارگروه کتاب 
و کتابخوانی، این مهم هر چه سریع تر تشکیل شود. 
»مردانی«  بیان کرد: متاســفانه مباحث مربوط به 

کتابخانه مرکزی شهرکرد در جلسات مطرح می شود؛ 
ولی تاکنون با توجه به تخصیص اعتبار، هیچ اقدامی 
در این زمینه انجام نشده که تقاضا می شود اداره کل 
فرهنگ و ارشاد اســالمی به طورجد، این موضوع را 
پیگیری کند و حتی االمکان در هفته دولت کلنگ زنی 
آن انجام شود. وی ادامه داد: بعد از گذشت یک سال 
از زمان مقرر شده برای تکمیل ساختمان »کتابخانه 
شهید جعفرزاده« در سامان، تاکنون اتفاقی رخ نداده 
اســت که باید حتی االمکان تا ۲5 شهریورماه طبقه 
نخست این کتابخانه به منظور انتقال مخزن کتب به 
آن مکان تکمیل شود و ساختمان آموزش و پرورش 

تحویل داده شود. 
وی در ادامه با اشاره به جشنواره کتابخوانی رضوی، 
تصریح کرد: این جشــنواره می تواند یکی از راه های 
ترغیب اقشار مختلف مردم به خصوص نسل جوان 
به امر کتابخوانی باشــد. معاون سیاســی، امنیتی و 
اجتماعی اســتاندار ادامه داد: به رغم اینکه در سال 
گذشته فرصت شــرکت افراد در این جشنواره سه 
ماهه بوده، ولی امسال نسبت به سال گذشته با رشد 
۸/5 درصدی مواجه بوده است که با توجه به اهمیت 
زندگی و سیره امام رضا )ع(، شرکت نسل جوان در این 
جشنواره الزم بوده است. وی گفت: مراسم اختتامیه 
جشنواره کتابخوانی رضوی، ششــم شهریورماه در 
سالن سازمان تبلیغات اسالمی استان برگزار می شود 
که باید به تمام دستگاه ها و نهادهای استان نامه ای 
در این زمینه ارسال شود تا مراسمی در شان امام رضا 

)ع( در استان برگزار شود. 

12شهر همچنان فاقد فضای کتابخوانی

عضو فراکسیون نفت و نیرو در مجلس شورای اسالمی، از وزارت نیرو 
خواست تا برای انتقال آب، از حفر تونل خودداری کند و دور این کار را 

برای همیشه خط بکشد.
»علــی کاظمی باباحیــدری« درخصــوص پدیــده خشکســالی 
در چهارمحــال و بختیــاری افزود: متاســفانه حفــر تونل موجب 
 تخلیــه ســفره های آب زیرزمینــی از جمله قنات ها و چشــمه ها 

شده است.

 وی ادامــه داد: حفر تونل بــرای انتقال آب در برخی از شهرســتان 
ها از جمله »کوهرنگ« موجب خشک شــدن تعدادی از چشمه ها 
شده اســت.کاظمی باباحیدری به دیدارش از چشمه »مروارید« در 
شهرستان کوهرنگ اشاره کرد و گفت: پیشتر چشمه ها بخش عمده 
ای از آب شرب و کشــاورزی منطقه را تامین می کرد و حتی در دوره 
ای ِدبی خروجی آب به یک هزار و ۴۰۰لیتر در ثانیه می رسید. عضو 
کمیسیون برنامه، بودجه و دیوان محاسبات مجلس شورای اسالمی 

افزود: با حفر تونل انتقال آب، این چشــمه به طورکامل خشک شده 
است؛ هر چند کارشناسان وزارت نیرو معتقدند آب چشمه باز خواهد 
 گشت، اما این بازگشت مجدد آب به »چشمه مروارید: بسیار ضعیف

 است.
 وی اظهار داشت: خشــک شدن چشمه ها به روســتائیان و عشایر 
خســارت وارد کرده و حفر تونــل، از مخرب ترین طرح هاســت که 

سرچشمه های استان را نابود می کند.

نماینده مجلس:
وزارت نیرو برای انتقال آب، تونل حفر نکند

  چالش کتابخوانی در چهارمحال و بختیاری؛  

سمانه زاغی نژاد
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با مشارکت بخش خصوصي صورت گرفت؛
راه اندازی مجهزترین کلینیک 
دیجیتال دندانپزشکی در اصفهان

نخســتین کلینیک تمام دیجیتال دندانپزشکی 
کشور در شــهرک ســامت اصفهان با مشارکت 
بخش خصوصی راه اندازی شد.مدیر این کلینیک 
دندانپزشــکی گفت: مرحله نخست این کلینیک 
تخصصی دندانپزشکی  با  مساحت  هزار و 800متر 
مربع  در شهرک سامت اصفهان راه اندازی شده 
است. صفورا شاه طالبی هزینه راه اندازی این مرکز 
را بیش از 800میلیارد ریال برشــمرد و افزود: در 
این کلینیــک تخصصی بیــش از 40متخصص و 
جراح به مراجعه کنندگان خدمات ارائه می دهند. 
وی با اشاره به اینکه نخستین بار در این مرکز برای 
جراحی و درمان بیماری های دندان از دستگاه های 
لیزری، پاســما و کدکم )cad-cam( استفاده 
می شــود، گفت: جلوگیری کامل از پوســیدگی 
دندان، حذف آنتی بیوتیک ها، درد و خونریزی در 
مراحل درمان و جراحــی دندان مهم ترین مزایای 
اســتفاده از دستگاه های پاســما و لیزری است.

صفورا شاه طالبی بروز مشــکات فکی را یکی از 
عوامل بروز اختاالت خواب اعام کرد و افزود: برای 
نخستین بار در خاورمیانه برای رفع  و درمان این 
اختال از دستگاه های سی .بی.سی.تی استفاده 
می شود. مرحله نخست شهرک سامت با 84هزار 
مترمربع زیربنا شــامل کلینیک هــای ارتوپدی، 
دندان پزشکی، مرکز جامع زنان و مامایی و مطب 
های شخصی اســت.این شــهرک در پنج مرحله 
شــامل 33کلینیک تخصصــی، 25پاراکلینیک، 
هتل 5ستاره 12طبقه، بیمارستان هزار تختخوابی 

و مجموعه پارکینگ ها طراحی شده است.

برگزاری جشنواره روباتیک 
»زاینده رود« در اصفهان

مسئول برگزاری جشنواره استانی زاینده رود در 
حاشیه مســابقات روبوکاپ دانش آموزی اظهار 
کرد: نخســتین جشــنواره اســتانی زاینده رود 
استان اصفهان با محوریت مســابقات روباتیک 
در اصفهان برگزار شد. ندا ســماح افزود: امسال 
نخستین سال برگزاری جشنواره ملی زاینده رود 
در استان اصفهان است که توسط پژوهش سرای 
صائب ناحیه یک استان اصفهان برگزار می شود.

مدیــر پژوهش ســرای صائب گفت: مســابقات 
روباتیک این جشــنواره شــامل 4 لیگ ازجمله 
»لیگ جنگنــده«، »لیگ مســیریاب«، »لیگ 
فوتبالیســت« و »لیگ مهارت« است.مســئول 
برگزاری جشنواره استانی زاینده رود خاطرنشان 
کرد: »لیگ جنگنــده« دارای 60 تیم و مختص 
به مقطع ابتدایی بــوده، »لیگ مســیریاب« با 
حضور 20 گروه شــامل هــر 3 مقطع تحصیلی 
اســت و »لیگ مهارت« با شرکت 10 تیم برگزار 
خواهد شــد که لیگ کاما حرفه ای اســت.وی 
اذعان داشــت: لیگ مهارت در رابطه با اطاعات 
شــرکت کنندگان در زمینه برنامه نویسی روبات 
و طراحی مکانیک اســت و »لیگ فوتبالیست« 
هم همچــون قبلی، شــرکت کنندگان حرفه ای 

خود را دارد.

 تولید جامع ترین نرم افزار
 ویژه حج دراصفهان

همزمان با فراگیر شــدن آموزش هــای زائران 
حج تمتع در سراسر کشــور، موسسه تحقیقات 
رایانه ای قائمیه اصفهان، پیرو تاکید مقام معظم 
رهبری بر تــاش در عرصه نوســازی و اعتای 
پژوهش های دینی و اسامی، با استفاده از روش ها 
و ابزار های جدیــد، اقدام به تولیــد جامع ترین 
نرم افزار ویژه حج با بیش از 800 جلد کتاب کرده 
اســت.این محصول از آن جهت که جامع ترین 
نرم افزار موجود برای حجاج اســت و در آن متن 
کامل مناسک و استفتائات ویژه حج از تمام مراجع 
معظم تقلید، تصاویر جدید و قدیم مکه مکرمه، 
متن ادعیه ویــژه حج به همراه صــوت، معرفی 
اماکن تاریخی مکه و مدینــه، احادیث مرتبط با 
حج، آداب زیارت حرمین شریفه، پاسخ به شبهات 
و با قابلیت جست وجوی دقیق و پیشرفته در متون 
به صورت آناین و آفاین گنجانده شــده است.

برخی دیگر از امکانات ایــن کتابخانه دیجیتالی 
شامل جســت وجوی قدرتمند و سریع در یک یا 
همگی کتاب ها، ســادگی مطالعه متن )نداشتن 
اســکرول افقی در متن(، امکان سفارشی سازی 
متن با تغییر فونت، اندازه متن، تغییر حاشــیه 
صفحه، رنگی کردن اعراب، نوشــتن یادداشت 
و نشانه گذاری یا اشــتراک گذاری متن، دریافت 
لیســت کتاب ها به صورت آفایــن و چند زبانه 

بودن برنامه است.

عکس  روز 

   1400  اصفهانی سلول های بنیادی اهدا کرده اند

پیشنهاد سردبیر:

پلیس وظیفه شناس خودروی 
همکارش را جریمه کرد! 

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان :
اصفهان رتبه اول مصرف 
گازوئیل در کشور را دارد

 مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان 
 HSE در همایش ملی راهکارهای ارتقای فرهنگ
 EHS از HSE اظهار کرد: امروزه در دنیا به جای
استفاده می شود؛ یعنی محیط زیست بر سامتی 
و ایمنی مقدم شده است. رحمان دانیالی با بیان 
اینکه به رغم شــعارهایی که داده می شــود در 
استان اصفهان به خوبی به EHS پرداخته نشده 
اســت، افزود: 12 هزار واحد صنعتی، شــاهراه 
بودن، اســتقرار 10 درصد واحدهای صنعتی 
بزرگ شرایط اصفهان را متفاوت از سایر استان ها 
کرده اســت.مدیرکل حفاظت محیط زیســت 
استان اصفهان گفت: یکی از نمایندگان مجلس 
با انتقاد از ذوب آهن مطرح می کرد که مشابه این 
شرکت در ژاپن وجود دارد؛ اما این میزان آلودگی 
ندارد، نه تنها ذوب آهن بلکه ســایر شرکت ها تا 
زمانی که به محیط زیست و انرژی بها داده نشود 
شرایط تغییری نمی کند. وی با اشاره به جمله ای 
از رییس سازمان محیط زیست خاطرنشان کرد: 
عامل تخریب محیط زیســت فقر است، پس ما 
مشکلی با توسعه صنعتی منطقی نداریم اما تا 
زمانی که آب مفت در اختیار واحدهای صنعتی 
است نیازی به استفاده از پساب دیده نمی شود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان با 
تاکید بر بین المللی بودن تاالب گاوخونی یادآور 
شد: بعد از شــرب، حقابه های زیست محیطی 
در اولویت اســت و این یعنی باید حقابه تاالب 
بین المللی گاوخونی داده شــود.وی در رابطه با 
پایداری آلودگی هوا به رغم اقدامات موثر اضافه 
کرد: با اینکه نفت کوره از نیروگاه ها حذف شد 
همچنان آلودگی هوا داریم؛ چــرا که اصفهان 

همچنان رتبه اول گازوئیل کشور را دارد.

 سه متخلف شکار وصید
 در کاشان دستگیر شدند

رییس اداره حفاظت محیط زیســت کاشان از 
دســتگیری سه شــکارچی متخلف در منطقه 
حفاظت شــده قمصــر و بــرزک از توابع این 
شهرستان خبر داد.حسین خادمی در این باره 
گفت: این شکارچیان از استان های همجوار به 
منطقه حفاظت شده قمصر و برزک ورود کرده 
و از ســوی یگان حفاظت دستگیر شدند. وی با 
اشاره به شــکار کردن یک رأس قوچ وحشی از 
ســوی متخلفان افزود: افزون بر این الشه، یک 
قبضه ساح و ادوات شــکار نیز از آنها کشف و 
توقیف شد.رییس اداره حفاظت محیط زیست 
کاشان بیان کرد: بر اســاس نرخ بهای جانوران 
وحشــی از جهت وارد آمدن آسیب به محیط 
زیســت، جریمه قابل پرداخت براي این شکار 
غیرمجاز 100 میلیون ریال تعیین شده است. وی 
اضافه کرد: متخلفان پس از پرداخت زیان محیط 
زیست با تشکیل پرونده برای رسیدگی قانونی به 
جنبه عمومي جرم، تحویل مراجع قضائي شدند.

