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شهر در دست شهردارها
  نگاهی گذرا به پرونده سه متولی مدیریت شهری در اصفهان؛
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 صادرات مرغ رسما آزاد شد؛

بالی گوجه در انتظار مرغ!

گالری متن / مدیا: نقاشی
شکل ها در گریز

4 الی 24 آبان

تنباکو ممنوع؛
بیاین امروز  دور و بر دخانیات 
رو خط بکشیم. قراره که امروز به 
ریه هامون استراحت بدیم تا 
هوای پاک تنفس کنن.

وقتی رییس جمهور سابق برای اقتصاد، نسخه های کارگزارانی و 
مشارکتی می پیچد

احمدی نژادی که نمی شناسیم
نسخه پیچی اهالی سیاست برای اقتصاد در کشور ما موضوع تازه ای نیست. هر منتقد 
دولتی این روزها ادعای حل مشکالت اقتصادی با راهکارهای خاص خود را دارد آن هم 
در شرایطی که گســترده ترین تحوالت در چینش اقتصادی کابینه حسن روحانی اتفاق افتاده است و 
همه به  نوعی چشم انتظار شروع تغییرات هستند. در این میان اما داعیه اقتصاددانی احمدی نژاد از همه 

قابل توجه تر است. اخیرا مجموعه  ویدئوهایی با عنوان »اقتصاد به زبان ساده«...
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اکتبر ســال ۵۳۹ پیش از میالد، در چنین روزی، کوروش پس از گشودن دروازه  
شهر بابل و بدون هیچ خونریزی و تاوان و آســیبی، وارد آن شهر بزرگ و با شکوه و 
بسیار کهن  شــد و به این ترتیب امپراتوری بابل به دست ارتش ایران به طورکامل 
تصرف شد. به همین مناسبت)که پایگاه و خاستگاه تاریخی نام گذاری آن به نام روز 
پاسداشت کوروش هم مشخص نیست که بر چه اساسی بوده( 7 آبان را روز جهانی 
پاسداشت کوروش نام نهاده اند و البته تقریبا مطمئنم خیلی از افرادی که چندسالی 
می شود این روز را به بهانه ای برای واکردن عقده های سیاسی خود تبدیل کرده و 
از مراسم پاسداشت کوروش، تجمعی ضدنظام ساخته و به دست خود به آن رنگ و 
لعاب امنیتی پاشیده اند، حتی علت نام گذاری این روز به نام کوروش بزرگ را هم 
نمی دانند و تنها به دنبال بهانه و محل و مأوایی برای ســردادن شعارهای به تعبیر 
خودشان میهن پرستانه و البته پان ایرانیسمی هستند و افراط گرایی ملی و تمایالت 
باستان گرایانه را به نام »کوروش« )که مایه فخر ایرانیان است( و به کام دشمن)که 
حتی از این روز هم به دنبال بهره برداری های سیاسی خود است( نشان می دهند.

کوروش در کالم عالمه طباطبایي همان ذوالقرنین ستوده شده در قرآن است و از 
نظر حسین اله کرم، شخصیتي دروغین و جعلي که هیچ ردي از او در تاریخ نیست. 
به هرحال ایرانی ها به او احترام می گذارند. اصال روز کوروش روزی مثل بزرگداشت 
سعدی و حافظ برای ماســت؛ اما برای آنهایی که دو سه ســالی می شود بر آتش 

اختالف افکنی و حاشیه سازی در این روز و در پاسارگاد می دمند و...

به بهانه روزی که به نام پاسداشت پادشاه بزرگ هخامنشی نام گذاری شده؛

اول بشناسید، بعد تبلیغ کنید!

زینب ذاکر

سوفی و دیوانه  
کارگردان:مهدی کرم پور

پردیس سینمایی سیتی سنتر 
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فرارسیدن  اربعین حسینی  تسلیت باد
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نسخه پیچی اهالی سیاســت برای اقتصاد 
در کشــور ما موضــوع تازه ای نیســت. 
هر منتقــد دولتی این روزهــا ادعای حل 
مشــکالت اقتصادی بــا راهکارهای خاص 
خــود را دارد آن هــم در شــرایطی که 
گسترده ترین تحوالت در چینش اقتصادی 
کابینه حســن روحانی اتفاق افتاده است 
 و همه بــه  نوعی چشــم انتظار شــروع 

تغییرات هستند.
 در این میان اما داعیه اقتصاددانی احمدی نژاد از 
همه قابل توجه تر است. اخیرا مجموعه  ویدئوهایی 
با عنوان »اقتصاد به زبان ساده« از رییس جمهور 
قبلی منتشــر شــده که در آن احمدی نژاد تالش 
دارد با مطرح کردن مشــکالت اساســی کشور از 
منظر خود، راه حل های ساده و کاربردی برای آن 

ارائه دهد.
 در همیــن راســتا اخیــرا ســخنانی از محمود 
احمدی نژاد شــنیده می شــود که کامــال تازگی 
دارد و با مشــی مدیریتی او دست کم در چهارسال 
اول زمامــداری اش در قــوه مجریــه، تفاوت های 
بنیادین دارد. طرفدارانــش همواره روی این نکته 
دست گذاشــته اند که احمدی نژاد فردی طرفدار 
عدالت و حامی »محرومان« اســت و دولت او نماد 
»مردمی« بودن و عدالت در توزیع ثروت اســت؛ 
امــا در همین مجموعــه ویدئوهــای »اقتصاد به 

زبان ســاده« راه حل ها و 
مفاهیمی از زبان او شنیده 
می شود که عینا سخنان 
مخالفان سرســختش در 
دوره ریاســت جمهوری 
اســت! احمدی نــژاد با 
انتشــارات این راهکارها 

که به نظر بیشتر یک شوی نمایشی است به سمت 
و سویی می رود که روزگار ی اصلی ترین مخالفان 
و رقبایــش از آن صحبــت می کردند. اســاس و 
بن مایه کالم احمــدی نژاد دربــاره اقتصاد ایران، 

»مردمی کردن اقتصاد« 
و »کاهــش حداکثــری 
نقش دولــت در اقتصاد« 
است. هر کسی که اندکی 
بــا مفاهیــم اقتصــادی 
آشــنا و از جریان هــای 
سیاسی کشــور شناخت 
نسبی داشته باشــد، با دیدن این ویدئوها )به ویژه 
ویدئوی چهارم( متوجه می شــود که احمدی نژاد 
در ســال ۹۷ حرفی را مــی زند کــه جریاناتی از 
قبیل »کارگزاران« و »مشــارکت« ســال ها از آن 

ســخن می گفتند. آن هــم در شــرایطی که وزیر 
سابق درســت به همین دالیل از ریاست پر حرف 
و حدیث خود کنار رفت؛ امــا آنچه این روزها آفت 
این رویکرد اقتصادی شده نه عدم زیر ساخت ها و 
اجرای درست و اصولی آن بلکه آفت های سیاسی 
اســت که در اقتصاد رخنه کــرده و غول عجیب و 
خارج از کنترلی را ایجاد کرده است. سوء برداشت 
های سیاســی از مردمی کردن اقتصاد، این روزها 
فجایع خصوصی سازی های شــرکت های دولتی 
و شــکل گیری جزایر خودمختــار و گردن کلفتی 
چــون »خصولتی«ها و ســیر صعودی تاســیس 
موسســات مالی-اعتباری و بانک های شبه دولتی 
و خصوصی چه در دوران هــای قبل و چه در زمان 
کنونی رقم زده است، نگاه شــتاب زده به اقتصاد 
لیبرالیسم امروز چیزی در حد یک افتضاح سیاسی 
و طبل توخالی است که این روزها هم اصولگرایانی 
چون احمدی نژاد بر آن مــی کوبند و هم مدیران 
 دولــت میانــه روی »روحانی« به دنبــال اجرای 

آن هستند. 
هر چنــد محمــود احمدی نــژاد در ســال های 
اخیر نشــان داده کــه همــواره به دنبــال راهی 
برای مطرح شــدن و گرفتــن ماهــی از آب گل 
آلود اســت؛ اما ایــن رویکردهای تازه نشــان می 
دهد کــه اقتصــاد تا چــه حــد در کشــور ما به 
ابزاری دم دســتی تبدیل شــده تا سیاستمداران 
 بر موج آن ســوار شــوند و هــر کجا خواســتند 

مانور بدهند. 