متخلف زیست محیطی در 
شهرضا به کاشت ۱۰۰ نهال 

محکوم شد
 سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان 
شــهرضا گفت: دادگاه برای مسئول یک واحد 
تولید کاغذ و مقوا در شهرک رازی این شهرستان 
به جرم تخلیه غیر مجاز پســماند و پســاب در 
محیط، حکم قضائي صادرکرد.باقر یعقوبی گفت: 
براین اساس با پیگیری های اداره حفاظت محیط 
زیست شهرستان شهرضا و صدور اخطاریه هاي 
زیست محیطي و عدم توجه واحد مذکور، این 
واحد با حکم دادگاه بــه پرداخت مبلغ یکصد 
میلیون ریال جزاي نقدي در حق صندوق دولت 
محکوم و کاشــت یکصد اصله نهال با تشخیص 
اداره محیط زیست شهرضا محکوم شد.یعقوبی 
افزود: همچنین مســئول این واحد متعهد شد 
نسبت به برطرف شــدن آالیندگی واحد خود 

اقدام کنند.

محیط زیست

اخبار

 مدیر کل کمیته امداد اصفهان با بیان اینکه هزینه 
کرد صدقه بــر مبنای قواعد شــرعی فقط درزمینه 
رسیدگی به امور نیازمندان مجاز است، گفت: هرسال 
برای حمایت از این اقشار و بر اساس نیازهای ضروری 
و کمبودهای موجود در جامعه تحت حمایت کمیته 
امداد در استان، صدقه جمع آوری شده توسط این نهاد 
تقسیم بندی می شــود. محمدرضا متین پور، گفت: 
صدقه ای که امسال در اســتان اصفهان جمع آوری 
می شود در زمینه معیشت، درمان، تحصیل، جهیزیه 
و ازدواج، مســکن و امور فرهنگی مددجویان تحت 
حمایت این نهاد در استان هزینه می شود.وی کمک 
به تامین مســکن  را یکی از مهم تریــن برنامه های 
کمیته امداد برای توانمند سازی جامعه تحت حمایت 
دانســت و گفت: 2۷ درصد از صدقه مردم نیکوکار 
استان اصفهان در ســال ۹۷ به این منظور مصرف 
خواهد شــد.مدیرکل کمیته امداد اصفهان بابیان 
اینکه تســهیل ازدواج نیازمندان از اولویت های این 
نهاد است، گفت: 18 درصد از صدقه در سال ۹۷ برای 
پرداخت کمک هزینه ازدواج و جهیزیه مددجویان 

تحت حمایــت این نهاد اختصاص یافته اســت.وی 
از هزینه کرد 14 درصــد از صدقه مردم اصفهان در 
سال ۹۷ درزمینه بهداشت و درمان نیازمندان خبر 
داد و گفت: ارائه خدمات ویژه به سالمندان، کمک به 
رفع سوءتغذیه، کمک به پرداخت فرانشیز و خدمات 
ویژه درمان در مناطق محروم شــهری و روستایی و 
کمک به ارتقای شاخص های بهداشتی نیز از موارد 
اصلی هزینه کرد صدقه درزمینه بهداشت و درمان 
مددجویان اصفهانی است.متین پور  افزود: 14 درصد 
از صدقه جمع آوری شــده در اســتان نیز برای ارائه 
خدمات فرهنگی به مددجویان تحت حمایت کمیته 

امداد اصفهان هزینه خواهد شد.

مدیر کل کمیته امداد اصفهان خبر داد:

سهم ۲۷ درصدی مسکن نیازمندان از صدقه اصفهانی ها
رییس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای 
مسلح، برنامه های این ســتاد برای مهارت آموزی 

سربازان را تشریح کرد.
کمالی، رییس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل 
نیروهای مســلح اعام کرد: برنامه توانمندسازی و 
مهارت آموزی کارکنان وظیفه که در ســال 13۹6 
به صورت جدی آغاز شده اســت، در سال 13۹۷ با 
 هدف آموزش حدود 200 هزار نفر استمرار خواهد 

یافت.
وی در ادامه افزود: در همین راستا چهارمین آزمون 
سراسری مهارت آموزی کارکنان وظیفه که به عنوان 
اولین آزمون سال 13۹۷ است، امروز با شرکت تعداد 
۷0 هزار نفر از کارکنان وظیفه داوطلب واجد شرایط 
که ادعای مهارت دارند، در 31 اســتان کشور و در 
همه یگان هایی که بیش از 100 نفر ســرباز دارند، 

انجام خواهد شد.
ســردار کمالی افزود: این آزمون در 120 رشــته با 
تاکید بر تخصص های بومی هر استان انجام می شود 
و ان شاءا... قرار است که این آزمون ها هر دو ماه یکبار 

برگزار شود.
رییس اداره سرمایه انسانی ســرباز معاونت نیروی 
انسانی ستاد کل نیروهای مســلح گفت: تعداد 34 
هزار نفر از کارکنان وظیفه که فاقد تخصص خاصی 
هستند، برای شرکت در کاس های مهارت آموزی 
ثبت نام کرده اند که کاس هــای آنها نیز به زودی با 
همکاری سازمان های فنی و حرفه ای کشور شروع 

خواهد شد.
وی در ادامه گفت: همچنین با راه اندازی ســامانه 
سرباز ماهر، ثبت نام از کارکنان دارای مهارت برای 
شــرکت در آزمون های بعدی صرفــا از طریق این 

سامانه انجام خواهد شد.

رییس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح:

سامانه »سرباز ماهر« به زودی راه اندازی می شود

 انتشار گاز فاضاب در یک واحد تولیدی حوالی روستای دشتی اصفهان ،12 نفر را دچار مسمومیت تنفسی کرد. مدیر مرکز فوریت های پزشکی استان اصفهان 
گفت: در این حادثه Incident که ساعت 3 بامداد روز پنجشنبه  اتفاق افتاد، 12 مرد بین سنین 25 تا 35 سال مسموم شدند.  غفور راستین افزود: این افراد به 
صورت سرپایی و در محل حادثه درمان شدند و هیچ فردی به بیمارستان منتقل نشد. وی ادامه داد: علت بروز این حادثه در دست بررسی است.   مرکزفوریت های 
پزشکی شهرستان اصفهان با برخورداری از 4۷ پایگاه شامل 35 پایگاه شهری، 11 پایگاه جاده ای و یک پایگاه امداد هوایی، یک دستگاه اتوبوس آمبوالنس و 260 
نفر پرسنل عملیاتی به صورت شبانه  روزی در حال ارائه خدمات به مصدومان و بیماران اورژانسی اســت. » دشتی« روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان 

اصفهان است.

س
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ا

نیروهای مسلح کمیته امداد

زینب ذاکر

مادر بغض کرده و عنقریب است که اشکش جاری 
شود. آن قدر عزت نفس و غرور دارد که نمی خواهد 
مقابل کسی بشــکند اما درد امانش را بریده است؛ 
درد نداری و بدبختی و فاکت که دست از سر او و 
زندگی اش برنمی دارد . سایه سر ندارد. خودش هم 
مرد زندگی اســت و نان آور و هم زن زندگی و مادر 
دوتا بچه . دو تا بچه ای که در محرومیت دست و پا 
می زنند و فقر ، امیدشان برای درس خواندن و سری 
توی سرها درآوردن و برای خود کسی شدن را هم 

از آنها گرفته است. 
مادر جوان می گوید : امروز رفته بودم مدرسه، پسرم 
را ثبت نام کنم، ثبت نامش نکردند. می گفتند ۷00 
هزارتومان از سال گذشته بدهی داری و امسال هم 
شهریه ثبت نام 200 هزار تومان است که باید اول 
بپردازی ، بعد از ثبت نام حرف بزنی! و دوباره بغض 
می کند: » خانم من ۹00 هزارتومان از کجا بیارم؟ 

همون 200 هزارتومن را هم ندارم که بدم .«
پسرش در چند درس تجدید شده، می گوید دل و 
دماغ درس خواندن ندارد. سایه پدر که باالی سرش 
نیست. خیلی چیزها دلش می خواهد ، ندارم بخرم. 
می گوید با این وضعیت بهتر است کار کنم، درس به 

چه دردم می خورد. 
و حرف بعــدی اش آتــش به جان مــی زد: » 24 
هزارتومان نداشــتم که بچه ام انتخاب واحد کند. 

جلوی همــه داد زد ســرم و می گفت تــو که 24 
هزارتومان پول نداری، برای چی به من میگی درس 

بخونم ؟ می خوای آبروم بره؟!«
                                                   

پدر ، جوان اســت و ســن و ســال زیــادی ندارد. 
اصالتا اهوازی اســت که پس از ازدواج با همســر 
اصفهانی اش به این شهر آمده است. چندسال پیش 
در اثر حادثه ای بیمار می شود و بیماری شدت پیدا 
می کند. خرج و مخارج دوا و درمــان باال می رود و 
کمرشکن می شــود. از این و آن برای مداوا کمک 

می گیرند و با کمک خیرین، پول ســنگین عمل را 
فراهم می کنند. بعد از مدتی، همســرش هم بیمار 

می شود و بیماری پوستی می گیرد. 
حاال زن و شوهر هردو مریض هستند و روزانه باید 
انواع و اقســام داروها را مصرف کننــد. مردجوان 
مــی گوید به تازگــی یک از رگ های ســرش هم 
 پاره شــده و دکتر گفته احتمال نابینایی هم وجود 

دارد. 
فرزندشان سال سوم اســت. رفته اند مدرسه ثبت 
نامش کنند، مدرسه محله قبول نکرده است. گفته 

باید در همان مدرســه ای که درس خوانده، ادامه 
بدهد. پدرش می گوید:» قبا در محله هفتون بودیم 
و همانجا ثبت نامش کردیم. امســال به 24 متری 
آمدیم و اینجا مســتاجریم، رفتیم مدرسه محله اما 
قبول نکردند. چندروز اســت با وجود بیماری کارم 
شده اینکه بروم و به مسئوالن مدرسه التماس کنم 
که ثبت نامش کنند و آنها هم زیر بار نمی روند. اگر 
قبول نکنند، مجبوریم او را در مدرســه محله قبلی 
ثبت نام کنیم که راهش دور اســت و باید سرویس 
برایش بگیریم؛اما شهریه سرویس مدرسه را نداریم 
که بدهیم. حتی پول کتاب های درســی اش را هم 
نداریم. شهریه مدرسه و خرج های دیگر هم هست. 

همین یک بچه را داریم ...«
و درد ادامه دارد . از هر طرف هــم بخوانی اش، باز 
همان درد است. درد بزرگ تر اما مسئوالنی هستند 
که انــگار »درد« را »درک« نمــی کنند. )هرچند 

مسئول خوب و باانصاف هم داریم.( 
پســری به خاطر نداری و فقر ، بر سر مادرش فریاد 
می کشــد و مادر بغضش را فرومی خورد که مبادا 

بشکند. 
پدری به مســئوالن مدرســه التماس مــی کند و 
کســی تحویلش نمی گیرد چون روزگار »آقازاده 
های الکچری زندگی کن« است و باید #ژن_خوب 
داشته باشی تا حرفت را بشــنوند و دردت را ... اما 
 راستی اگر #ژن_خوب داشته باشی که دیگر دردی 

نداری! 

»درد« را »درک« کنید لطفا!
   قابل توجه مسئوالن استان:  

۱۲تن در اصفهان مسموم 
شدند

مدیر مرکز فوریت های پزشکی 
استان:

مسئول پذیره نویسی ســلول های بنیادی استان 
اصفهان گفت: تاکنون در اســتان اصفهان 1400 
نفر برای اهدای سلول های بنیادی اقدام کرده اند.

الهــام فیاض بــا بیــان اینکه خون بدن توســط 
سلول های خونساز تولید و یکی از روش های درمان 
بیماری های خونی از جمله ســرطان و تاالسمی، 
پیوند سلول های بنیادی خون ساز به بیماران است، 
اظهار کرد: تشابه ژنتیکی شــرط اول برای پیوند 
سلول های خونساز اســت که متخصصان از آن به 

عنوانHLA  یا تعیین سازگاری آنتی ژن بافت ها یاد 
می کنند. مسئول پذیره نویسی سلول های بنیادی 
انتقال خون استان اصفهان با اشاره به اینکه برای 
30 درصد از پیوندها می توان از سلول های بنیادی 
اعضای خانواده اســتفاده کرد، افــزود: به صورت 
میانگین تشابه ژنتیکی در بین افراد یک خانواده 25 

درصد و بین فرد با اقوام پنج درصد است.
وی با اشاره به کاهش زاد و ولد در کشور و در نهایت 
کاهش تشابه ژنتیکی در جامعه اظهار کرد: هدف 

این اســت که برای بیماران از خویشــاوندان فرد 
مناسب را پیدا کنیم؛ اما هر بیمار کمتر از ۷0 درصد 
شانس دارد که از میان اقوام و خانواده اهدا کننده ای 
پیدا کند که از لحاظ ژنتیکی با او تشابه داشته باشد، 
افراد اهدا کننده سلول های بنیادی خون بهترین 

گزینه برای بیماران هستند. 
فیاض با بیان اینکه ســامت اهدا کننده از طریق 
پزشــک مرکز مورد تایید قرار می گیرد، تصریح 
کرد: شرایط عضویت در این مرکز سنین بین 18 

تا 50 سال است و فرد نباید مبتا به بیماری های 
خونی، عفونی، قلبی و کلیوی باشد. وی با اشاره به 
اینکه اهدای ســلول های بنیادی برای اهدا کننده 
عوارضی نخواهد داشت و هیچ هزینه ای هم از اهدا 
کننده دریافت نمی شــود، اضافه کرد: تنها هزینه 
آزمایشات اولیه از اهدا کننده دریافت می شود، با 
توجه به افزایش انواع ســرطان ها به ویژه در بین 
کودکان و جوانان مردم باید به صحنه بیایند و در 

این مرکز ثبت نام کنند.

مسئول پذیره نویسی سلول های بنیادی استان:
   ۱4۰۰  اصفهانی سلول های بنیادی اهدا کرده اند

به تازگی عکسی در فضای مجازی منتشر شده 
که نشــان می دهد یک پلیس وظیفه شــناس 
آبادانی در اقدامی جالب، خودروی همکار خود را 

که مرتکب خاف شده، جریمه می کند.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: در سانحه هوایی 
یاسوج-تهران با توجه به برودت هوا و برف شدید باید نگاه بلندمدتی 
می داشتیم، به همین دلیل حلقه امنیتی اطراف کوه دنا ایجاد کردیم 

که مردم و خانواده ها، خود  اقدام به صعود نکنند.
منصور شیشــه فروش در همایش ملی راهکارهــای ارتقای فرهنگ 
HSE با بیان اینکه در اتفاقی عجیب آمار کشــته ها در زلزله بم ســه 
برابر مجروحین بود، تصریح کرد: زلزله بم منجر به بازنگری و تصویب 

قوانین در خصوص بایای طبیعی انجام شد و یکی از آنها تشکیل ستاد 
بحران در کشور بود.شیشه فروش با ذکر چند مثال در رابطه با مقابله 
با بحران ها اضافه کرد: در بحث بحران آب، نصب کاهنده، استفاده از 
پساب، روش های نوین آبیاری، چرخش آب در صنعت، ذخیره آب تا 
سه روز و ... از جمله اقداماتی بود که در ماه های اخیر برای مدیریت آب 
انجام شد.وی متذکر شد: در سانحه هوایی یاسوج-تهران در ابتدای 
حادثه احساساتی که حاکم شده بود همه می خواستند که اجساد فورا 

به پایین منتقل شود؛ اما با توجه به برودت هوا و برف شدید باید نگاه 
بلندمدتی می داشتیم، به همین دلیل حلقه امنیتی اطراف کوه ایجاد 
کردیم که مردم و خانواده ها ، خود اقدام نکنند.مدیرکل ستاد مدیریت 
بحران استانداری اصفهان در پایان ابراز داشت: طی چند ماه عملیات 
جست وجو از کسانی برای صعود استفاده شد که گواهی  و تجهیزات 
 الزم را داشــتند که اگر غیر از این بود امــکان افزایش تلفات حادثه 

بود.

مدیرکل مدیریت بحران اصفهان:
پس از حادثه سقوط هواپیما در دناکوه حلقه امنیتی ایجاد شد
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ویژه نگاهی به مهم ترین نقش آفرینی های آقای بازیگر
پیشنهاد سردبیر:

دیروز، اول صبح آدینه، هنوز استارت یک روز کاری را نزده و برق خواب از 
چشمان مان نپریده بود که خبر رسید »عزت سینمای ایران هم رفت.« 
و باز ما ماندیم و یاد »آقای بازیگــر« و همه خاطره هایی که صیقل داده 

است. 

در عالم هنر به ویژه موسیقی زیاد لقب داشته ایم ؛ از »حنجره طالیی« و 
»پهلوان آواز« گرفته تا »بلبل گیالن« و »خسرو آواز« . اما در عالم سینما 
کمتر داشته ایم کسی را که لقب »آقای بازیگر« به او بدهند و کسی هم در 
شایستگی و برازندگی این لقب تردید داشته باشد. حتی همین چندوقت 
پیش وقتی »حامد بهداد« به لقب »آقای بازیگر« انتظامی اعتراض کرده 
و گفته بود: »وقتی به عزت ا...انتظامی گفتند »آقای بازیگر« که فردین 
و بهروز وثوقی نبودند، این نامردی اســت. وقتی فردین در سینما بود، 
انتظامی هیچ جا نبود« ، صدای خیلی هــا درآمد و »بهداد« را به صالبه 
اعتراض و انتقاد کشیدند که چه ربطی دارد؟ یک نفر می شود »سلطان 
قلب ها« و یکی هم »آقای بازیگر« . لقب سلطان قلب ها را هیچ نهاد 
و مســئولی به »فردین« نداد و »آقای بازیگر« هم عنوان کتابی 
بود که ســال ها پیش درباره »انتظامی« منتشر شد و همین 
لقب روی او ماند و می ماند حتی حاال که دیگر برای همیشه 

رفته است. 

بچه ای از سنگلج، 94 ســال پیش در محله اصیل و تاریخی 
تهران به دنیا آمد.  

از این تازه به دوران رسیده های چشم آبی و سبز نبود که با پشتوانه 
پول پدر یا رابطه و البی و وعده های نه چندان اخالق مدارانه، یک شبه 
ستاره می شــوند. به معنای واقعی کلمه »خاک صحنه خورد.« از سال 
1318 با پیش پرده خوانی کارش را آغاز کرد. نسل ما شاید حتی اسمش 

را هم نشنیده و نمی داند که پیش پرده خوانی چیست. 
پس از مدتی از جلوی صحنه پیش  پرده خوانی به روی صحنه  تئاتر آمد، 
تعداد فراوانی نمایش معتبر بازی کرد و کم کم تبدیل شد به بازیگری 

که برای خود اسم و رسمی دارد. 
او از نسلی بود که بازیگری برایش زندگی بود، شاید حتی فراتر از 
زندگی؛ تعجبی هم نداشت. برای او و نسلش بدیهی بود؛ نسلی 
که به شکلی تربیت شده و آموخته بودند که بازیگری را یک 
مسئولیت جدی هنری و حتی اجتماعی می دیدند و باور 
داشــتند که بازیگر، چه روی صحنه و جلوی دوربین، چه 

پشت صحنه و پشت دوربین، نسبت 
به نگاه و باور مخاطب مسئول است.

 
از دانشگاه و مکتب تئاتر، سرانجام به طور رســمی به سینما آمد. سال 
1348 بود، فیلــم »گاو« داریوش مهرجویی که اســتعدادی ناب را به 
سینمای ایران معرفی کرد. »آقای بازیگر« در این فیلم شخصیتی را به 
نام »مش حسن« بازی می کرد؛ مردی روستایی که از همه چیز بیشتر، 
دلبسته گاو خویش اســت و وقتی گاوش در غیاب او می  میرد، به  حدی 
فرو می ریزد که خود را گاو می پندارد و دست آخر جان بر سر این سودا 

می دهد. 
و این آغاز یک راه پرافتخار و ماندگار بود. نقش آفرینی های بی نقص او 
در فیلم های مختلف، آن قدر زیاد است که برای نوشتن درباره اش، قطعا 

صفحه کم خواهیم آورد!
او به هر نقشی جان داد، در خاطره مردم ماندگار شد؛ در کنار »هامون« 
درخشید، در »روسری آبی« نقش مردی را به تصویر کشید که در پیرانه 
سر هوای عاشقی به سرش زده... طنز ملیح و فاخر اجاره نشین ها  و رل 
عباس آقا سوپر گوشــتی هنوز در ذهن مردم  ساری و جاری است... در 
کمال الملک، هزاردستان، بوی کافور عطر یاس، خانه خلوت، شیر سنگی 
و... هر بار ردپایی ماندگار از خود باقی گذاشت و این بار آخرین نقش خود 
را هم ... اما نه ... این آخری »بازی نیست.« واقعی است. مرد هزارچهره، 

عزت سینمای ایران، آقای بازیگر برای همیشه چشم هایش را بست. 
نوه اش، »گلنوش« نوشت : »عزت خانه مان رفت، بی سایه سر شدیم.«

امروز احتماال تیتر یا عکس مشــترک تمام یا اکثر روزنامه های کشــور 
»عزت ا... انتظامی« است. شاید هرکس دیگری بود ترجیح می دادیم این 
بار با قافله مرده پرستی و یاد کردن از آدم ها پس از مرگ شان)!( همراه 
نشویم اما مگر سینمای ما چند »عزت« داشت که وقتی بمیرد، این قدر 

جایش خالی باشد و بماند؟ 
یک امروز را ما هم مثل همه از »عمو عزت سینما«ی مان خواهیم نوشت 

. روحش شاد و جایش تا همیشه سبز .

خداحافظ »آقای بازیگر«
عزت سینمای ایران درگذشت؛

سارا بهرامی 

درگذشت   خبر  انتشار  اولیه  لحظات  همان   از 
»عزت ا... انتظامی« صفحات مجازی پرشد از متن های 

پیام تسلیت. 

اینستاگردی

»فرهاد اصالنی« در پی درگذشت استاد انتظامی نوشت: »روحت شاد و یادت 
گرامی بزرگ مرد سینمای ایران.«

پرویز پرستویی با انتشار تصویری از خود و اســتاد انتظامی در اینستاگرام 
نوشت: »عزت سینمای ایران رفت، روحش شاد، تسلیت به سینمای ایران.«

گریه با آهنگ پسر
مجید)پسر اســتاد( یک بار مرا در ماشین نشــاند و گفت یکی از 
آهنگ هایی را که کار کرده ام می گذارم، گوش کن. من هم نشستم 
 و گوش کردم. مجید رانندگی می کرد یک دفعه برگشت، دید دارم

 زار زار گریــه می کنم. اثــر کارش رویــم آن قدر زیــاد بود که 
نمی توانستم جلوی خودم را بگیرم.

 اســم آهنگ از »کرخه تا راین« بود. بعدها دیدم این آهنگ را در 
جاهای عمومی حتی آسانسورها هم گذاشته اند و مردم آن را از نوار 

فروشی ها می خرند و گوش می دهند، به نظرم اثرنفسگیری بود.

گالیه از بی توجهی ها
مســئوالن باید به داد ما برســند. مقصر وضع کنونی و اســف بار 
برخی از بهترین هنرمندان کشــور کسانی هســتند که وقتی ما 
قدیمی های سینما پا به سن می گذاریم امکانات الزم را در اختیار 
ما قرار نمی دهند. همه می دانند که حقوق خیلی از هنرمندان هم 
نسل ما کفاف زندگی کنونی شان را نمی دهد، خیلی ها به سختی 

زندگی می کنند.

زندگی سخت در آلمان
در جریان کودتای 28 مرداد و به آتش کشیدن تئاتر و دستگیری 
فعاالن این حوزه، حدود ســه چهار ماه همراه با احمد شــاملو و 
محمدعلی جعفری در زندان قصر زندانی می شود. به محض آزادی 
از زندان، همسر و پسر تازه متولد شده اش مجید را به خانه پدری 
می سپارد و چمدانش را بســته و راهی آلمان می شود تا به آرزوی 

بازیگری خود برسد.
 انتظامی در مورد زندگی سخت آن روزهای خود می گوید: »تنها 
دو تا قالیچه داشــتم که آنها را فروختم و از طریق اتوبوس و قطار 
خودم را به شهر »هانوفر« آلمان رســاندم. برای گذراندن زندگی 
روزمره خود مجبور بودم در کارخانه ریخته گری کار کنم، بعضی 
اوقات از درد نداری، مجبور بودم گوشت اسب بخورم. در سرمای 
37 درجه با کت و شلوار می خوابیدم. همه این سختی ها را به عشق 
هنر و بازیگری تحمل می کردم.« پس از گذراندن دوره 4 ســاله و 
تحصیل در مدرسه »فولکس هوخ شوله« آلمان در سال 1327 به 

ایران باز می گردد.

پدرم گفت این چیه بازی کردی؟!
پدرم که عکسم را روی سر در سینماها دیده بود، گفت پسر جان 
این چیه بازی کردی تو؟ گاو؟! بعدها که این فیلم را به ســینمای 
شهر فرنگ آوردند برای پدر و مادرم وقت گرفتم که بیایند تماشا 
کنند. آمدم به پدرم و مادر گفتم بریم تماشــا کنیم ببینید چیه؟ 

مادرم گفت: همین یک کارم مانده است.
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محمدعلی کشاورز

دوستی من و عزت ا... انتظامی بر می گردد به بیش از ۶۰ سال پیش که نخستین بار در اصفهان همدیگر را دیدیم.با 
»عبدالحسین نوشین« برای اجرای تئاتری به اصفهان آمده بودند. از همان ابتدا رد استادی در نگاه و کالمش نمایان 
بود.چند سال بعد در تهران و پس از فارغ التحصیلی من و زبده تر شدن او؛همکاری و رفاقتی بی بدیل شکل گرفت 
که تا امروز ادامه داشته است.عزت، بازیگری است بی نظیر که هر سختی و دشواری او را مشتاق تر و پیگیرتر می کند.

هردو با هم زندگی می کردیم، دیگران هم بودند مثل علی نصیریان بی نظیر و داوود رشیدی و جعفر والی و... آن زمان 
رفاقت ما بر پایه عشــق و محبت و صداقت بود.  همگی از پیشرفت و درخشش دیگری به وجد می آمدیم. به نظرم 

بعضی از آدم ها نباید فقط یک بار زندگی کنند؛ نگاه شان،نفس شان،تفکر، منش و رفتارشان به گونه ای است که زندگی یکباره شان افسوس دارد.این افراد دلبستگی به 
هنر و درد عشق بازیگری دارند و برای همین درطول عمر خود در کالبدهای متفاوت می روند و خالق معجزه هایی بی مانند می شوند که یکی از نمونه های بارز آن عزت 

عزیزم است.عزت ا... انتظامی که سایه اش روی سینما سنگینی می کند؛عزتی که در هنر این سرزمین تکرار نخواهد شد. خوشحالم که بهار با تولد تو بدرقه می شود.