یک میلیون انگلیسی خواستار 
برگزاری همه پرسی

 بیــش از یــک میلیــون تــن از مــردم انگلیس 
تقاضانامه ای را امضا کرده اند که از دولت می خواهد 
همه پرســی دیگری برگزار کند تا مــردم بار دیگر 
نظر خود را دربــاره خروج کشورشــان از اتحادیه 
اروپا ابراز کنند.این طومار اینترنتی که در وبسایت 
change.org منتشــر شــده، پس از گذشت 
ســه ماه که از مطرح شدن آن از ســوی روزنامه 
ایندیپندنت می گذرد، یــک میلیون امضا دریافت 
کرده است.هفته گذشــته نیز بیش از نیم میلیون 
تن از مردم انگلیس در خیابان های لندن دست به 
اعتراض زدند و خواستار برگزاری همه پرسی نهایی 

در خصوص بریگزیت شدند.

هشدار حماس به تل آویو:
 ورود کمک مالی قطر یا مقابله 

نظامی
تلویزیون رژیم صهیونیستی ادعا کرد که رییس دفتر 
سیاسی حماس در نوار غزه از طریق مصر پیامی برای 
رژیم صهیونیستی فرستاده و اعالم کرده در صورتی 
که این رژیم اجــازه ورود کمک های قطر به غزه را 
ندهد باید منتظر اقدام نظامی باشد.بر اساس گزارش 
کانال ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی، السنوار اعالم 
کرده اگر کمک های مالی قطر به غزه که در راستای 
پرداخت حقوق کارمندان این منطقه صورت گرفته 
تا روز پنجشنبه هفته جاری به غزه نرسد حماس به 

سمت افزایش اقدام نظامی خواهد رفت.

تحریم ها علیه روسیه تا سال 
2021 ادامه می یابد

بانک مرکزی روســیه اعــالم کــرد، تحریم های 
بین المللی علیه این کشــور همانطــور که انتظار 
می رفت تا ســال ۲0۲۱ ادامــه می یابد.این بانک 
همچنین پیش بینی خود نسبت به خروج سرمایه از 
روسیه برای سال ۲0۱8 را افزایش داد و 55 میلیارد 

دالر در گزارش قبلی به 66 میلیون دالر رساند.

رییس جمهور پاکستان:
فرود هواپیمای صهیونیستی در 
پاکستان بی پایه و اساس است

رییس جمهور پاکســتان، فرود هواپیمای رژیم 
صهیونیستی در فرودگاه اســالم آباد را رد کرد و 
گفت که پاکســتان هیچ گونه رابطه و مذاکره ای 
با رژیم صهیونیستی ندارد.»عارف علوی« ضمن 
رد اخبار مربــوط به فرود یک فرونــد هواپیمای 
اسرائیلی در فرودگاه اسالم آباد و توقف ۱0 ساعته 
در این فرودگاه، گفت که پاکستان هیچ گونه رابطه 
ای با رژیم صهیونیستی ندارد.چند روزی است که 
موضوع فرود یک هواپیمای رژیم صهیونیستی در 
فرودگاه اسالم آباد و توقف ۱0 ساعته آن بحث داغ 

شبکه های اجتماعی و فضای مجازی است.

 »ترامپ« دعوت رسمی هند را
 رد کرد

هر چند دونالد ترامپ  درســال هــای اخیر از هند 
و نخست وزیر آن به عنوان دوســت ویژه خود یاد 
می کند؛ اما دعوت دهلی نو برای شرکت در مراسم 
روز استقالل را رد کرد. وبسایت شبکه خبری »ان 
دی تی وی« با انتشار این خبر افزود: گزارش های 
منتشره مبنی بر رد دعوت هند از سوی ترامپ این 
ایده را به ذهن تحلیلگران متبــادر کرده که وی از 
این معامله بسیار خشمگین اســت.وزارت خارجه 
هند هنوز درباره این خبر موضع خود را اعالم نکرده 
است و سفارت آمریکا در دهلی نو نیز در مقابل سوال 
خبرنگاران اعالم کرد که تنها سخنگوی کاخ سفید 

می تواند دراین باره صحبت کند.

احمدی نژادی که نمی شناسیم

علیم یارمحمدی
نماینده زاهدان 

استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران گفت: آخوندی 
به پشتوانه رای اعتمادهای غلط مجلس و استعفای 
خود از دولت بــه دلیل هماهنگ نبــودن دولت با 
 او، اکنــون در یک موضــع کامــال طلبکارانه قرار

 گرفته است. محمدصادق کوشکی افزود: آخوندی به 
پشتوانه رای اعتمادهای غلط مجلس و استعفای خود 
از دولت ه بدلیل هماهنگ نبودن دولت با او، اکنون 
در یک موضع کامال طلبکارانه قــرار دارد؛ درحالی 
که او باید به خاطر کسانی که در بحث مسکن طی 6 
سال گذشته به خاک سیاه نشستند، کشته شدگان 
حوادث ریلی، جاده ای و هوایی، عدم توسعه و توقف 
در شهرسازی پاسخگو باشد. وی ادامه داد: اگر فردی 
در مقامی استعفا می دهد، باید آغاز باب پاسخگویی 
او در قبال عملکردش باشد. البته نه با مجلسی مثل 
مجلس فعلی که امثال آخوندی در آن ۳ بار استیضاح 
می شوند و هر ســه بار به دلیل گرایشات جناحی و 
نفوذ باقی مانده های جبهه مشــارکت رای بیشتری 

می آورند.

رای اعتمادهای غلط 
آخوندی را طلبکار کرد

استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران:

عکس  روز 

 ذخایری داریم که آمریکا  فکرش را هم نمی کند

پیشنهاد سردبیر:

نماینده مردم زاهدان گفت: شــایعه رابطه 
فامیلی مرزبانان پاسگاه مرزی میرجاوه که به 
دست تروریست ها ربوده شدند، با ربایندگان 
صحت ندارد.علیم یارمحمدی  تصریح کرد: 
شرایط منطقه به صورتی است که اقوام با هم 
رابطه فامیلی دارند، حتی برخی از اقوام در دو 
طرف مرز ایران و پاکستان مستقر هستند.
نماینده زاهدان در مجلــس افزود: اما اینکه 
بگوییم دو نفر از تروریست ها و اشرار جیش 
العدل فامیل نزدیک مرزبانان هســتند، به 
هیچ عنوان صحت ندارد.یارمحمدی گفت: 
در حال حاضر با توجه به شــرایط قومی در 
منطقه، بزرگان طوایف به آن سوی مرز رفته 
و در حال مذاکره برای آزادســازی مرزبانان 
ربوده شده میرجاوه هستند، اما این تالش ها 
به معنی داشتن رابطه فامیلی و خویشاوندی 

نیست و نباید به چنین شایعاتی دامن زد.

شایعه رابطه فامیلی مرزبانان 
با ربایندگان صحت ندارد

علی اعطا
سخنگوی شورای شهر تهران:

معاون اول رییس جمهــور اعالم کرد: آمریکایی ها 
در ۱۳ آبان کار جدیدی ندارند، طی 6 ماه گذشته 
تمهیدات الزم را انجام داده ایم و ذخایر ارزی داریم 

که آمریکایی ها فکرش را هم نمی کنند.
اسحاق جهانگیری گفت: باالترین میزان ذخایر ارز 
را در طول سالیان گذشــته امروز در کشور داریم، 
در 6 ماه گذشــته تمهیدات الزم را انجام داده ایم 
و ذخایری داریم کــه آمریکایی هــا فکرش را هم 

نمی کنند.
معاون اول رییس جمهور افزود: هدف دولت آمریکا 
از اعمــال تحریم ها بعــد از توافق برجــام این بود 
 که به ملت ایران فشــار وارد کــرده  و ملت را نقره 

داغ کند.
وی ادامه داد: در مقطعی هســتیم که آمریکایی ها 
می خواهند مرحله دوم تحریم هایشان را در هفته 
آینده اعمال کنند.جهانگیری افــزود: بیش از ۱0 
سال مذاکره برای برجام انجام شده بود و در ۱8 ماه 
اخیر مقامات به صورت فشرده مذاکره کردند تا به 

یک توافق برسند.

 ذخایری داریم که آمریکا  
فکرش را هم نمی کند

معاون اول رییس جمهور:

سخنگوی شــورای شــهر تهران با اشاره به 
اینکه فرآیند انتخاب شــهردار تهران از ۱۲ 
آبان کلیــد خواهد خورد، گفــت در نهایت 
روز ۲۲ آبان شــهردار جدید تهران انتخاب 
می شــود.علی اعطا اظهار کرد: قرار شد هر 
کدام از اعضای شورای شهر تهران، 5 گزینه 
پیشنهادی خود را مطرح و به این صورت یک 
لیست بلند تهیه می شود. بعد از آن روز شنبه 
۱۲ آبان یــک رای گیری صــورت می گیرد 
برای اینکه از بین اعضای آن لیســت بلند 5 
نفر انتخاب شــوند. اعطا گفت: روز یکشنبه 
۲0 آبان گزینه های مطرح برای شــهرداری 
تهران برنامه هایشــان را ارائــه می دهند. در 
همان جلســه دو نفــر از بین آنهــا انتخاب 
می شــود و در نهایت در جلسه بعدی یعنی 
 روز سه شنبه ۲۲ آبان شهردار جدید انتخاب

 خواهد شد.

فرآیند انتخاب شهردار 
تهران شفاف شد

پیشخوان

بین الملل

حضرت آیت ا...خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی ظهر دیروز در دیدار رئیس و مسئوالن ســازمان پدافند غیر عامل کشور با اشاره به اهمیت 
روزافزون پدافند غیر عامل در مقابله با تهدیدهای نوشونده  دشمنان، تاکید کردند: در مقابل شیوه های پیچیده  تهاجم دشمنان، پدافند غیر عامل 
نیز باید کامال هوشیار و جدی باشد و به صورت علمی، دقیق، به روز و همه جانبه، عمل و با هرگونه نفوذ مقابله کند. حضرت آیت ا... خامنه ای توجه 
مسئوالن در همه  بخش ها به اهمیت پدافند غیر عامل را الزم دانستند و افزودند: اگر مدیران کشور اهمیت این مسئله را درک نکنند و پدافند غیر 
عامل به طور شایسته توسعه پیدا نکند، کشور در معرض تهدیدهای بعضا غیر قابل جبران قرار خواهد گرفت؛ بنابراین مسئوالن بخش های مختلف 

کشور -چه بخش های نظامی و چه بخش های غیر نظامی- باید با پدافند غیر عامل همکاری کامل و الزم انجام دهند.

رهبر انقالب در دیدار مسئوالن سازمان پدافند غیر عامل مطرح کردند:
پدافند غیرعامل در مقابل تهاجم دشمنان علمی، جدی و همه جانبه باشد

 وقتی رییس جمهور سابق برای اقتصاد، نسخه های کارگزارانی و مشارکتی می پیچد

سرانجام کابینه کامل شد

مراقــب امضاهای طالیی 
باشید

رونمایی از تونل ضدتحریم؛ 
هفته آینده

تنفس مصنوعی به اقتصاد

روی خوش مجلس به دولت

 احمدی نژاد در سال ۹۷ حرفی 
را می زند که جریاناتی از قبیل 
»کارگزاران« و »مشارکت« 
سال ها از آن سخن می گفتند

یکی از متهمان محیط زیستی از اتهام جاسوسی تبرئه شد
وکیل »سام رجبی« یکی از متهمان پرونده فعاالن محیط زیستی بازداشت شده، از صدور قرار منع پیگرد 
برای موکلش در ارتباط با اتهامات جاسوسی و مشارکت در جاسوسی خبر داد.محمدحسین آقاسی در 
این باره اظهار کرد: در مورد اتهام جاسوسی و مشارکت در جاسوسی برای سام رجبی، یکی از هشت فعال 
محیط زیست دستگیر شده به اتهام جاسوســی منع پیگرد صادر و مورد تایید قرار گرفته است؛ بنابراین 
در حال حاضر موکلم اتهام اجتماع و تبانی به جهت ارتکاب جرم علیه امنیت ملی را دارد. وی یادآور شد: 
کیفرخواست چهار متهم این پرونده تحت عنوان اتهام افساد فی االرض صادر شده است که دادستان نیز 
آن را تایید کرده و برای سه نفر دیگر اتهاماتی صادر شده که مجاز به بیان آن نیستم. محمد حسین آقاسی  
در رابطه با عناوین اتهامی متهمین این پرونده عنوان کرد: 5 نفر از این افراد اتهام جاسوســی داشتند و 

توسط بازپرس برای آنها کیفرخواست و قرار مجرمیت )جلب به دادرسی( صادر شد. 

نماینده مبارکه حضور در ضیافت»شریعتمداری«  را تکذیب کرد
 نماینده مردم مبارکه در مجلس شــورای اســالمی، درباره حضور برخی از نماینــدگان در ضیافت محمد 
شریعتمداری پیش از برگزاری جلسه رای اعتماد وی در مجلس، گفت: در برخی از رسانه ها ذکر شده بود که 
بنده نیز در این ضیافت حضور داشتم که اینگونه نبود و بنده در این ضیافت حضور نداشتم. زهرا سعیدی با بیان 
اینکه رسانه ها در انتشار اخبار دقت بیشتری داشته باشند، ادامه داد: البته نفس این قبیل جلسات برای آشنایی 
با برنامه های وزیر پیشنهادی، شنیدن نظرات و دیدگاه های وی و طرح بخشی از سواالت و شبهاتی است که 
احیانا در جلسه علنی به دلیل وقت محدود فرصت امکان پذیر نیســت. وی با تاکید بر اینکه در طول دوران 
نمایندگی در جلسات کمسیون ها، فراکسیون ها، صحن و تلفنی سواالت خود را از وزرای پیشنهادی پرسیده ام 
و جز یک همایش ملی تاکنون در مجموعه »تالش« جلسه ای نداشتم، اظهار داشت: همکاران بنده هم قطعا با 

نیت رفع ابهامات و دغدغه های ملی یا منطقه ای در جلسه ضیافت آقای شریعتمداری حضور داشتند.

چهره ها

به بهانه روزی که به نام پاسداشت پادشاه 
بزرگ هخامنشی نام گذاری شده؛

اول بشناسید، بعد تبلیغ کنید!
...ادامه از صفحه اول

 به دنبال ماهی گیری از آب گل آلود هســتند، 
داستان فرق می کند.

نماینده شــیراز در مجلس و چندتن از اساتید 
فرهنگ و تاریخ ایران ســال گذشته خواستار 
برگزاري مراسم روز کوروش در روز هفتم آبان 
براي معرفي فرهنگ و تمدن ایران شدند. این 
مراسم اما برگزار نشــد چون حاشیه هایش از 
متن آن بیشتر بود. مرحوم آیت اله ایمانی، امام 
جمعه سابق شــیراز معتقد بود: »ساختن یک 
مناسبت جعلی به نام هفتم آبان، جریان سازی 
دروغین رسانه های غربی و سلطنت نشین است 
و آنچه درباره کوروش در تاریخ آمده، این است 
که او در جنگ های بسیاری حضور داشته و در 
یکی از آنها کشــته شده اســت؛ اما اینکه کجا 
 دفن شده و... هیچ اطالعات مستندی در دست 

نیست«. 
آیت ا...کالنتــری، نماینده فــارس در مجلس 
خبرگان رهبری هم ازجمله کســانی اســت 
که درباره مناســبت هفتم آبان ســخن گفته 
اســت. او می گوید: »کوروش پادشاهی مقتدر 
و وطن دوست بود؛ اما هیچ شباهت و سنخیتی 
بیــن وی و خاندان پهلــوی وجود نــدارد که 
عده ای ســلطنت طلب تالش دارند بــه بهانه 
آن، هنجارشــکنی کنند. بنده با گرامیداشت 
کوروش مخالف نیستم؛ اما سوال این است که 
چه شباهت و سنخیتی بین شخصیت کوروش 
و خانــدان پهلوی اســت؟ کــوروش بی گمان 
پادشاهی مقتدر و وطن دوســت بوده است که 
اقتدار و عظمت ایرانیان را به رخ جهانیان کشید، 
حتی به نظر برخی از پژوهشــگران و مفسران 
قرآن، کوروش همان ذوالقرنین است که در آیات 

قرآن به آن اشاره شده است.«
ما هرسال روز ۷ آبان داشتیم که البته مناسبت 
آن در هیچ تقویم رسمی هم ثبت نشده و هرسال 
هم عده ای در چنین روزی در پاسارگاد که گفته 
می شــود محل دفن کوروش است، جمع می 
شدند اما حاال دوسه سالی می شود که این روز 
و این مراسم رنگ و بوی دیگری به خودگرفته 
است. عده ای در این روز در پاسارگاد جمع شده 
و شعارهای هنجارشــکنانه و ضدارزش  دادند و 

خود به خود ۷ آبان را هم حساس کردند!
اصال از بحث حاشیه های سیاسی شده این روز 
که بگذریم، باید پرســید وقتــی فالن روحانی 
سرشناس انتقاد و گالیه می کند که چرا برای 
امام خمینــی)ره( زیارت نامه نوشــته اند، باید 
کسی هم باشد که ســوال کند »السالم علیک 
یا مفخر االیرانیه و رحمت ا... و برکاته« که برای 
کوروش نوشــتند، چه معنایی مــی دهد؟ این 
جمله های عربی، شوخی نیست. متنی است که 
یک مجری تلویزیونی برای زیارت نامه مختصر 
)یا به قول خودش دعا( درباره کوروش منتشر 