بهمن فرمان آرا

فقط شانس یک بار کار کردن با عزت ا... انتظامی را داشتم، 
آن هم در فیلم خانه ای روی آب بود. آقای انتظامی یکی 
از بازیگرانی است که هم او را همیشه دوست داشته ام و 
هم او را ستایش کرده ام. واقعا عمق دانش او درباره سینما 
و تئاتر و اینکه چطور هر نقشی را به خوبی بازی می کند، 
شگفت آور است.  به همین جهت عزت ا... انتظامی؛ یعنی 
همان آقای بازیگری که همه می گویند، بحق آقای بازیگر 
است و امیدوارم که همیشه سالم باشد و سینمای ایران 

بتواند دوباره از هنر او استفاده کند.
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نگاهی به مهم ترین نقش آفرینی های آقای بازیگر
نقش خوب و مهم کم ندارد. بخواهیم از همه نقش های خوبی که با اجرایی بی نقص به آنها جان داد، بنویسیم، برای خودش مثنوی می شود؛ کسی که پس از پنجاه سال بازیگری همچنان سایه ای بلند بر سینمای ایران داشت. از»دبیری« 

وکیِل لنِگ فیلم هامون و»مش حسن« کشاورز دیوانه فیلم گاو بگیرید تا »عباس آقا سوپر گوشت« اجاره نشین ها، »ناصرالدین شاه« کمال الملک و »پدر دکتر سپیدبخت« در خانه ای روی آب ، همگی به یادماندنی بودند.  

گاو، سر کالس اول

نمایش »گاو« نوشــته غالمحســین ســاعدی با بازی عزت ا... انتظامی و علی 
نصیریان و دیگر هنرمندان تازه کار اما بااستعداد آن زمان، داریوش مهرجویی 
را وادار کرد تا از روی این نمایشنامه و با همان اکیپ گروه بازیگری، فیلم »گاو« 
را بسازد. فیلم »گاو« ساخته شد و بازی عزت ا... انتظامی یکی از بهترین نقش 
آفرینی های تاریخ ســینمای ایران از آب درآمد. برای بازی در همین فیلم بود 
که انتظامی جایزه بهترین بازیگر )هوگوی نقره ای( جشــنواره شــیکاگو را در 

1971به دست آورد. 
خود انتظامی در نوشته ای به مناسبت هفتاد و یک سالگی کارگردان »گاو« در 

روزنامه شرق نوشت:» مهرجویی برایم مثل معلم کالس اول بود!«

آقای هالو، از کافه تا بنگاه

در فیلم »آقای هالو« انتظامی برای اولین و آخرین 
بار در دو نقش حاضر می شــود. نقش »محمدی 
پور« بنگاه دار و »فتح ا... خــان« کافه دار، نقش 
های مهم اما نه چندان محوری هستند که انتظامی 
در هر دو درخشان حاضر شده است. »آقای هالو« 
دومین همــکاری انتظامی بــا مهرجویی و علی 
نصیریان بر پرده ســینما  بود که  او برای این فیلم 
برنده مجسمه سپاس بهترین بازیگر نقش مکمل 

مرد شد.

حاجی واشنگتن، تنهایِی یک دیالوگ ماندگار

اولین همکاری عزت ا... انتظامی با علی حاتمی داستان زندگی غم انگیز »حسین قلی خان 
صدرالسلطنه،  اولین سفیر ایران در بالد آمریکا« را روایت می کند. تنها شخصیت مهم فیلم 
عزت ا... انتظامی در نقش  حسین قلی خان )حاجی واشنگتن( است که موقعیت کمیکش 
در ابتدای فیلم، هرچه  جلوتر می رود، تراژیک تر و غمبارتر می شــود. از سختی های این 
نقش می توان به مشکالت مالی اش همراه با 5 ماه اقامت در ایتالیا اشاره کرد. گفته می شود 
حاتمی، فیلم نامه هر سکانس را شب قبلش می نوشــته و از  زیر در بسته اتاق انتظامی در 
هتل، به او می رسانده است! بازی انتظامی در اجرای دیالوگ های ماندگار علی حاتمی در 
کمیک و تراژیک شدن موقعیت های مختلف فیلمنامه نقش بسیار محکم و زیبایی را ایفا 

کرد. دیالوگ هایی مثل دیالوگ زیر که با صدا و تصویر انتظامی در ذهن ما ثبت شده اند:
»فکر و ذکرمان شد کسب آبرو. چه آبرویی؟ مملکت رو تعطیل کنید. داراالیتام دایر کنید 
درست تره! مردم نان شب ندارند، شراب از فرانسه می آید! قحطی است، دوا نیست، مرض 
بیداد می کند، نفوس حق النفس می دهند! باران رحمت از دولتی ســر قبله عالم است و 

سیل و زلزله از معصیت مردم!«

کمال الملک، باشکوه ترین نوروز

این اولین باری  اســت که انتظامی نقش ناصرالدین شاه را بازی می کند؛ نقشی که بر خالف 
نقش بعدی -در فیلم ناصرالدین شــاه آکتور سینما- نقشــی عبوس و محکم و جدی بود. 
عزت ا... انتظامی در مصاحبه ای با سایت ایســنا گفته بود: »شادترین عیدی که در زندگی ام 
گذراندم مربوط به فیلم »کمال الملک« علی حاتمی اســت که در آن فیلم کنار سفره هفت 
سین نشستم، عیدی دادم و خندیدم. در تمام دوران زندگی ام روزهای خوبی در نوروز نداشتم 
و معموال در خانه با همسرم تنها بوده و کتاب می خوانم؛ اما اوایل دهه ۶۰ که »کمال الملک« 
را کار کردیم و نقش ناصر الدین شاه را بازی می کردم نوروز بسیار باشکوهی بود«. نوع تلفظ 
دیالوگ های حاتمی در این فیلم فرم شــنیداری مخصوصی ایجاد کرده است که هیچ گاه از 

خاطره تماشاگران این فیلم ماندگار پاک نمی شود.

اجاره نشین ها، صدایی که در گلوی سینما پیچید

بار دیگر مهرجویی نقشــی به موازات نقش های دیگر را به انتظامی 
می سپارد؛  نقشی که به واســطه بازی انتظامی پررنگ تر شده و به 
یک نقش محوری تبدیل می شــود. »عباس آقای سوپرگوشــت« 
اجاره نشین ها نماینده قشری از جامعه اســت که به تخریب آن می 
پردازد و خــود در بطن خطر این تخریب قــرار دارد. نماینده ای که 
مباشــر و نماینده صاحب متوفای محل زندگی اجاره نشین ها هم 
هست و بی توجهی او که قصد تصاحب خانه را دارد، باعث می شود تا 
به رغم تالش های دیگر ساکنان، کار از کار بگذرد و خانه بر ساکنانش 
فروریزد.از المــان های به یادماندنی بازیگری او در اجاره نشــین ها 
تُن صدایش است. صدایی که انتظامی آن را در گلو می اندازد، دیگر 
سال هاست به صدای ثابت یک مباشر گوشت فروش کالش در ذهن ما 
تبدیل شده است. عزت ا... انتظامی برای این نقش کاندید لوح زرین 

بهترین بازیگر نقش اول مرد از جشنواره فجر پنجم شد.

 روسری آبی، یک عاشقانه آرام

فیلمی ماندگار به کارگردانی رخشان بنی اعتماد، داستان 
»رسول رحمانی« مالک یک مزرعه گوجه فرنگی است که 
کارخانه ای هم در کنار آن دارد. »نوبــر کردانی« با بازی 
فاطمه معتمد آریا برای کار به ایــن مزرعه می آید و این 
شروع یکی از عاشقانه های ماندگار سینمای ایران است. 
میمیک آشــنای معصوم و جاافتاده چهره انتظامی در به 
تصویر کشیدن عشق دوران کهنســالی نقش زیبایی ایفا 
کرده است. بغضی که در گلو و صدای او می پیچد و اشکی 
که بر زمینه چشم های بانفوذش می نشیند دیگر تصویری 
آشنا و محبوب برای ماســت. این یکی از دوست داشتنی 
ترین کاراکترهایی است که انتظامی بازی کرد؛ اما با کمال 
تعجب در سیزدهمین جشنواره فجر برای بازی این نقش 

ماندگار حتی کاندید جایزه ای هم نشد.
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هواداران یوونتوس باالخره 
»بونوچی« را بخشیدند

لئوناردو بونوچی، تابســتان سال قبل و بعد از 
جنجال های فــراوان تصمیم 
گرفت پس از سال ها از 
یوونتوس جدا شده 
و راهی باشــگاه 
رقیب یعنی میالن 
شود؛ اما در اتفاقی 
عجیب، بونوچی یک 
سال بعد و در تابستان 
امسال دوباره به یووه بازگشــت که این اتفاق 
با مخالفت بخــش قابل توجهــی از هواداران 
بیانکونری مواجه شد و در تمام نظرسنجی ها 
جمعیت غالب، عالقه ای به بازگشت بونوچی 
نداشتند.حتی بونوچی در اولین جلسه تمرینی 
خود در یوونتــوس نیز مورد شــماتت برخی 
طرفداران قرار گرفت؛ اما اخبــار حاکی از آن 
است که در روزهای اخیر رابطه مدافع ایتالیایی 
و طرفداران یوونتوس بهبود یافته و بعد از پایان 
آخرین جلســه تمرینی یوونتــوس، بونوچی 
نیز مورد تشــویق قرار گرفــت و تعداد زیادی 

از هواداران از او خواستند با آنها عکس بگیرد.

ورسالیکو:
بزرگ ترین ماجراجویی 

حرفه ای من شروع شده است
»شیمه ورســالیکو« که دو ســال گذشته را 
برای اتلتیکــو بازی می 
کرد، اخیــرا به اینتر 
پیوســته و مراسم 
معارفــه او برگزار 
ورســالیکو  شد. 
درباره پیوستن به 
اینتــر گفت:»آمدن 
به اینجا انتخــاب خودم بود 
و تصمیم درســتی بود که عضوی از این پروژه 
باشــم.زمانی که در جنووا و ساســوئولو بازی 
می کردم، همیشــه صحبت از اینتر بود.پس 
از آن به اسپانیا رفتم اما می خواستم به ایتالیا 
برگردم چون واقعا برای من مانند خانه اســت 
و حاال بزرگ تریــن ماجراجویی حرفه ای من 
شروع شده.اینجا خیلی خوب مورد توجه قرار 
گرفتــم؛از هوادارانی که در فــرودگاه بودند تا 
مربی و هم تیمی هایم در آپیانو.خیلی با ایوان 
و مارسلو صحبت کردم و آنها چیزهای زیادی 
به من گفتند و مستقر شدن در اینجا برای من 

خیلی طول نکشید«. 

رئال مادرید به دنبال جذب 
مدافع چلسی

اخیرا شــایعاتی مبنی بر تقاضای »لوپتگی« 
برای جــذب یک مدافع 
و یک مهاجم شنیده 
می شــد و به نظر 
می رســد پس از 
شکست پنجشنبه 
، حاال نیــاز رئال به 
جذب بازیکن بیشتر 
از گذشــته نیز شــده اســت.

طبق ادعای دیلی اســتار، رئال خواهان جذب 
مارکوس آلونسو، دفاع چپ اسپانیایی چلسی 
است. ستاره ای که دو سال پیش با نظر کونته 
از فیورنتینا به چلسی پیوست و خیلی زود نیز 
به ترکیــب اصلی آبی هــا راه یافت.لوپتگی از 
زمان حضورش در تیم ملی به خوبی با آلونسو و 
توانایی هایش آشنایی دارد و مشتاق است تا او 
را به رئال بیاورد. آلونسو خود محصول آکادمی 
فوتبال رئال است و با فضای این باشگاه بیگانه 
نیست. او می تواند ذخیره خوبی برای مارسلو 
باشد ضمن اینکه توانایی بازی به عنوان دفاع 

میانی را هم دارد. 

»پوگبا« یک قدم به بارسلونا 
نزدیک تر شد

رابطه میان پل پوگبا و ژوزه مورینیو هرگز مساعد 
نیســت و ســتاره 26 ساله 
شــیاطین سرخ قصد 
دارد به هــر نحوی 
راهــی بارســلونا 
شود.نشــریه سان 
در گزارشی مدعی 
شد مشاجره ای میان 
پوگبا و مورینیو ایجاد شده و 
حاال »کالچومرکاتو« فاش کرد که ستاره فرانسوی 
منچستریونایتد با بارســلونا به توافقات شخصی 
دست یافته و تنها رضایت باشگاه باقی مانده است.
مینو رایوال، وکیل جنجالی پوگبا عالقه زیادی به 
جدایی موکلش و انتقال او به بارسلونا دارد و می 
خواهد با مذاکره با مدیران منچســتریونایتد، 

مجوز جدایی پوگبا را دریافت کند.

گزینه کی روش پرید

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

در یکی از دیدارهای دور برگشت مرحله سوم پلی آف لیگ اروپا، تیم 
المپیاکوس که کریم انصاری فرد را روی نیمکت و احسان حاج صفی 
را دور از فهرست داشت، میهمان »لوسرن« سوئیس بود.این تیم  
که  در بازی رفت این مرحله موفق به پیروزی ۴ بر صفر برابر لوسرن 
شده بود، در دیدار برگشت هم توانست با نتیجه ۳ بر یک این تیم را 

شکست دهد و به دور بعدی صعود کند.

صعود المپیاکوس در حضور انصاری فرد

بازیکن بی حاشــیه چند فصل اخیر فوتبال ایــران، فصل جدید 10
زندگی فوتبالی خود را با اتفاقات ویژه ای دنبال می کند. بعد از این 
که امیری با درخشــش در جام جهانی توانست حضور در فوتبال 
اروپا را تجربه کند، اکنون نیز در زندگی شــخصی با پدر شــدن 
زندگی برایش شیرین تر از همیشه شده است.اکانت رسمی باشگاه 

ترابزون این اتفاق ویژه را به بازیکن ایرانی اش تبریک گفته است.