کرده بود!
رو به قبر کوروش نماز خواندند آن هم به زبان 
عربی! شعارهای هنجارشــکنانه و نژادپرستانه 
دادند، در برخی شبکه های اجتماعی تصاویری 
از پخش کردن شربت و شیرکاکائو به مناسبت 
روز کوروش منتشر کردند، شعار آزادی و اندیشه 
دادند بدون اینکه اندیشــه کنند که چرا شبکه 
های معاند تمام قد به حمایت از شعاردهندگان 
و کوروش برخاســته اند. همــان هایی که در 
آرزوی بازگشت بازمانده همان سلطنت طلبان 

به قدرت در ایران هستند.
 ســلطنت طلبانی که برای کوروش مرثیه می 
سرایند و اگر آن چه درباره فتوت و جوانمردی 
و فرمانروایــی های تــوام با مردم دوســتی و 
جوانمردی این پادشاه بزرگ هخامنشی گفته 
می شــود، حقیقت داشته باشــد، باید به این 
آرزومندان و حامیان شــان گفت شــما و آبا و 
اجدادتــان ذره ای از اخــالق و منش کوروش 
بو نبرده اید و دوران ســیاه پهلوی که ســیاهه 
ای از فســاد و فریب و به شــهادت رســاندن 
تعداد زیــادی از جوانان مبارز این ســرزمین 
در زندان های ســاواک است، شــاهدی بر این 
 ادعاست. کوروش را بشناسید، بعد تبلیغش را 

بکنید! 

قالیباف در پیاده روی اربعین

سرمقاله

علیرضا کریمیان
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اجاره مسکن 11/8 درصد در اصفهان افزایش یافت
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

مالیات

نقش مالیات بر ارزش افزوده 
در شفافیت اقتصادی

 آنچه در فضــای اقتصادی کنونــی ضرورت 
می یابد، اهمیت نقش رســانه هــا در آگاهی 
 بخشی و بصیرت  دهی به افراد است تا از میان 
انبوه اطالعات و خبرها، آنچه را واقعیت دارد، 
تشخیص دهند و بتوانند اطالعات را تحلیل و 
تبیین کنند و به واقعیت برسند و بدین ترتیب، 
آگاهی و بصیرت در نهــاد آنها به وجود آید که 
این امر موجب تمکین مؤدیان و افزایش انگیزه 
در افراد برای مشــارکت بیشتر با نظام مالیاتی 

می شود. 

بی شــک بهبود و تحول نظــام مالیاتی نقش 
اساســی در اصالح ســاختار اقتصادی کشور 
دارد، به همین لحاظ اصالح ســاختار مالیاتی 
کشور همواره مورد توجه مسئوالن نظام بوده 
و هم اکنون نیز این موضوع بــه عنوان یکی از 
محورهای اصلی طرح تحول مطرح است. هدف 
از این تحوالت، دستیابی به یک نظام مالیاتی 
نوین اســت که بتواند نقش موثر و مطلوبی در 
فرآیند مدیریت اقتصادی کشــور داشته باشد 
و به طور قطع رســیدن به شفافیت اقتصادی، 
عدالت مالیاتی و افزایش میزان رضایت مندی 
مردم و مؤدیان از دستاوردهای چنین نظامی 
خواهد بود که این تحــوالت در قالب طرح ها و 
پروژه های متعدد، به ویژه طرح مالیات برارزش 
افزوده و طرح  جامع مالیاتی در ســازمان امور 

مالیاتی پیگیری می شود.

بازار

دستگاه بخور سرد

مدیر کل استاندارد استان:
400 واحد تولیدی دارای 
استاندارد تشویقی هستند

مدیر کل اســتاندارد اســتان اصفهان گفت : در 
اســتان اصفهان نزدیک بــه 400 واحد تولیدی 
دارای استاندارد تشــویقی هستند.غالمحسین 
شفیعی در مورد استاندارد تشویقی اظهار داشت: 
این نوع اســتاندارد به گونه ای اســت که تولید 
کننده براســاس اســتاندارد ملی تدوین شــده 
می تواند کاالرا مطابق آن اســتاندارد تولید و به 
بازار عرضه کند؛زمانی که پروانه تشــویقی را از 
این سازمان دریافت کردند، مطابق با استاندارد 
اجباری با آن واحد برخورد می شــود.وی  چند 
مورد از کاالهای دارای اســتاندارد تشــویقی را 
برشمرد و گفت: بعضی اقالم مانند عسل و بعضی 
ترشی های خاص مشمول اســتاندارد تشویقی 
هستند و بسیاری ازعســل های موجود در بازار 
پروانه عالمت استاندارد ندارد ولی تعداد زیادی 
از واحدهای تولیدکننده عسل  پروانه استاندارد 
تشــویقی را کســب کردند.مدیر کل استاندارد 
استان اصفهان در پاسخ به سوالی که اگر عالمت 
استاندارد اجباری برای بعضی مواد غذایی مانند 
ترشیجات وجود نداشته باشد احتمال بروز تخلف 
در واحدهای تولیدی وجود دارد، عنوان کرد: این 
کاالها با نظارت وزارت بهداشت و دریافت پروانه 
های بهداشــتی تولید می کنند و زیــر نظر اداره 
نظارت بر مواد غذایی کنترل می شــوند و اجازه 

تقلب به آنها داده نمی شود.

چشم امید اروپا به لیبی برای 
جبران تحریم نفتی ایران

کشورهایی اروپایی برای جبران کاهش صادرات 
نفت ایران به دلیل تحریــم نفتی آمریکا متوجه 
لیبی شــده اند و تالش هایی را برای بازگشــت 
آرامش به این کشور و احیای تولید نفت آن آغاز 
کرده اند. دولت ایتالیا در دوازدهم و ســیزدهم 
نوامبر کنفرانسی در سیســیل ترتیب داده تا راه 
حل هایی برای این مشــکل پیــدا کند، گرچه 
نظرات متفاوتــی در ایــن رابطه وجــود دارد.

تحلیلگران بیش از پیش لیبــی و نیجریه را تنها 
کشورهایی می دانند که می توانند قیمت نفت را 
زیر 100 دالر نگه دارند .لیبی بزرگ ترین ذخایر 

نفت آفریقا را دارد. 

برداشت اشتباهی 300 میلیون 
دالر از منابع صندوق توسعه ملی!

رییس هیئت عامل صندوق توســعه ملی گفت:  
۳00 میلیــون دالر از منابع صنــدوق به صورت 
اشــتباهی در بودجه هزینه شــد که» نوبخت« 
قول داد آن را برگرداند.طبق اساسنامه صندوق 
نمی تواند به بخش های دولتی و عمومی تسهیالت 
بدهد مگر اینکه اجازه رهبری داشــته باشد که 
از جمله آن می توان به صدا و ســیما و صندوق 
شکوفایی و نوآوری اشاره کرد. مرتضی شهیدزاده 
رییس هیئت عامل صندوق توســعه ملی افزود: 
می دانستیم در موارد گفته شده اذن رهبری وجود 
دارد؛ اما هیئت نظارت صندوق حکم آن را رویت 
نکرده بود که با دستور رییس جمهور انجام شد و 

اکنون مساله خاصی نداریم.

Bulb بخور سرد مدل

 58,000
تومان

CY215 بخور سرد جوی روم مدل

 89,000
تومان

BD7670 بخور سرد بری مد مدل

 500,000
تومان

بازار تولید و فروش مرغ گرم طــی ماه های اخیر 
همواره فراز و فرودهای زیادی را داشته است. انواع 
بیماری ها و کمبود خوراک مرغداری ها و مشکالت 
حمل و نقل، کشور را همواره تهدید و تولید مرغ را 
با نوسانات غیر قابل پیش بینی مواجه کرده است. 
عالوه بر این چند ماهی می شود که مرغ در بازار هر 
روز با افزایش قیمت رو به رو می شود. این کاال که 
همواره جزو کاالهای اساسی ســفره مردم است، 
ماه هاســت که گرانی را تجربه می کند. از ابتدای 
تابستان بود که مرغ با قیمت باالی 10هزار تومان 
به بازار عرضه شــد که تولیدکننــدگان آن معتقد 
بودند با توجه به افزایش خوراک مرغ ها این افزایش 
قیمت هم عادی است. طی هفته های اخیر مرغ به 
نرخ ثابت ٩ هزار تومان رسید؛ اما باز هم چند روزی 
می شــود که قیمت آن افزایش یافته و به 1٢ هزار 
تومان رســیده اســت.  این در حالی است که مرغ 
همواره پای ثابت و مهم سفره های ایرانی بوده آن 
هم در شرایطی که خرید گوشت قرمز برای بسیاری 
از خانواده ها دیگر مقدور نیست. با این چشم انداز و 
پیشینه نه چندان خوب از این بازار نکته تعجب بر 
انگیز اینکه صادرات مرغ از کشور بر اساس بخشنامه 
وزارت صنعت و معدن که به وسیله وزیر مستعفی 

آن به امضا رسیده، آزاد شده است.
تولید با ارز دولتی صــادرات با نرخ غیر 

رسمی
نهاده های طیور در کشــور از ارز دولتی برخوردار 
است. این مســئله عالوه بر حمایت های دولتی از 
تولید عمال موجب می شــود قیمت تمام شده آن 
تحت تاثیر شــرایط جهانی باشــد؛ اتفاقاتی مانند 
گرانی نهاده ها در ســطح بین المللــی و یا برخی 
کمبودها و یا مشــکالت بر ســر راه واردات آن به 
کشور از سوی دیگر اما به دلیل برخورداری صنایع 
و بازار پایین دستی تولید مرغ از ارز دولتی قیمت 
تمام شــده در کشــور پایین و صادرات با حاشیه 
سود بیســت هزار تومانی همراه است. این مسئله 
نگرانی های جدی را پس از آزادسازی صادرات این 
محصول در میان فعاالن بازار ایجاد کرده است؛چرا 
که انتظار می رود با آزاد ســازی صادرات و خروج 
بدون ضابطه این تولیدات عمال بالیی که صادرات 
 گوجه فرنگی بر سر بازار ایران آورد را حاال مرغ رقم

 بزند. 
گرانی در انتظار بازار مرغ

»گرانــی« اولیــن ارمغــان این بخشــنامه خرق 
الســاعه دولت خواهد بود. در حالی که قیمت روز 
هرکیلوگرم مرغ گرم دربازار حدود 10٢00 تومان 
و از سقف نرخ 8175 تومان کارگروه تنظیم بازار، 
بیش از ٢ هــزار تومان گران تر اســت و قیمت آن 
در بــازار مصرف تنظیــم نمی شــود، دولت اجازه 
صادرات مــرغ را به گمرکات کشــور ابالغ کرد که 
 این امر می تواند به افزایش دوباره نرخ این محصول
 منجر شود.  بر اساس این گزارش، با توجه به اینکه 
برای تولید مرغ در کشور یارانه و ارز رسمی 4٢00 
تومانی در بخش هــای خوراک، دارو و واکســن، 
سوخت، آب و برق و ســوخت یارانه پرداخت می 
شود، صادرات آن رانتی و به شدت به صرفه خواهد 
بود.آزادی صادرات مرغ از کشــور در حالی مصوب 
شده است که حدود ٩5 درصد از نهاده های دامی 
مورد مصرف مرغداران در کشور وارداتی است و با 

هر باال و پایین رفتن قیمــت دالر و  افزایش قیمت 
جهانی هزینــه های تولیدی مرغــداران نیز دچار 
نوسان می شود. از ســوی دیگر تولیدکنندگان به 
شــبکه واردات نهاده ها و توزیع آن و ایجاد شبکه 
رانتی شاکی هســتند و حاال صادرات نیز می تواند 
داللی را در این بازار گســترش دهد. از سوی دیگر 
برخــی از مرغداری ها هم متهــم بودند که با عدم 
توزیع تولیدات شــان در بازار اقــدام به قاچاق آن 
به کشورهای همسایه می کرده اند؛ مسئله ای که 
در هفته های اخیر موجب کمبود مــرغ در بازار و 
باال رفتن قیمت این محصول شــده بود و شاید در 
تصمیم اخیر دولت مبنی بر آزاد ســازی صادرات 

مرغ از مبادی رسمی بدون تاثیر نبود. 
آزاد ســازی صادرات مرغ در حالی  انجام می شود 
که در کشور نگرانی جدی نسبت به تامین خوراک 
طیور وجود دارد؛ هر چند که به گفته حجتی، وزیر 
جهاد کشاورزی این نهاده ها به اندازه چندین ماه 
در بنادر دپو شده؛ اما معلوم نیست این بازار تا به این 

حد آسیب پذیر چطور قرار است بار صادرات را نیز 
به دوش بکشد.

تولید کنندگان نگران مازاد تولید
در مقابــل انتقادات به آزاد ســازی صــادرات اما 
برخی از تولیدکننــدگان معتقدند از ظرفیت های 
تولیدی داخل و مازاد آن مــی توان برای ارز آوری 
در شرایط کنونی و ایجاد حاشیه سود مناسب برای 

مرغداری ها استفاده کرد. 
برومند چهارآیین، مدیرعامل اتحادیه تعاونی های 
مرغداران در این زمینه معتقد است: تولیدکنندگان 
مرغ در داخل کشــور ظرفیت تولیــد ۳ تن مرغ را 
دارند. با این حســاب که نیاز داخلی ما به گوشت 
مرغ بیشتر از ٢ تن نیست پس تکلیف مازاد تولید 
چه می شود؟ با توجه به این که امکان تولید بیشتر 
از نیاز داخل را داریم پس صادرات هیچ تاثیری در 
افزایش قیمت مــرغ ندارد و ما هــم نمی توانیم به 
تولیدکنندگان بگوییم بیکار بمانید و فقط به اندازه 

تولید داخل فعالیت داشته باشید. 

بالی گوجه در انتظار مرغ!
صادرات مرغ رسما آزاد شد؛

رییس اتحادیه خوار بار و آجیل فروشان با بیان اینکه در حال حاضر اولویت دولت تامین ارز مورد نیاز کشور است، 
گفت: برخی از اقالم آجیل و خشکبار به خارج از کشور صادر می شود که همین موضوع باعث گران تر شدن قیمت این 
اقالم در بازار داخلی شده است.سید مصطفی بحق با اشاره به این که انجیر، بادام محب، کشمش و برخی دیگر از اقالم 
خشکبار در حال حاضر به ژاپن و سایر کشورها صادر می شود، اظهار کرد: با درآمد ارزی حاصل از صادرات این اقالم، 
دولت می تواند اقالم ضروری تر را به کشور وارد کند البته صادرات باعث حمایت از تولیدکننده داخلی می شود.وی 
اضافه کرد: با توجه به اینکه هزینه تمام شده برخی از اقالم آجیل و خشکبار برای کشاورز بیش از درآمدی است که او 

از فروش این اقالم در بازار داخلی کسب می کند، بنابراین کشاورزان نیز تمایل بیشتری به صادرات دارند.

رشد قیمت آجیل متاثر 
از افزایش صادرات و 

کاهش عرضه است

رییس اتحادیه خوار بار و آجیل 
فروشان ؛

اف
صن

ا

معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان:

طرح راه ایمن در محور دلیجان-اصفهان اجرا می شود
معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان اصفهان از اجرای طرح راه ایمن در محور 
دلیجان-اصفهان به عنوان یکی از راه های اولویت دار استان اصفهان خبر داد.فرزاد دادخواه اظهار کرد: 

رفع کلیه نواقص احتمالی عالئم اعم از خط کشی 
و... ، ســاماندهی ترافیکی محور با  تکمیل شــانه 
سازی، اصالح شیب شیروانی و سایر اقدامات مورد 
نیاز به تناسب اعتبارات برای ارتقای سطح ایمنی 
راه های استان اصفهان در دستور کار قرار گرفته 
است.وی افزود: دراین راســتا مطالعه چهارهزار 
کیلومتر از راه های استان  توسط مشاور ذی صالح 
در سطح راه های شریانی استان اصفهان به اتمام 

رسید.معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان اصفهان خاطرنشان کرد: محور 
دلیجان- اصفهان حدفاصل سه راهی موته تا اصفهان، اولین مســیری است که در برنامه طرح ایمن 
سازی در سال جاری اجرا می شــود.وی تصریح کرد: مناقصه انتخاب پیمانکار نیز برگزار شده است و 
به احتمال زیاد تا پایان ســال این محور به صورت کامل ایمن خواهد شد.دادخواه با اشاره به انتخاب 
یک آزادراه خصوصی برای اجرای این طرح گفت: انجام طرح مطالعاتی آزادراه کاشان- اصفهان نیز در 
دستور کار قرار گرفته است.معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان اصفهان از 
همکاری سایر دستگاه های مرتبط مانند پلیس راه و ... برای اجرای این طرح  خبر داد و افزود: هدف 
 از اجرای این طرح ارتقاط ایمنی راه های اســتان اصفهان و کاهش تلفات ناشــی از حوادث رانندگی

 است.