تبریک ترابزون به امیری بابت اتفاق ویژه
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 تبریک میهمانان ویژه 
به فوالدی ها در رختکن 

تیم فوالد خوزستان در شب اول برگزاری هفته 
چهــارم رقابت های لیگ برتــر، در خانه میزبان 

نساجی مازندران بود.
فوالدی ها پــس از اینکه از حریــف خود عقب 
افتادند، با گل  پریرا و گل بــه خودی دروازه بان 
حریف، توانســتند کام بک شــیرینی را به ثبت 
برسانند و به دومین برد فصل برسند.پس از این 
برد، رضایی مدیرعامل باشگاه فوالد خوزستان و 
یوســفی، نماینده مردم اهواز در مجلس شورای 
اســالمی، به رختکن سرخ پوشــان رفتند و این 
پیروزی را به بازیکنان و کادر فنی فوالد تبریک 

گفتند.

پارس جنوبی مثل ذوب آهن
با شکست اســتقالل مقابل پارس جنوبی، حاال 
ورزشگاه شهر جم هم حکم فوالد شهر اصفهان را 
برای شفر و آبی ها دارد و مربی آلمانی نتوانسته در 

این دو ورزشگاه پیروز شود.
 البته این اولین حضور شفر در جم بود و استقالل 
فصل گذشــته با منصوریان در ورزشگاه خانگی 
پارس، شکست خورد. مربی آلمانی اما تا امروز سه 
بار در ورزشگاه فوالد شهر به میدان رفته که دو بار 
از تیم امیر قلعه نویی شکست خورده و امسال هم 

از تیم امید نمازی فقط یک امتیاز گرفت.

»بنتو« سرمربی کره شد؛ 
گزینه کی روش پرید

یکی دیگر از گزینه های کارلــوس کی روش در 
صورت جدایی از تیم ملی، منتفی شــد. پیش از 
این گفته می شد فدراسیون فوتبال کره جنوبی 
به دنبال ســرمربی تیم ملی کشــورمان است و 
حتی مذاکراتی با ســی کیو هم داشته؛ اما ایسنا 
از قول سایت کنفدراســیون فوتبال آسیا نوشت 
که پائولو بنتو، هموطن کی روش با فدراســیون 
فوتبال کره جنوبی برای هدایت این تیم به توافق 
رسیده است. این یعنی آنکه حاال فقط کلمبیا به 
عنوان تنها گزینه کی روش باقی مانده و مسئوالن 
فدراسیون فوتبال امیدوارند او هر چه زودتر برای 

تمدید قراردادش به ایران برگردد.

در حاشیه

پیشخوان

 ماجــرای عجیــب تتوهای 
اشکان، مجاز در تیم ملی، ممنوع در 

لیگ، تک خال کوبی!

  عکس روز

واکنش کی روش پس از اعالم رنکینگ جدید از سوی فیفا 
کارلوس کی روش پس از اعالم رنکینگ جدید فیفا مطلبی را از طریق صفحه اینستاگرام خود 
به اشتراک گذاشت.کی روش نوشــت:» تیم ملی ایران به رتبه ۳2  رسیده و به جایگاه بهترین 
تیم آسیا صعود کرده است. احترام و تبریک من به کسانی که با تعهد، تالش و فداکاری کامل به 
این دستاورد درخشان کمک کرده اند. این موقعیت ویژه که ایران برای چندین سال اخیر از آن 
بهره مند است، به حمایت، تشخیص و احترام بیشتری نیازمند بوده به خصوص با در نظر گرفتن 
مشکالت و شرایط دشواری که تیم ملی را تحت تاثیر قرار می دهند. برای همه و رو به سوی آینده!«

 دژاگه: بگذارید فوتبالم را بازی 
کنم، داستان دستان اشکان

 ایران صفر- عربستان صفر، 
جدال مدعیان برنده نداشت

نفت روی آتش پرسپولیس

ملی پوش ایرانی هنوز تیم ندارد؛
تابستان آشفته رامین رضاییان و محو شدن از زمین!

یک رسانه بلژیکی از تابستان آشفته ملی پوش ایرانی فصل گذشته باشگاه اوستنده خبر داد.به نظر می رسد  
رضاییان همانند ســتاره های فوتبال جهان در یک زمان و به طور کامل از زمین محو شد! همانند »مهدی 
کارسال«. رامین رضاییان در حال بازگشت به تیم اوســتنده مشاهده شد؛ اما همچنان برنامه های تمرینی 
خود را به صورت انفرادی دنبال می کند. در ادامه این مطلب آمده اســت: قهرمان تیم ملی فوتبال ایران در 
جام جهانی 2018 روسیه همچنان بازیکن آزاد محسوب می شــود. او همانند سایر بازی های جام جهانی 
2018 روسیه در خط دفاعی نمایش مطلوبی ارائه داد.این ملی پوش ایرانی هنوز تیم جدید خود را انتخاب 

نکرده است.

پورعلی گنجی: 
بازی در اروپا آرزویم بود

مرتضی پورعلی گنجی پس از امضای قرارداد با تیم »یوپن« بلژیک از پیوستن به تیم جدیدش خبر دارد. او که با 
سابقه ۳0 بازی ملی در هر ۳ بازی تیم ملی ایران در جام جهانی 2018 مقابل مراکش، اسپانیا و پرتغال حضور داشت 
در سطح اول فوتبال کشورش، چین و اخیرا السد قطر 12۴ بازی انجام داده و در 26 سالگی ۹ بار در لیگ قهرمانان 
آسیا به میدان رفته است.پورعلی گنجی پس از این انتقال گفت: »تا این لحظه از دوران حرفه ای ام خودم را با شرایط 
و بازی در کشورها و سطوح مختلف وفق داده ام.بازی در اروپا، رویا و هدف همیشگی ام بود. برای مبارزه جدید آماده 
هستم، به آینده نگاه می کنم و از مسئوالن باشگاه بابت اعتماد و تالش برای خریدم تشکر می کنم. کامال مشتاق و 

همواره آماده پیشرفت هستم.امیدوارم با انجام بهترین بازی های ممکن به بازیکنی مهم برای یوپن تبدیل شوم. «

رشیدقلی پور  پس  از برتری گیتی پسند در برابر »سن ایچ ساوه« در لیگ برتر فوتسال اظهار داشت: 
بازی  در نیمه اول بسیار نزدیک دنبال شد و  توانستیم حمالت گیتی پسند را  کنترل کنیم و  روی دو 
اشتباه گل  خوردیم.قلی پور ادامه داد: روی ضدحمالت موقعیت های خیلی خوبی داشتیم و به دلیل 

کم تجربگی نتوانستیم توپ هایمان را گل کنیم و این تفاوت تیم های بزرگ و  کم تجربه است.
بازیکن سن ایچ ساوه افزود:گیتی پسند از موقعیت ها بهتر استفاده کرد و در نهایت توانست پیروز بازی 
باشد.قلی پور در مورد داوری اظهار داشت:در آن صحنه توپ به اوت رفته بود و خود آقای کشاورز هم 
مشــاهده کرد که توپ به خارج از زمین بازی رفته است. وی تصریح کرد:صحبت اصلی من این است 
که داور از ابتدای بازی عصبی بود و بازی را هم به همین طریق قضاوت کرد و علت برخورد تند او را هم 
نمی دانم.بازیکن سن ایچ ساوه اظهار داشــت:داور با تیم مقابل خیلی مهربان تر بود و اتفاقات تیم ما را 

عصبی تر می کرد.قلی پور در پایان اظهار داشت: امیدواریم در ادامه داوری ها بهبود پیدا کند.
سپهر محمدی نیز پس از پیروزی گیتی پسند در گفت وگو با خبرنگار فارس در اصفهان اظهار داشت: 
هفته ای که گذشت یکی از سخت ترین هفته های لیگ را پشت ســر گذاشتیم.وی ادامه داد:به جواد 
اصغری مقدم بابت هدایت چنین تیمی تبریک می گویم  و امیدوارم ما در ادامه راه به هدفی که داریم 

برسیم.
دروازه بان تیم گیتی پسند اظهار داشت: سن ایچ، یکی از تیم های خوب لیگ برتر است و ما برای پیروزی 
آمده بودیم و توانستیم با تالش بچه ها سه امتیاز را به دست آوریم.محمدی درباره اضافه شدن جاوید به 
ترکیب گیتی پسند اظهار داشت: این بازیکن به زودی به تیم اضافه خواهد شد و جاوید یکی از بهترین 

بازیکنان دنیاست و یقینا به تیم می تواند کمک زیادی کند.

بازیکن گیتی پسند:

»جاوید« به زودی به لیگ اضافه می شود

فضای »جاکارتا« با وجود 
تهدیدات داعش چگونه است؟

در شرایطی که گروهک های تروریستی بازی های 
آســیایی را تهدید کرده اند؛ اما کشور میزبان ظاهرا 
چندان عالقه ای به امنیتــی کردن بازی ها ندارد!در 
شرایطی که بازی های آسیایی به صورت رسمی آغاز 
شــد، اما هیچ خبری از امنیت کامل و کافی در این 
رقابت ها دیده نمی شود.نه بازرسی بدنی،نه مراقبت 
ویژه ای و نه اقدامی که ورزشــکاران در این بازی ها 
احساس امنیت کنند. در شرایطی که گروه تروریستی 
داعش تهدید کرده بود که اقدامات گسترده ای را در 
این رقابت ها انجام خواهد داد؛ اما مسئوالن برگزار 
کنند فقط به شــما لبخند می زنند و حتی در زمان 
ورود به سالن ها و محل برگزار مسابقات یک نفر هم 

نیست که جلوی شما را بگیرد!

   

 زنگ آغاز هجدهمین دوره بازی های  المپیک قاره کهن امروز در شهر جاکارتای اندونزی با برگزاری مراسم افتتاحیه به صدا در می آید تا رقابت ۴5 کشور آسیایی برای به دست آوردن بهترین رنکینگ 
در جدول رده بندی این  بازی ها شروع شود. کاروان ورزشی ایران در این دوره از بازی های آسیایی با بیشترین تعداد ورزشکار به دنبال کسب رکورد جدیدی در تاریخ حضورش در بازی های آسیایی است.سمیه مصور

ایران در انتظار رکورد شکنی در بازی های آسیایی جاکارتا
  مروری بر کاروان ورزشی اعزامی کشور به هجدهمین دوره بازی های المپیک قاره کهن؛ 

حضور 369  ورزشکار ایرانی در بازی های آسیایی جاکارتا
کاروان اعزامــی ایران در شــرایطی با ۳6۹ ورزشــکار، در بازی های 
آسیایی جاکارتا شرکت می کند که حضور این تعداد ورزشکار به جز 
در سالی که بازی های آسیایی در تهران و به میزبانی کشورمان برگزار 
شد، بی سابقه اســت. پیش از این تنها در سال 1۹7۴ کاروان ایران با 
۴00 ورزشــکار ایرانی به مصاف حریفان رفته بود. ورزشکاران ایرانی 
در این دوره از بازی ها در رشــته های دوچرخه ســواری، تیراندازی، 
قایقرانی،شنا،شیرجه، واترپلو، دوومیدانی، سوارکاری، جودو، کوراش، 
جوجیتسو، ژیمناستیک، سپک تاکرا، تیروکمان، فوتبال، تنیس روی 
میز، تنیس، اسکواش، شمشیربازی، بوکس، پنچاک سیالت، سامبو، 
سنگ نوردی، کشتی آزاد، کشتی فرنگی، وزنه برداری، تکواندو، کاراته، 
ووشو، بسکتبال 5 در 5 و ۳ در ۳، کبدی، والیبال، هندبال، سه گانه  به 

رقابت می پردازند. 
کسب 21 مدال طال، بهترین رکورد ایران در ادوار بازی های 

آسیایی
 بهترین نتیجه ایران در تاریخ بازی های آسیایی به چهار سال قبل بر 
می گردد که کاروان ورزشی ایران در آن سال و در بازی های آسیایی 
اینچئون توانست با کسب 21 مدال طال رکورد کسب مدال طال را پس 
از پیروزی انقالب بشکند و این در حالی بود که در این دوره نسبت به 
دوره قبل کاروان ایران با 100 ورزشکار کمتر در رقابت ها شرکت کرده 

بود. در بازی های آســیایی 2010 گوانگجو نیز تیم  ایران در حالی به 
بیست مدال طال رسید که با ۳62 ورزشکار در آن بازی ها حضور یافته 

بود و بعد از تیم های چین، کره جنوبی و ژاپن به مقام چهارم رسید.
کشــتی، وزنه برداری و  تکواندو؛ پرامیدترین رشته های 

ایرانی در بازی های آسیایی
 رشته های کشتی، وزنه برداری و تکواندو همچون دوره های گذشته 
بازی های آســیایی، امید های اصلی مدال برای کاروان ایران در این 
دوره از بازی ها هستند. کشتی ایران پرافتخارترین تیم ایران در بازی 
های آسیایی است که در 1۳ دوره حضور خود در این رقابت ها توانسته 
به 6۴ مدال طال، ۴0 نقره  و ۳۳ برنز دســت یابد و بدون شک همانند 
تمام بازی های آسیایی پیشین گوش شکسته ها امید اول مدال آوری 
کاروان ایران هستند و باید به انتظار نشست و دید که در جاکارتا چند 
مدال نصیب کاروان ورزشی ایران می کنند. رشــته وزنه برداری نیز 
شانس زیادی برای کسب مدال و ســکو در این بازی ها دارد. تیم وزنه 
برداری ایران که در سال 2017 برای اولین بار قهرمان جهان شد نفراتی 
همچون کیانوش رستمی، سهراب مرادی، علی هاشمی، سعید علی 
حسینی و بهداد سلیمی را در دل خود دارد که همگی از مدعیان آسیا 
و جهان هستند. همین درخشش سال قبل وزنه برداران موجب خواهد 
شد که اهالی ورزش منتظر درخشش خیره کننده مردان آهنین ایران 
در نبرد جاکارتا باشند. در رشــته تکواندو نیز مانند هر سال امیدهای 