اجاره مسکن 11/8 درصد در اصفهان افزایش یافت
شاخص بهای اجاره مسکن در مناطق شــهری ایران طی سه ماهه دوم سال 1۳٩7 به عدد118/8رسید 
که نسبت به سه ماهه قبل معادل ۳.۶ درصد و نسبت به ســه ماهه مشابه سال قبل 11/8درصد افزایش 
یافت.شاخص بهای اجاره مسکن در شهرهای بزرگ شــامل اراک، اردبیل، ارومیه، اسالمشهر، اصفهان، 
اهواز، در سه ماهه دوم ســال 1۳٩7 به عدد 11٩ رسید که نسبت به ســه ماهه قبل برابر 8/۳ درصد و 
نسبت به سه ماهه مشـابه سـال قبل 11/٩ درصـد افزایش نشان می دهد. شاخص مذکور در دوازده ماه 
منتهی به شـهریورماه 1۳٩7 نسـبت بـه دوازده مـاه منتهـی بـه شهریورماه 1۳٩۶ معادل ٩/٩ درصد 
افزایش داشته است.شاخص بهای اجاره مسکن در شهرهای متوسط در سه ماهه دوم سال 1۳٩7 بـــه 
عدد 117/8 رسید که نسبت به سه ماهه قبل معادل ٢.8 درصد و نســبت به سه ماهه مشابه سال قبل 

10/1درصـد افزایش یافت. 

1000هکتار از حریم دریاچه سد زاینده رود رفع تصرف شد
مدیر ســد و نیروگاه زاینده رود گفت: طی 1٩ ماهه اخیر در راســتای حفظ و حراســت از منابع آبی، بالغ بر 
یک هزار هکتار رفع تصرف از تجاوزات به حریم دریاچه ســد زاینده رود انجام شد.محمود چیتیان در جلسه  
ارائه گزارشات و عملیات حفاظت منابع آبی حوضه زاینده رود، اظهارکرد: به دنبال اجرای طرح حفاظت منابع 
آب، از ابتدای سال گذشته تا پایان مهرماه امسال، رفع تصرف از تجاوزات به حریم و بستر دریاچه زاینده رود 
در مساحتی بالغ بر یک هزار هکتار انجام شده است.وی افزود: روند حفاظت و گشت توسط ٢0 نیروی متمرکز 
در دو شیفت و به صورت شبانه روزی بوده است.چیتیان با بیان اینکه بالغ بر 450 هکتار با هماهنگی مراجع 
قضائی و انتظامی رفع تصرف شده است، افزود: همچنین بالغ بر 550 هکتار با استفاده از روش های بازدارنده، از 
جمله اطالع رسانی، جلسات با شورای اسالمی روستاهای اطراف دریاچه و آگاهی در خصوص عواقب تخلفات 

در حوضه آبریز زاینده رود به ویژه دریاچه سد زاینده رود رفع تصرف شد.

»بید ارز« پلتفرم واسط معامالتی جهت 
خرید و فروش ارزهــای دیجیتال در 
ایران است. نحوه کار به این شکل است 
که فروشنده ارز دیجیتال خود را برای 
فروش با قیمت انتخابی ثبت می کند، 
خریدار پس از انتخاب پیشنهاد مورد 
نظر مبلغ ریالی آن را به حساب »بید ارز« 
واریز می کند، فروشنده ارز دیجیتال 
را به والت خریدار منتقل می کند و در 
نهایت پس از تایید انتقال، مبلغی که 
خریدار به حساب »بید ارز« واریز کرده 

بود به حساب فروشنده واریز می شود.

بید ارز

شن مالی
معرفی اپلیکی

مرضیه محب رسول

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی
 بطور فوق العاده شرکت نوید گشت نطنز )سهامی خاص( به شماره ثبت 

684 و شناسه ملی 14002619670 )نوبت اول(

بدینوسیله از کلیه سهامداران شــرکت دعوت می گردد تا در مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت 
اول شرکت نوید گشت نطنز )سهامی خاص( که راس ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 1397/08/19 در محل 
قانونی شرکت به نشــانی اصفهان- نطنز- بلوار طالقانی- مجتمع تجاری سینا- شرکت نوید گشت نطنز 

تشکیل می گردد حضور بهم رسانید.
دستور جلسه:

1- انتخاب اعضای هیات مدیره
2- انتخاب بازرسین

3- طرح و تصویب تراز و حساب سود و زیان منتهی به پایان سالهای 1395 و 1396 
4- انتخاب روزنامه کثیراالنتشار
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مفاد آراء
8/167 آگهی موضوع ماده سه قانون وماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

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

خواهد شد.
1- رای شــماره 2918 مورخ 97/05/25 هیات اول خانم اكرم ایزدي دنبه به شناسنامه 
شماره 47574 كدملي 1280365633 صادره فرزند اصغر بر دو دانگ مشاع از ششدانگ 
یکبابخانه به مســاحت 137/97 مترمربع مفروزی از پالك شماره 4786 اصلي واقع در 
اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف 

آقای حیدر نظری خریداری شده است.
2- رای شــماره 2919 مورخ 97/05/25 هیات اول آقاي اكبر كریمي دنبه به شناسنامه 
شماره 20655 كدملي 1282675291 صادره اصفهان فرزند حسین  بر چهار دانگ مشاع 
از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 137/97 مترمربع مفروزی از پالك شماره 4786 اصلي 
واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه 

از طرف آقای حیدر نظری خریداری شده است.
3- رای شــماره 1635 مورخ 97/03/19 هیات اول آقاي مهراب علیمرادي دومکاني به 
شناسنامه شماره 1 كدملي 4669569988 صادره خانمیرزا فرزند علي محمد بر ششدانگ 
یکباب ساختمان به مساحت 105/40 مترمربع مفروزی از پالك شماره131 فرعي از4483 
اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنــوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع 

الواسطه از طرف آقای مانده علی صالحیان دستجردی خریداری شده است.
4- رای شماره 2896 مورخ 97/05/24 هیات اول آقاي محسن خلیلي به شناسنامه شماره 
1140 كدملي 1290944156 صادره فرزند غالمرضا بر ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
234/70 مترمربع مفروزی از پالك شماره1 فرعي از4476 اصلي واقع در اصفهان بخش5 
حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه عادی از طرف ورثه مرحوم حیدرعلی 

فریدی دستجردی خریداری شده است.
5- رای شماره 2027 مورخ 97/04/10 هیات اول آقاي محمد آزادي رناني به شناسنامه 
شماره 7732 كدملي 1292008377 صادره فرزند رجبعلي بر سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب ساختمان به مساحت 79/65 مترمربع مفروزی از پالك شماره 156 فرعي از 4483 
اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی 

مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
6- رای شــماره 2028 مورخ 97/04/10 هیات اول آقاي محمدحســین شــیرواني به 
شناسنامه شــماره 1969 كدملي 1292729597 صادره فرزند صادق بر سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب ساختمان  به مساحت 79/65 مترمربع مفروزی از پالك شماره 156 
فرعي از 4483 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حــوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای 

مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
7- رای شماره 1207 مورخ 97/02/31 هیات اول آقاي سید فخرالدین رجائي به شناسنامه 
شماره 7501 كدملي 0054697328 صادره تهران فرزند سید مهدي بر ششدانگ یکباب 
مغازه به مساحت 17/47 مترمربع مفروزی از پالك شماره 1 فرعي از 2989 اصلي واقع 
در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه 

مفروز ثبتی گردیده است.
8- رای شماره 1825 مورخ 97/03/28 هیات اول  آقاي قاسم زلقي به شناسنامه شماره 
12 كدملي 4849604102 صادره الیگودرز فرزند علي بر ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
64/81 مترمربع مفروزی از پالك شــماره108 فرعي از4483 اصلــي واقع در اصفهان 
بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف آقای علی 

خاكی دستجردی خریداری شده است.
9- رای شماره 8291 مورخ 96/06/29 هیات دوم آقاي  غالمحسین ایزدي به شناسنامه 
شماره 3 كدملي 1199470627 صادره شهرضا فرزند علي اكبر بر ششدانگ یکبابخانه 
دو طبقه  به مساحت 62/55 مترمربع پالك شــماره 340 فرعي از 5000 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی مشاعی اولیه 

مفروز ثبتی گردیده است.
10- رای شــماره 3285 مورخ 97/06/13 هیات اول آقاي علي ابراهیمي به شناسنامه 
شــماره 89 كدملي 2411272413 صادره صغاد فرزند ابوالقاســم بر پنج دانگ مشاع از 
ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 214/32 مترمربع مفروزی از پالك شماره98 فرعي از 
4485 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملــك جنوب اصفهان در ازای مالکیت 

رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
11- رای شــماره 3288 مورخ 97/06/13 هیات اول خانم طاهره سروران به شناسنامه 
شــماره 440 كدملي 0043799248 صادره تهران فرزند عباس بر یك دانگ مشــاع از 
ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 214/32 مترمربع مفروزی از پالك شماره98 فرعي از 
4485 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملــك جنوب اصفهان در ازای مالکیت 

رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
12- رای شماره 3380 مورخ 97/06/19 هیات اول آقاي علي اكبر صادقي به شناسنامه 
شماره 6 كدملي 0385581491 صادره كهك فرزند ثاني علي بر ششدانگ یکباب مغازه 
به مساحت 62/60 مترمربع مفروزی از پالك شماره 866 فرعي از 4793 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی مشاعی اولیه 

مفروز ثبتی گردیده است.
13- رای شماره 3109 مورخ 97/06/05 هیات اول آقاي حسین ابراهیمي به شناسنامه 
شماره 19181 كدملي 1282661159 صادره اصفهان فرزند محمدعلي برسه دانگ مشاع 
از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 155/20 مترمربع مفروزی از پالك شماره 4786 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه 

از طرف آقای محمد ابراهیمی خریداری شده است.
14- رای شــماره 3111 مورخ 97/06/05 هیات اول خانم پروین ابراهیمي به شناسنامه 
شماره 1325 كدملي 1288850050 صادره فرزند غضنفر برسه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکبابخانه به مســاحت 155/20 مترمربع مفروزی از پالك شماره 4786 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف 

آقای محمد ابراهیمی خریداری شده است.
15- رای شــماره 8754 مــورخ 95/06/27 هیات اول آقاي ابراهیم یوســفي درآمدي 
به شناسنامه شــماره 798 كدملي 1091298076 صادره نجف آباد فرزند عبدالرزاق بر 
ششدانگ مغازه به مساحت 18.03 مترمربع مفروزی از پالك شماره 3022 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف 

خانم زهرا قنبری حسین آبادی خریداری شده است.
16- رای شماره 3627 مورخ 95/02/29 هیات اول آقاي یوســف قرباني به شناسنامه 
شــماره 4068 كدملي 4171568242 صادره فرزند محمود بر ششــدانگ یکباب مغازه 
به مساحت 10.53 مترمربع مفروزی از پالك شــماره 131فرعي از4483 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف 

آقای احمد انواری خریداری شده است.
17- رای شماره 3576 مورخ 97/07/02 هیات اول آقاي سیف اله مومن زاده به شناسنامه 
شماره 1405 كدملي 5759393480 صادره فرزند علیرضا بر ششدانگ یکباب ساختمان 
به مساحت 218/13 مترمربع مفروزی از پالك شماره 4786 اصلي واقع در اصفهان بخش 
5حوزه ثبت ملك جنــوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواســطه از طرف آقای علی 

مصدق خریداری شده است.
18- رای شــماره 2844 مورخ 97/05/22 هیات اول آقاي جمشید خلجي به شناسنامه 
شماره 15 كدملي 1171039174 صادره لنجان فرزند یارمحمد بر ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت 47/5 مترمربع مفروزی از پالك شماره156 فرعي از4483 اصلي واقع در اصفهان 
بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف آقایان 

حسن حسن بزی دستجردی و تقی حسن بزی دستجردی خریداری شده است.
19- رای شــماره 1141 مورخ 97/02/30 هیات اول خانم فاطمه قائــدي بارده ئي به 
شناسنامه شماره 47 كدملي 4623095177 صادره شهر كرد فرزند اسکندر بر ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 91/20 مترمربع مفروزی از پالك شماره 288 فرعي از 4348 اصلي 

واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه 
از طرف خانم زهره پور رحیم نجف آبادی خریداری شده است.

20- رای شــماره 3679 مورخ 97/07/09 هیات اول آقاي ابراهیم میرزائي تشنیزي به 
شناسنامه شماره 88 كدملي 6339757790 صادره شهركرد فرزند منوچهربر ششدانگ 
یکباب ساختمان به مساحت 80 مترمربع مفروزی از پالك شماره131 فرعي از4483 اصلي 
واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه 

از طرف آقای سیف اله دهخدا خریداری شده است.
21- رای شــماره 2994 مورخ 97/05/29 هیات اول آقاي سید رحیم موسوي دهاقاني 
به شناسنامه شماره 178 كدملي 5129583231 صادره دهاقان فرزند حسن برسه دانگ 
مشاع از  ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 71 مترمربع مفروزی از پالك شماره 156 
فرعي از 4483 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حــوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای 

مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
22- رای شــماره 2995 مورخ 97/05/29 هیات اول خانم جواهــر مهدوي دهاقاني به 
شناسنامه شــماره 9 كدملي 5129591372 صادره فرزند حیدرعلي  برسه دانگ مشاع از  
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 71 مترمربع مفروزی از پالك شماره 156 فرعي 
از 4483 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت 

رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
23- رای شــماره 3649 مورخ 97/07/07 هیات اول آقاي قاسم یزدان پناه به شناسنامه 
شماره 13125 كدملي 2538970301 صادره اقلید فرزند سهراب بر ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت 120 مترمربع مفروزی از پالك شماره 3083 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه 
ثبت ملك جنوب اصفهان 79/3 مترمربــع از 133 مترمربع پالك مزبور در ازای مالکیت 
رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است و همچنین 53/7 مترمربع از 133 مترمربع 

پالك مزبور نیز به صورت قهری و ارثًا به متقاضی واگذار شده است.
24- رای شماره 1193 مورخ 97/02/31 و رای اصالحی شماره 3959 مورخ 97/07/26 
هیات اول آقاي فضلعلي اخوان به شناسنامه شماره 6815 كدملي 4679155779 صادره 
فرزند حمزه علي  برسه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 124/80 مترمربع 
مفروزی از پالك شــماره 4786 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب 
اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواســطه  از طرف آقای علی مصدق به آقای حمزه علی 

اخوان و سپس از طرف نامبرده خریداری شده است.
25- رای شماره 1194 مورخ 97/02/31 و رای اصالحی شماره 3960 مورخ 97/07/26 
هیات اول آقاي علي اخوان به شناسنامه شماره 156 كدملي 4679642361 صادره جونقان 
فرزند حمزه علي  برسه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 124/80 مترمربع 
مفروزی از پالك شــماره4786 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب 
اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواســطه  از طرف آقای علی مصدق به آقای حمزه علی 

اخوان و سپس از طرف نامبرده خریداری شده است.
26- رای شــماره 3379 مورخ 97/06/19 هیات اول خانم مدینه اسکندري تشنیزي به 
شناسنامه شــماره 1483 كدملي 6339355625 صادره كیار فرزند قدمعلي بر ششدانگ 
یکبابخانه به مســاحت 106/34 مترمربع مفروزی از پالك شماره 3654 اصلي واقع در 
اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف 

آقای مرتضی قدیری حسین آبادی خریداری شده است.
27- رای شــماره 3677 مورخ 97/07/09 هیات اول  آقاي محمد رضا اســماعیلي به 
شناسنامه شماره 1655 كدملي 1817977903 صادره آبادان فرزند ولي اله بر ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 186/20 مترمربع مفروزی از پالك شــماره3639 اصلي واقع در 
اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی مشاعی اولیه 

مفروز ثبتی گردیده است.
28- رای شــماره 3535 مورخ 97/06/31 هیات اول خانم صدیقه صادقي عطاآبادي به 
شناسنامه شماره 7 كدملي 5129774884 صادره سمیرم فرزند مرتضي بر 5/5 دانگ مشاع 
از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 153/01 مترمربع مفروزی از پالك شماره3276 فرعي 
از5000 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان  در ازای مالکیت 

رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
29- رای شماره 3536 مورخ 97/06/31 هیات اول خانم زهرا صادقي به شناسنامه شماره 
1271899663 كدملي 1271899663 صادره اصفهان فرزند محمد بر 0/5 دانگ مشاع 
از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 153/01 مترمربع مفروزی از پالك شماره3276 فرعي 
از5000 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان  در ازای مالکیت 

رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
30- رای شماره 13224 مورخ 96/11/30 هیات اول خانم ملوك شمس نیا به شناسنامه 
شــماره 190 كدملي 1284340090 صادره اصفهان فرزند محمود بر بیست و چهار حبه 
مشاع از ششدانگ ساختمان به مســاحت 32/30 مترمربع مفروزی از پالك شماره 461 
اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنــوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع 