زیادی وجود دارد. هوگوپوشان ایران در هر دو بخش زنان و مردان این 
شانس را دارند که مدال های درخشــان را در اوزان مختلف تصاحب 
کنند.در برخی از رشته های تیمی مانند والیبال، هندبال و بسکتبال 
نیز تیم های ایرانی کارنامه درخشانی در بازی های آسیایی دارند و در 
این دوره هم امید زیادی به مدال  آوری این تیم ها وجود دارد. در رشته 
دوومیدانی نیز امید زیادی به مدال آوری احسان حدادی وجود دارد، 
ورزشکاری که در سه دوره گذشته بازی های آسیایی موفق به کسب 
مدال طال شده است. حدادی که پر افتخار ترین ورزشکار ایرانی در ادوار 
بازی های آسیایی محسوب می شود به دنبال چهارمین مدال طالی 
خود در این رقابت هاست تا مدال طالی جاکارتا را به مدال های طالی 
اینچنون، گوانگچو و دوحه اضافه کند. بعد از حدادی بهداد سلیمی، 
محسن شادی و محسن محمد سیفی نیز  برای گرفتن سومین مدال 

طالی خود به بازی های آسیایی 2018 می روند.
کار سخت ورزشکاران ایرانی در بازی های آسیایی جاکارتا

ورزشکاران ایران در بازی های آسیایی  جاکارتا نیز به دنبال درخشش 
هســتند و تالش می کنند بتوانند نتایج خوب خود در ادوار قبلی این 
مسابقات را تکرار کنند. هر چند باید واقع بین بود و به این نکته توجه 
داشــت که این مســابقات با تغییراتی در نحوه برگزاری و رشته های 
انتخاب شــده همراه شده است و قطعا ورزشــکاران ملی پوش ایران 

امسال کاری بسیار سخت تر نسبت به ادوار قبل پیش رو دارند.

بازی های آسیایی 2018 جاکارتا
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در سفر وزیر کشور به اصفهان مطرح شد؛

واگذاری اختیارات به مدیران استان ها، راه حل رفع مشکالت است
 

وزیر کشور، شامگاه چهارشنبه از طریق فرودگاه بین المللی شهید بهشتی وارد اصفهان شد تا روز پنجشنبه  در برنامه های مختلفی در اصفهان حضور یابد؛ دیدار با سازمان های مردم نهاد، 
حضور  شورای راهبری ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ، از جمله برنامه های سفر» رحمانی فضلی«  به اصفهان بود که روز پنجشنبه برگزار شد.

 حضــور درهمایــش »گرامیداشــت روز ملی تشــکل ها و 
مشارکت های اجتماعی«، ویژه تشکل های مردم نهاد استان 
اصفهان، نخستین برنامه »رحمانی فضلی« در اصفهان بود که 

با حضور 250 سازمان »مردم نهاد« برگزار شد. 
وزیر کشور در ابتدای همایش گفت:  هیچ دولت و نظامی در 
دنیا نمی تواند  بدون مشارکت مردم به فعالیت خود ادامه دهد 
و این از توان دولت ها خارج است؛ پس جامعه نیازمند حزب، 

گروه و تشکل های اجتماعی است.
»عبدالرضا رحمانی فضلی« تصریح کرد: حکومت های فعلی 
برای برقراری ارتبــاط با افراد، نمی توانند بــه تک تک آنان 
مراجعه کنند بلکه با ایجاد تشــکل های مــردم نهاد، تعامل 
و ارتباط دو طرفه برقرار می شــود. وی یادآور شد: تقویت و 
بهادادن به تشکل ها و  ایجاد بستر مناسب برای نقش آفرینی 
آنها، نیازمند  اعتقاد ماست. خدمت به آنان، منت نیست؛ بلکه 
یک وظیفه اســت که دولت برای برقراری و تحکیم ارتباط  
با مردم انجام می دهد. وزیر کشــور  تاکید کرد: تشکل های 
مردم نهاد  باید در بحث تصمیم سازی، تصمیم گیری، اجرا، 
 پیشگیری و نظارت مشارکت کنند؛ به شرطی که اعضای این

 سازمان ها،  به این مشــارکت اهمیت دهند. وی با اشاره به 

فعالیت 14 هزار تشکل مردم نهاد در کل کشور عنوان کرد: 
در سال 92 تعداد تشکل های مردم نهاد  در کل کشور هفت 
 هزار بو د که بعد از گذشــت چند ســال، به  دو برابر افزایش 

یافت.
وزیر کشــور اعالم کرد: دولت تدبیر و امید بستر مناسبی را 
برای فعالیت تشکل های مردم نهاد فراهم کرده؛ زیرا اعتقاد 
داریم بدون مشارکت مردم نمی توان امور کشور را پیش برد.

وی با اهمیت  به موضوع فعالیت تشکل های مردم نهاد گفت: 
در گذشته،  اخذ مجوز و استعالم ثبت حتی بیش از سه سال 
هم به طول می انجامید؛ ولی دولت تدبیر و امید قصد دارد این 
را به 20 روز کاهش دهد  و چنانچه افراد در  این بیســت روز 
موفق به اخذ مجوز  نشوند،  با مسئولیت وزیر کشور می توانند 

فعالیت خود را آغاز کنند.
 البته طبق تاکید رییس جمهوری، الیحه به مجلس ارائه شده 
 تا پس از  تصویب، شرایط فعالیت تشکل های مردم نهاد بهتر

 شود.
وی در خصوص مشــکل کم آبی گفت: در زمان خشکسالی 
فعلی، تشــکل های مردم نهاد مــی توانند با اقنــاع مردم 
شرایط تغییر الگوی مصرف و کشــت را ایجاد کنند؛ یعنی با 

 مدیریت مصرف و ایجاد منابع جدید آبی، کمبود آب را مهار 
کنیم.

وزیر کشــور با بیان اینکه امروز هم مشکل کم آبی قابل حل 
است اما نیاز به مشارکت مردم دارد، ابراز داشت: وقتی صنعتی 
را در اســتانی قرار می دهیم، باید به احتیاجاتی هم که دارد 
توجه کرد؛ امروز نه می توان فوالد مبارکه را تعطیل کرد و نه 

به مطالبه مردم در خصوص توزیع عادالنه آب بی توجه بود. 
وی در پایــان بیان کرد: راه  حلی که مــردم در خصوص حل 
مشــکل آب دارند، قطعا راه حل مطلوبی است؛ چراکه مردم 
با آن درگیر هســتند اما باید با مســئوالن نیز مطرح شود. 
هیچ کس نباید نسبت به مشارکت مردم بخل بورزد و نیاز به 

همکاری همه جانبه است.
سابقه تشکل های مردم نهاد در اصفهان به 70 سال 

قبل بر می گردد
اســتاندار اصفهان نیز در ادامه این همایــش گفت: یکی از 
افتخارات استان، پیشــگام بودن در امور خیر است که تعداد 
800 خیریــه در حوزه هــای مختلف برای رفع مشــکالت 

اجتماعی  استان فعال هستند.
»علیزاده« با بیان اینکه اصفهــان در امور اجتماعی و علمی 

همچنان پیشــگام اســت، به تاســیس خانه تشــکل های 
مردم نهاد  اشــاره و عنــوان کرد: بــا راه انــدازی این خانه 
 می توانیم تفکرها و تشکل های مختلف را تجمیع و از فکر و

 اندیشــه های آنان اســتفاده کنیــم. »قهرایــی« نماینده 
تشــکل های مردم نهاد اســتان هم به ایراد سخن پرداخت 
و گفت: تشــکل های مــردم نهاد اســتان اصفهــان دارای 
جایگاه واالیی هســتند؛ به طوری که اســتان، نخســتین 
تشــکل فنی و حرفه ای و نخســتین تشکل شــکاف لب و 
 کام و... را در ایــران دارد کــه تاســیس برخــی از ایــن 

تشکل ها به بیش از 70سال قبل بر می گردد.
وی به مشکالت تشکل های مردم نهاد اشــاره کرد و گفت: 
با توجه به اینکه تشــکل های مردم نهاد  از پرداخت مالیات 
بــر ارزش افزوده معــاف هســتند، ولی در اســتان خالف 
آن انجام می شــود. همچنین مشــکل ثبت ســازمان های 
مردم نهاد همچون ســازمان مــردم نهاد جوان را شــاهد 
هســتیم و بیمه کارکنان ســازمان های مردم نهاد اســتان 
اصفهان نیز از جمله مشــکالت تشــکل های مــردم نهاد 
 استان است که درخواســت رســیدگی به این مشکالت را

 داریم.

رحمانی فضلی: 

ارائه مجوز و استعالم ثبت تشکل ها به 20 روز کاهش خواهد یافت

رحمانی فضلی:

پرچم اصفهان به هر  طرف که به اهتزار در آید، به دنبال آن مردم دیگر استان ها جهت یابی می کنند
حضور در نشست بررسی امور اقتصادی استان اصفهان با محوریت »اقتصاد مقاومتی« یکی دیگر از برنامه های 
سفر »رحمانی فضلی« به اصفهان بود که با حضور اســتاندار، دیگر مسئوالن استان اصفهان و سرمایه گذاران 

بخش خصوصی در استانداری برگزار شد.
رحمانی فضلی در این نشست گفت: مسائلی که در این جلسه در رابطه با استان اصفهان مطرح شد تنها مسائل 
این استان نیست، تمام اینها در دیگر استان های کشور هم وجود دارد، البته به جز موضوع آب که آن هم کم و 
بیش در دیگر نقاط کشور دیده می شود. وی افزود: مشکالت کشاورزان نادیده گرفته نشده و آنها هم حق دارند 
اعتراض کنند؛ دولت در تالش است به فعالیت ها در این زمینه سرعت ببخشد و خارج از این مسیر، راه دیگری 
وجود ندارد. وزیر کشور خاطرنشان کرد: در مباحث امروز، این استان را مظلوم خواندند؛ در حالی که در هر نقطه 
کشور که می رویم، همین بحث مظلومیت مطرح می شود و وقتی در مرکز هستیم، تهران را عقب مانده ترین و 
کم توسعه ترین شهر می خوانند؛ چرا که حاشیه نشینی و شهرک های اقماری در پایتخت بسیار بیشتر از دیگر 
نقاط کشور است.وی افزود: در تمام مشکالت و مظلومیت های کشور، فاعلی به نام ظالم وجود دارد که این ظالم 
همان نظام برنامه ریزی، نظام پولی و بانکی و نظام اداری است که متاسفانه از 70 سال پیش به صورت مصوبات 
کلیشه ای به کشور تحمیل شده و تنها نتیجه تمام این سیاست های غلط، عدم تعادل و عدم توازن بوده است. 
رحمانی فضلی تاکید کرد: در این انقالب توانستیم دو مورد از مهم ترین مشکالت نظام را رفع کنیم که یکی در 
حوزه نظام سیاسی و دیگری در حوزه امنیتی و دفاعی بوده است. امروز در دنیا هیچ قدرتی نمی تواند ایران را از 

این دو جهت مورد تهدید قرار دهد.
وی افزود: در حوزه زیرساخت ها، عدالت و بسترسازی خدماتی تاکنون اقدامات خوبی داشته ایم، اما متاسفانه 
برخی مسائل جانبی که البته همگی هم با نیت خیر بوده کشور را با مشکالتی روبه رو ساخته است. وزیر کشور 
گفت: متاسفانه نظام بودجه ریزی کشور بر مبنای فعالیت بیشتر و جمعیت بیشتر بوده که خود باعث بزرگ تر 

شدن تهران، اصفهان و دیگر کالن شهرهای کشور شده است. 
وی با انتقاد از عدم توجه به نظام برنامه ریزی و توجه به مناطق گفت: امنیت با اقتصاد گره خورده تا حدی که 
اگر امنیت نباشــد، نمی توان به موارد اقتصادی پرداخت؛ در حال حاضر موضوعات اقتصادی به موارد امنیتی 

تبدیل شده است.
رحمانی فضلی افزود: همان طور که در سال های اخیر سعی کردیم به موضوعات اجتماعی توجه کنیم تا در اثر 
عدم توجه دچار اختالل در امنیت نشویم، در حال حاضر هم بی توجهی به مسائل اقتصادی می تواند تنش های 

امنیتی به وجود بیاورد.
 وی خاطر نشان کرد: از ابتدای انقالب تاکنون به دلیل درگیر بودن در جنگ و پس از آن دسیسه ها و تحریم ها، 

طراحی درستی برای نظام برنامه ریزی کشور نداشته ایم و در این زمینه نیازمند جراحی های بزرگی هستیم.
وزیر کشور گفت: به شــدت باید به فکر ســاماندهی نظام برنامه ریزی، نظام اداری، نظام پولی و بانکی و نظام 

اجتماعی کشور باشیم و در این زمینه باید به مناطق و استان ها اعتماد کرد.
وی تصریح کرد: همان طور که در حوزه های امنیتی به مناطق، اختیار عمل داده شد و تا به حال هم در این زمینه 
موفق عمل شده است، باید با ظرفیت سازی و آموزش مدیران منطقه ای، به استان ها اختیار عمل بیشتری داده 
شود؛ چرا که بسیاری از مشکالت در استان ها قابل رفع است، اما الزم است مردم، تشکل ها و مسئوالن همگی 

به این امر کمک کنند.
رحمانی فضلی گفت: هیچ کشور توسعه یافته ای در دنیا نیست که با سیستم متمرکز اداره شود و ما هم باید در 
حوزه های اقتصادی به استان های کشــور اختیار عمل بدهیم؛ در این زمینه پیشنهاد من این است که هشت 
دســتگاه برنامه و بودجه، اقتصاد و دارایی، صمت، محیط زیست، کار و تعاون، کشــاورزی و تامین اجتماعی 
نمایندگان تام االختیار خود را معرفی کنند و با تشکیل یک ستاد، اختیارات به این جمع واگذار شود؛ در این 
صورت 70 درصد مشکالت استان ها به راحتی قابل رفع خواهد بود. این اختیاردهی را می توان در کل کشور اجرا 

کرد و مدیران باید کوتاه ترین زمان را برای پروژه ها تعیین کنند. 
وی افزود: در خصوص ارز نیز چند موضوع اعم از تشخیص، تخصیص، مصرف و نظارت مطرح است که متاسفانه 
به دلیل عدم نظارت صحیح و تخصیص بر مبنای تشخیص های غلط، فاکتورهای جعلی، غلونمایی در صادرات، 

احتکار و عدم نظارت، مشکالت عدیده ارزی به وجود آمده است.
وزیر کشور خاطر نشان کرد: اســتان اصفهان  این قدرت را دارد که با منابع و درآمدهای خود، خودش را اداره 
کند و حتی می تواند دو اســتان دیگر را هم اداره کند، اما در این راستا باید به سمت نظام اداری و برنامه ریزی 
 منطقه ای حرکت کرد و انتخاب این مســیر ضرورتی اجتناب ناپذیر اســت، اما باید وحــدت در اولویت کار 

باشد. 
رحمانی فضلی گفت: دشــمن در سه ســطح نظامی، گماردن گروه های داعشــی در منطقه و ایجاد ناامنی 
و تحریم های اقتصادی در تالش اســت تنش های اجتماعــی، ناامنی، نارضایتی و بحران در کشــور ایجاد 

 کند. این موضوع را در دسیســه های چند ماه اخیر می توان مشــاهده کرد. وی افزود: مــردم امنیت را اصل
 می دانند و در نظرسنجی های اخیر 80 درصد مردم از عملکرد نیروهای امنیتی و انتظامی اظهار رضایت کرده 

اند؛ قطعا از این شرایط سخت هم عبور خواهیم کرد. 
رحمانی فضلی گفت: ما هنوز بعد از 40 سال از جانب نفت ضربه می خوریم و همواره مشکلی به نام »خام فروشی« 

داشته ایم، برای رهایی از نفت نیازمند توجه به ظرفیت ها، امکانات، منابع و نیروی انسانی هستیم.
وزیر کشور تاکید کرد: پرچم اصفهان به هر طرف که به اهتزاز درآید، به دنبال آن مردم دیگر استان ها جهت یابی 
می کنند، بنابراین در بحث اقتصاد مقاومتی هم باید این پرچم برافراشته تر شود و در شرایط تحریمی اصفهان 

موثرتر وارد شود.
رتبه سوم اصفهان در بخش اخذ تسهیالت اشتغال پایدار روستایی

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار، در آغاز نشست به ارائه گزارشی از عملکرد و وضعیت 
اقتصادی استان پرداخت و گفت:  با درایت استاندار، حل مشکالت استان با استفاده از تمام ظرفیت های حاکم 

در استان  با اقدامات عملیاتی در حال انجام است.
»محمد علی شجاعی« ضمن اشاره به مشکل کم آبی استان گفت: معضل اقتصادی نیز یکی دیگر از مشکالت 
استان است که با اســتفاده از ظرفیت ها و نیز همدلی و همیاری صنعتگران می توانیم با یک نگاه ویژه به حل 
مشکالت بپردازیم. وی با اشاره به اینکه اســتان اصفهان دارای سرمایه گذاران  زیادی است، خاطر نشان کرد: 
با توجه به مشکالت سرمایه گذاران استان، در خصوص رفع این مشکالت از جمله بانک ها و بروکراسی اداری 
اقداماتی انجام شده؛ از جمله  راه اندازی درگاه سرمایه گذاری که بدون اتالف وقت اخذ مجوز برای شروع  فعالیت 

سرمایه گذاری از 6 ماه به صفر تغییر کرده است. 
وی خاطرنشان کرد: اولویت های سرمایه گذاری در استان اصفهان را احصا کرده ایم که محور این اقدامات برقراری 
عدالت است. وی در بحث ارائه تسهیالت بانکی جهت اشتغال پایدار نیز گفت: با توجه به عدم توجیه پذیری طرح 
ها با توجه به نرخ باالی سود و کارمزد بانکی برای سرمایه گذاری، طی پیگیری های انجام شده برای حل این 
مشکل،  پروژه های توجیه پذیر  در شهرستان ها  شناسایی می شود که  در بخش  اخذ تسهیال ت اشتغال پایدار 
روستایی از رتبه 29 کشوری به رتبه  3 صعود کنیم. تولیدکنندگان به عنوان سرمایه گذاران بخش خصوصی در 
ادامه این نشست به بیان مشکالتشان از جمله   عدم تامین مواد اولیه تولید، تامین اجتماعی و بیمه، مالیات بر 

ارزش افزوده و نرخ سود باالی بانکی اشاره کردند و از وزیر کشور درخواست تفویض اختیارات به استان  شدند تا 
با هم افزایی و هم فکری مدیران استانی  و بخش خصوصی، مشکالت حل و فصل شود. نمایندگان استان هم در 
ادامه این نشست به ایراد سخن پرداختند و با ارائه راهکارهایی از وزیر کشور در خواست تسریع در عملیات اجرایی 

قطار سریع السیر اصفهان - تهران و توسعه فرودگاه شهید بهشتی و بحث آبی استان کردند.
الیحه طرح مدیریت واحد شهری تعیین تکلیف شود

شهردار اصفهان  به نمایندگی از سوی شهرداران استان گفت: شهرداری های استان با مشکالت عدیده ای روبه رو 
هستند؛ ضمن اینکه  رضایت مردم را باید با خدمات رسانی ایجاد کنیم .

نوروزی با بیان اینکه سه هزار میلیارد تومان بودجه امسال شهرداری است، گفت: باتوجه به این شهرداری اصفهان 
بالغ بر سه هزار میلیارد تومان بدهی دارد که در ساخت پروژه ها با مشکل مواجه شده  است . پس راه حل این 
مشکالت تعیین تکلیف الیحه طرح مدیریت واحد شهری و درآمد پایدار در دولت است که با تحقق این مهم، 

شهرداری ها بهتر می توانند در حل مشکالت و اجرای پروژه ها تصمیم گیری کنند .
بانک ها باید لباس رزم اقتصادی بپوشند

محسن مهرعلیزاده با بیان اینکه باید به سراغ طرح هایی برویم که باعث صرفه جویی در آب شود و یکی از این 
طرح ها استفاده از پساب و الزام واحدهای صنعتی به خرید پساب شهرستان ها برای مصارف داخلی شان است، 
ادامه داد: گلخانه هایی طراحی شده است تا باعث ایجاد اشتغال 60 هزار نفر در مشاغلی چون کشت گلخانه ای، 

کشت گیاهان دارویی، پرورش ماهی و ... شود.
استاندار اصفهان با اشاره به اینکه مدیران بانکی یا دستشان بسته است یا اینکه مدل کاریشان به نحوی است که 
به تذکرات توجه نمی کنند، عنوان کرد: اگر روستائیان پول داشتند که به دنبال وام اشتغال نمی آمدند و باید این 

موانع در تخصیص وام به روستائیان برداشته شود.
وی با بیان اینکــه بانک ها باید در شــرایط فعلــی اقتصادی، لبــاس رزم بر تــن کنند، بــه صنعتی بودن 
اصفهان اشاره و خاطرنشــان کرد:  اگر ســونامی »بیکاری« در کشــور ایجاد شــود از اصفهان آغاز خواهد 
شــد؛ در جنگ تحمیلی همــه وارد جنگ نشــدند بلکه بخــش عمده مردم پشــتیبان جبهه هــا بودند و 
 کســانی که آمادگی داشــتند به میدان نبرد رفتند؛ امــروزه در شــرایط جنگ اقتصادی نیــز باید چنین

 باشد.
مهرعلیــزاده با بیــان اینکه سیســتم اقتصــادی در جنــگ اقتصــادی باید متناســب با شــرایط جنگ 
 اقتصــادی باشــد، تصریح کــرد: قیمــت ارز بعــد از 40 ســال آزاد شــد و باید زودتــر به ایــن موقعیت 

می رسیدیم.

انتقاد وزیر کشور از رییس سازمان صمت اصفهان، تذکر به کامران و مشخص شدن مهریه نماینده مبارکه، 
از مهم ترین حاشیه های حضور رحمانی فضلی در نشست بررسی امور اقتصادی استان اصفهان  با محوریت 

اقتصاد مقاومتی  بود که در  ادامه می آید: 
 در این نشست در حالی که  »اسرافیل احمدیه« مدیرکل سازمان صمت اصفهان در حال گزارش عملکرد 
خود به وزیر کشور بود، با گالیه  انتقاد رحمانی فضلی رو به رو شد. وزیر کشور از همه مدیران کل خواست 
که به جای بیان گزارش عملکرد خود، مشــکالت را بیان کنند تا راه حل برون رفت از این مشــکالت نیز 

اندیشیده شود.
 »حسن کامران« نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی نیز که در میانه جلسه و هنگام صحبت 
رییس اتاق اصناف قصد صحبت کردن داشت، با نظر منفی وزیر کشور رو به رو شد. وزیر کشور و استاندار 
اصفهان با جدیت از کامران خواستند تا بر اساس برنامه، نظم جلسه را به هم نریزد و اجازه صحبت به کسانی 
را بدهد که اعالم آمادگی کردند.کامران که هم چنان قصد صحبت داشت با تذکر جدی تر وزیر کشور رو به 
رو شد و رحمانی فضلی گفت: همه بدانند که اگر کامران جلسه را ترک کند نشان می دهد که باحالت قهر 

جلسه را ترک کرده است.
 نماینده مردم مبارکه در مجلس شــورای اســالمی نیز در این جلســه از مهریــه اش رونمایی کرد. 
»زهرا سعیدی« گفت:  آب مهریه زنان اصفهانی است؛ مهریه من یک زمین کشاورزی است و با این وضعیت 
آب، این زمین کشاورزی 20 میلیون تومان بیشتر ارزش ندارد و همسرم به  راحتی به  قیمت تلفن همراهش 

می تواند مهریه مرا بپردازد. بیان این مطالب از سوی سعیدی موجب خنده حضار شد.

حاشیه های حضور رحمانی فضلی در اصفهان؛
 از تذکر به کامران تا مهریه سعیدی

     اعظم محمدی
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امام مهدی )علیه السالم(:
   خدایا بر محمد)ص( و خاندانش درود فرست و 
برای كارهای به تنگناافتاده  ام، دری بگشای كه به 

خیال كسى هم نرسیده است.
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جانشین مدیرمسئول: بهمن زین الدین  صاحب امتیاز: شركت توسعه رسانه برتر زاینده رود   مدیرمسئول: محمدرضا شواخى زواره

نخستین روستای 
ملی ابریشم کشی

روستای »بسک« نخستین 
روستا در خراسان رضوی 
است که از بین 3 هزار 
روستا توانسته در حوزه 
رشته  صنایع دستی 
»ابریشم کشی«   به عنوان 
انتخاب  ملی  روستای 

شود.

عکس روز

دوخط کتاب

اگــر آن یــک بار آســیب 
ببینــی، زندگــی بــرای 
همیشــه طعــم واقعی 
خود را از دست می دهد.

رویای تبت
»فریبا وفی«

نگذار طعم زندگی ات 
از بین برود

تجربیــات آدم خیلــی مهــم 
است . 

بــه روی  وقتــی چشــمت 
زندگی بــاز می شــود و آن 
را بــرای نخســتین بــار مــی 
فهمــی، دیگر نمــی توانی 
 جــور دیگــری فکــر کنی. 

باشگاه فوتبال »گل اســپور« ترکیه به این نتیجه رسیده است که با تولید 
شیر بز، درآمد بیشتری خواهد داشت. به همین منظور تعدادی از بازیکنان 

خود را برای خرید »بز« فروخت!
»کنان بیوک لبلب«  رییس گل اسپور، اعالم کرد: این کار را نه تنها برای 
شکوفایی بیشتر تیمش بلکه برای کمک به کشورش انجام داده است. او در 
مصاحبه ای با شبکه تلویزیونی سی. ان. ان گفت: »ما بدین ترتیب درآمد 
بیشتری خواهیم داشت؛ ما در جهت منافع تیم خود عمل کردیم و در تولید 

کشور نیز سهیم خواهیم شد.«

 باشگاه فوتبال ترکیه 
بازیکنانش را فروخت و بز خرید!

میدان »ســنت مارک« در شــهر »ونیــز« ایتالیا، به داشــتن کافه های 
گران قیمت مشــهور اســت؛ اما عکســی که توسط یکی از مشــتریان از 
صورتحساب یکی از این کافه ها در فیس بوک منتشر شد، سیل اعتراض ها 
از قیمت گزاف و کاله برداری از گردشگران را به سوی این کافه روانه کرد. در 
این صورتحساب، قیمت دو عدد اسپرسو با دو بطری کوچک آب 50 دالر 
حساب شده است! یک گردشگر 62 ساله اهل شــیلی که بسیار ثروتمند 
 است، این عکس را منتشر و از مردم درباره قیمت باالی این کافه نظرسنجی 

کرده است.

قیمت باالی یک کافه در ونیز

مدیر دانشگاه »شانگ های« چین، در اقدامی عجیب با پذیرش یک »غاز« 
در این دانشــگاه موافقت کرد! ماجرا از این قرار بود کــه یک زن چینی با 
مراجعه به سایت دانشگاه شانگ های، از آن ها درخواست کرد غازش را که 
 »جوجو« نام دارد، پذیرش کنند. او در این درخواست می نویسد که به دلیل
 جابه جایی منزل، نگهداری از این غاز برایش دشوار است! پس از چند روز 
برگه پذیرش این غاز با مهر و امضای مدیریت دانشــگاه در فضای مجازی 

منتشر و با واکنش های مثبت مردم همراه شد.

ثبت نام یک غاز در دانشگاه شانگ های چین!

یادداشت

اعتقاد و باور داشــتن به چیزی، امری اکتســابی اســت. حال 
می تواند صرفا القای جامعه باشد یا حاصل مشاهده و استدالل 
خود شــخص. اعتقادات و باورهای آدمی، معمــوال یا از جنس 
گزاره های فلسفی اســت مثل اعتقاد به وجود پروردگار یگانه، 
 اعتقــاد به معــاد، اعتقاد بــه اختیار آدمــی و... . یــا از جنس 
گزاره های علمی است؛ مانند اعتقاد به اینکه آب در 100 درجه 
به جوش می آید، زمین گرد است، آسمان بر ستون هایی نامرئی 
استوار است، همه چیز از اتم ساخته شده است. یا از جنس گزاره 
های تاریخی است: انقالب ایران در سال 5۷ اتفاق افتاد، تعداد 

یاران امام حسین)ع( ۷2 نفر بودند و... .
اعتقادات و باورها نسبی هستند؛ یعنی هیچ گاه امری کامال یقینی 
نیستند و همواره می توان حقانیت آنها را زیر سوال برد. می توان 
با انجام مشاهده و آزمایش یا از طریق استدالالت عقلی، آنها را 

از اساس متزلزل کرد.
به همین دلیل جزم و جمــود در هر اعتقادی )چه فلســفی و 

مذهبی، چه تاریخی و چه علمی(، ناپسند تلقی می شود.
اما درباره »ایمان« قضیه فرق می کند. ایمان حالتی است که در 
وجود کسی پدیدار می شود، ایمان اکتسابی نیست؛ بلکه حصولی 
است. ایمان حالتی روانی است از جنس عشق و امید که گه گاه 

اعتبار منطقی ندارد.
در همین رابطه مثالی از »سورن کی یرکگور« فیلسوف مسیحی 
دانمارکی را نقل می کنم: شخصی را فرض کنید که در حال غرق 
شدن در رودخانه است. شــما با دیدن این صحنه به امید نجات 
وی، بی محابا به آب می زنید؛ بدون اینکه استدالل کنید که درصد 
موفقیت شما چقدر است و تا چه حدی ممکن است خودتان را در 

معرض خطر قرار دهید.
»ایمان« امری یقینی اســت. شــما اگر به نجاِت غریق یقین 

نداشته باشید به آب نمی زنید. 
اما مهم ترین وجه فارق و تمایزدهنده بین »اعتقاد« و »ایمان« 
این است که ایمان، تمام ابعاد وجودی شخص را معطوف به یک 
امر می کند. تمام کنش انسان مومن در جهت جاودانگی است؛ 
نوعی جاودانگی که می تواند به صورت های مختلفی پدیدار شود.

میل به فرزنــدآوری، میل بــه جاگذاردن اثــری هنری، میل 
به نیکی کردن، میل در بهشــت زیســتن و هر چیــزی که به 
نوعی حیات را تدوام می بخشــد، به نوعی بروز و ظهور میل به 
جاودانگی در انســان اســت. در قرآن کریم، آیه ای اســت که 
 می گوید: نگویید مسلمان شده اید بلکه بگویید ایمان آورده اید

 )حجرات( 
 ایمــان، ورای اعتقاد و باور اســت. می شــود به هیــچ یک از 
گزاره های فلســفی که گزاره های دینی را هم شامل می شود، 
اعتقاد نداشــت؛ اما مومنانه زیســت و البتــه برعکس آن هم 
ممکن اســت.در این باب تنها بــه همیــن کلی گویی ها اکتفا 
می کنــم؛ اما ایــن مبحثی اســت که نیاز به شــرح و بســط 
 فــراوان دارد که بــه نظرم غــور کــردن در آن لــذت بخش

 است.

»ایمان« ورای اعتقاد و باور است

سارا  احراری

یادداشت های یک زائر اهل قلم؛
کبوترانی که اطراف حرم دانه می گیرند

کم کم سیستم حمل و نقل مکه دارد کارآیی  خود را از دست می دهد. تراکم جمعیت در روزهای منتهی به »عید قربان« طوری اضافه 
می شود که پیاده روی در هر حال به سوار شدن به اتوبوس و تاکسی ترجیح دارد. دیشــب پیاده رفتم سمت حرم. فضای مکه بر خالف 
مدینه، اصال آرام و عادی نیســت. همه چیز در این روزها تحت تاثیر حج است. مکه با همه شهرهایی که دیدم فرق دارد.همین االن هم 
هر کسی وارد مکه شود، عینا می بیند که همین میزان شهری که تا به امروز گسترش داشته، صرفا با تراشیدن کوه ها پدید آمده است.

کنترل و اداره مکه در ایام حج، واقعا سخت است.
 ورود چند میلیون نفر حاجی از کل دنیا، با فرهنگ ها، روحیات و آداب اجتماعی متفاوت در کنار شرایط خاص جغرافیایی شهر از یک سو 
و دمای 50 درجه ای و هوای شرجی تابستان مکه می تواند هر شهری را در آستانه بحران قرار دهد. به اینها اضافه کنید تامین ارز صرافی ها 
را برای ایجاد تعادل و باالنس ترافیک اینترنت و حمل و نقل؛ البته در» مدینه« هم تمام این موارد وجود دارد. مدینه شهری مسطح تر، 
وسیع تر و دارای زیرساخت های بهتر است که تراکم مکه را هم ندارد. از مکه که فراتر بروید، اداره مسجدالحرام واقعا نیاز به مدیریت خاصی 
دارد. نظافت و ضدعفونی کردن مطافی که ثانیه ای از سیل جمعیت خالی نمی شود، خود پروژه ای منحصر به فرد است.بیرون حرم و در 
گذرگاه های منتهی به ایستگاه های اتوبوس بعد از نماز صبح، جای کفتربازها خالی است. گندم های نذری ریخته شده، کبوترها را چنان 
جمع می کند که حتی غیرکفتربازها از دیدن این منظره لذت می برند. همه مشغول عبور و مرور هستند یا عکس می گیرند؛ اما این وسط 
بعضی از پاکستانی ها نشسته اند زمین و با لب های ذاکر، با احترام چندتایی گندم از زمین برمی دارند. پاکستانی ها در کل احساساتی ترین 
دینداران جهانند و چقدر دیدن این رفتارهایشان قند توی دل آدم آب می کند. راستی این را هم بگویم که در مکه و مدینه آدم یاد مشهد 
و امام رضا)ع(  می افتد. انگار دلش تنگ می شود. حاال اگر پای کبوتر هم این وسط بیاید که دیگر این دلتنگی بیشتر هم می شود. سالم 

کردن به امام مهربان)ع( از مکه، لذت خاصی دارد.

روایت روز اینستاگردی

تولد مادر »مهراب قاسم خانی« در محاصره قاسم ها!

»حمید فرخ نژاد« عروس دار شد

»مهراب قاسم خانی« با انتشار عکسی در صفحه اش نوشــت: تولد مامان جان در محاصره 
سه نسل قاسم ❤❤️❤

»حمید فرخ نژاد« در اینستاپستش نوشت: آقا عروس دار شدم. به خیر و میمنت کبوتر تنهای 
تراس خونمون امروز با خانموشون تشریف آورد و با غرور مواظب بود همسرش دونه خورد 
بعد خودش. آقا مبارکه؛ انشاءا... به پای هم پیر بشید. بزن دست قشنگه رو ❤انشاءا... روزی 

همه جوونا.

تهیه کننده فیلم »پاستاریونی«: 
 ژانر »خانواده« در سینمای ایران نداریم

»بیتا منصوری« تهیه کننده فیلم »پاستاریونی«  که سال گذشته 
فیلم »قهرمانان کوچک« را در جشــنواره فیلم کودک و نوجوان 
اصفهان داشــت، درباره انگیزه های خود از تولیــد یک فیلم دیگر 
در حوزه کودک و نوجوان با توجه به وضعیت اکران این نوع از آثار 
ســینمایی که برخالف برنامه ریزی ها، هنوز یک ســرگروه اکران 
ندارد، بیان کرد: به مخاطب عام اعتقاد زیادی دارم و به نظرم زمانی 
برای یک فیلم اتفاق خوبی رخ می دهد که مخاطب داشته باشد و 
با فروش مناسب به برگشت سرمایه هم برسد . منصوری در ادامه 
با بیان اینکه تقسیم بندی فیلم های سینمایی در ژانرها و گونه های 
مختلف در ایران اشکاالتی دارد، بیان کرد: در همه جای دنیا ژانری به 
نام »خانواده« وجود دارد که ما اصال در سینمای ایران چنین چیزی 
نداریم؛ یعنی در پروانه ساخت آنالین فیلم های سینمایی گونه های 
مختلفی مثل کمدی، اجتماعی و تاریخــی  وجود د ارد؛ ولی اصال 
چیزی به اسم »سینمای خانواده« نداریم! این در حالی است که در 
دنیا سینمای کودک وجود ندارد چون این گونه یا به شکل انیمیشن 
است یا فیلم »خانواده«. متاسفانه در ایران وقتی اسم فیلم کودک 
می آید این حس را به همراه دارد که یک مادر فداکاری می کند تا به 

خاطر فرزندش به سینما برود و فیلمی را تماشا کند .

جرات داشته باش!
کتاب»جرات داشــته باش«که درباره راه های افزایش اعتماد به 

نفس است، در کمتر از یک ماه به چاپ دوم رسید.
»فردیک فانژه« استاد دانشگاه و روان درمانگر مشهور فرانسوی 
اســت که در این کتاب از تجربیات بالینی خــودش در رابطه با 
مراجعانش که مشــکل کمبود اعتماد به نفس داشته اند، نوشته 
است. این کتاب ســعی دارد با زبانی ســاده و کاربردی، راه های 
افزایش اعتماد به نفس را به مخاطبــان خود آموزش دهد. نقطه 
قوت این کتاب این اســت که یک روان پزشک براساس تجربیات 
بالینی خودش این کتاب را نوشته است. دکتر فانژه در مقدمه این 
کتاب نوشته اســت: به عنوان یک روان پزشک، متوجه شدم که 
کمبود اعتماد به نفس، مشکل اصلی تمام افرادی است که اقدام به 
درمان کرده اند. رنج های عاطفی یا شغلی بی شماری از این کمبود 
اعتماد به نفس ناشی می شود: ترس از انجام کارهای اشتباه، ترس 
از قضاوت شدن، ترس از دوست داشتن و دوست داشته شدن. برای 
نوشتن این اثر، از واقعیتی الهام گرفتم که در طول این بیست سال 
از مراجعانم به دست آورده ام؛ یعنی افرادی که به آن ها رسیدگی 
می کنم و آنها هم مضامین اولیــه را در اختیارم قرار می دهند. به 
همین دلیل این کتاب، صدای آن هاست. البته برای حفظ حریم 
خصوصی آن ها، خصوصیات فردی و پیشینه شان را تغییر داده ام.

 آیا می دانستید هدف مردها از ازدواج اینه که بچه دار بشن و  
براش هلیکوپتر یا ماشــین کنترلی بخرن که خودشــون بتونن 

باهاش بازی کنن؟!
 تیشــــرت سفید پوشیدم از خونه زدم بیرون. زمان گرفتم 

ببینم چقدر طول می کشه سس یا قهوه بریزم روش!
 به خاطر اون یک دونه ربع سکه ای که دارم، روزی 15-14 بار 
قیمت ارز وطال رو چک می کنم! شــما چه دلــی دارین که عین 

خیالتون نیست!
 اگه چشم درشت رو آپشن حساب می کنین که منم مشتم رو 

بگیرم جلوی دهنم و توش فوت کنم تا چشم هام درشت بشه!
یعنی با این همه پیشــرفت نرم افزارهای مســیریاب، کروکی 
تاالرعروسی ها هنوز در حد نقشه گنج نامفهومه! لعنتی اون پمپ 

بنزینه که همیشه میگن بعدش بپیچین، هیچ وقت نیست!
طرف اومده بود بلیت بگیره. پرسید: پسرم یه سالشه، واسه اونم 
باید بگیرم؟ مــا هنوز هم اگه بخوایم با اتوبــوس جایی بریم، من 

می شینم روی پای مامانم تا پول بلیت ندیم! 
واقعا نمی دونم چــــرا اصــرار دارید بچه هــای دوقلوتون 
لباس های یــک شــــکل بپوشــن! دلیــل علمــی داره یا تو 

کاتالوگ شون این جوری گفته؟! 
رنگ چشــم ها داره مثل آب میوه ها متنوع میشه! چند وقت 

دیگه رنگ های استوایی، لیمو نعناع و آناناسی هم اضافه میشه!

خندوانهدیدگاهکتاب
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