الواسطه از طرف آقای  اسماعیل گل كار خریداری شده است.
31- رای شــماره 13227 مورخ 96/11/30 هیات اول خانم شهین دخت شمس آبادیان 
به شناسنامه شــماره 88 كدملي 1284520579 صادره اصفهان فرزند غالمعلي  4 حبه 
مشاع از ششدانگ به استثنای بهای ثمنیه اعیانی از ششدانگ قسمتی از یکباب ساختمان  
به مساحت 32/30 مترمربع مفروزی از  پالك شماره 461 اصلي واقع در اصفهان بخش 
5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف آقای  اسماعیل 

گل كار خریداری شده است.
32- رای شــماره 13228 مورخ 96/11/30 هیات اول آقاي حمیدرضا گل كار شــمس 
آبادي به شناسنامه شماره 292 كدملي 1284534588 صادره اصفهان فرزند غالمعلي  8 
حبه مشاع  به استثنای بهای ثمنیه اعیانی 72 حبه ششدانگ قسمتی از یکباب ساختمان  
به مساحت 32/30 مترمربع مفروزی از پالك شماره 461 اصلي واقع در اصفهان بخش 
5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف آقای  اسماعیل 

گل كار خریداری شده است.
33- رای شماره 13225 مورخ 96/11/30 هیات اول آقاي سعید گل كار شمس آبادي به 
شناسنامه شماره 76 كدملي 1291112235 صادره اصفهان فرزند غالمعلي 8 حبه مشاع 
از ششدانگ به اســتثنای بهای ثمنیه اعیانی آن از ششدانگ قسمتی از یکباب ساختمان 
به مساحت 32/30 مترمربع مفروزی از پالك شماره 461 اصلي واقع در اصفهان بخش 
5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف آقای  اسماعیل 

گل كار خریداری شده است.
34- رای شــماره 13226 مورخ 96/11/30 هیات اول خانم شهال شــمس آبادیان به 
شناسنامه شــماره 956 كدملي 1284593207 صادره اصفهان فرزند غالمعلي 28 حبه 
مشاع از ششدانگ قسمتی از یکباب ساختمان  به مســاحت 32/30 مترمربع مفروزی از 
پالك شماره 461 اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب 

بیع نامه و مع الواسطه از طرف آقای  اسماعیل گل كار خریداری شده است.
35- رای شماره 3481 مورخ 97/06/26 هیات اول آقاي علي اصغر تركي هرچگاني به 
شناسنامه شماره 69 كدملي 1286931614 صادره اصفهان فرزند حسینقلي بر ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 215/36 مترمربع مفروزی از پالك شماره 2 فرعي از4485 اصلي 
واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی 

اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
36- رای شــماره 9655 مورخ 95/07/25 هیات اول خانم صدیقه قبادي هفشجاني به 
شناسنامه شماره 241 كدملي 4622473186 صادره هفشجان فرزند اسداله برششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 72.61 مترمربع مفروزی از پالك شماره 131 فرعي از 4483 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی 

اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
37- رای شماره 3680 مورخ 97/07/10 و رای اصالحی شماره 4020 مورخ 97/07/29 
هیات اول  خانم مینا غفاردستگردي به شناسنامه شماره 90 كدملي 1288835787 صادره 
اصفهان فرزند اكبر بر ششدانگ یکبابخانه به مساحت 89/60 مترمربع مفروزی از پالك 
شماره 131 فرعي از4483 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان 

در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
38- رای شماره 3656 مورخ 97/07/07 هیات اول  آقاي مرتضي اسماعیلي به شناسنامه 
شماره 328 كدملي 1288579926 صادره اصفهان فرزند حسین بر ششدانگ ساختمان 
به مساحت 216/97 مترمربع مفروزی از پالك شــماره 3 فرعي از 1802 اصلي واقع در 
اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان  در ازای مالکیت رســمی مشاعی اولیه 

مفروز ثبتی گردیده است.
39- رای شــماره 3772 مورخ 97/07/16 هیات اول  دولت جمهوری اسالمی ایران با 

نمایندگی وزارت آمــوزش و پروش - اداره كل اداره آموزش و پرورش اســتان اصفهان 
به شناســه ملی 14002009528 صادره فرزند بر ششــدانگ یکباب مدرسه به مساحت 
2203/69 مترمربع مفروزی از پالك شــماره 24 فرعي از 4793 اصلي واقع در اصفهان 
بخش5 حوزه ثبت ملك جنــوب اصفهان به موجب صلح عــادی از طرف خانم كوچك 

محمودیه خریداری شده است.
40- رای شماره 3653 مورخ 97/07/07 هیات اول آقاي طهمورث جوان بخت خیرآبادي 
به شناســنامه شــماره 13 كدملي 6339871046 صادره كیار فرزند جواد بر ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 161/50 مترمربع مفروزی از پالك شماره 131فرعي از4483 اصلي 
واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه 

از طرف آقای  سیف اله دهخدا خریداری شده است.
41- رای شماره 3678 مورخ 97/07/09 هیات اول آقاي قاسم جنتي به شناسنامه شماره 
9872 كدملي 2410096336 صادره آباده فرزند اســکندر بر ششدانگ یکباب خانه به 
استثنای بهای ثمنیه اعیانی آن به مساحت 145/65 مترمربع مفروزی از  پالك شماره 105 
فرعي از 4483 اصلي واقع در اصفهان بخــش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای 

مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
42- رای شــماره 3537 مورخ 97/06/31 هیات اول آقاي ســید محمدحسین حجازي 
دهاقاني به شناســنامه شــماره 227 كدملي 1287538381 صادره فرزند ســیدرضا بر 
ششدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 69/80 مترمربع مفروزی از پالك شماره3246 
فرعي از5000 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب 

بیع نامه و مع الواسطه از طرف آقای  عبدالرحیم عمادی خریداری شده است.
تاریخ انتشار نوبت اول : 97/08/07
تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/08/22

م الف: 279260 اعظم قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك جنوب اصفهان
اجراييه

8/141 شماره اجراییه:9710426793700398  شماره پرونده:9509986793700652 
شــماره بایگانی شــعبه:950652 بموجب درخواســت اجراي حکم مربوطه به شماره 
9710096793700395  و شــماره دادنامه مربوطه 9509976793701272  محکوم 
علیه محمد ترابی فرزند حسین به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 
5/000/000 ریال بابت اصل خواسته و یك میلیون و صد و بیست هزار ریال بابت هزینه 
دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررســید چك موصوف 354200-94/9/10 تا 
تاریخ اجرای حکــم در حق محکوم له بهزاد كرمی فرزند خدارحم به نشــانی اصفهان خ 
گلستان بلوار پرستار پ 30 ط 2 و پرداخت نیم عشر حق االجرا. 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 محکوم به بدهد.3- مالی معرفی كند كه اجرا حکم و 
استیفا محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف 
سی روز كلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به 
طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی كه به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و 
اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذكور و كلیه اموالی 
كه او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و كلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست 
نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذكور از زمان یك 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 كامل صورت اموال به منظور فــرار 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 كه باقیمانده اموال برای پرداخت دیون كافی نباشــد 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 كفیل توسط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی 1394(. م الف: 270979 شعبه 7 حقوقی مجتمع شماره دو شورای 

حل اختالف اصفهان)405 كلمه، 4 كادر(
اجراييه

8/142 شماره اجراییه:9710426794400322  شماره پرونده:9709986794400052 
شــماره بایگانی شــعبه:970052 بموجب درخواســت اجراي حکم مربوطه به شماره 
9710096794400290  و شــماره دادنامه مربوطه 9709976794400577  محکوم 
علیه  ها 1- زهرا صالحی 2- معصومه قائد امینی محکوم هســتند به صورت بالسویه به 
پرداخت مبلغ 100/000/000 ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 1/157/500 ریال بابت 
هزینه دادرسی و هزینه نشــر آگهی و خســارت تاخیر و تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 
مورخ 97/1/21 تا تاریخ اجرای حکم در حق محکوم له فتح اله ســلطانی فرزند فداعلی 
به نشــانی اصفهان خ زینبیه ك پروین پ 145 و پرداخت نیم عشــر حق االجرا در حق 
اجرای احکام. 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 كند كه اجرا حکم و اســتیفا محکوم به از آن میسر باشد چنانچه 
خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز كلیه اموال خود را شامل تعداد 
یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشــروح مشتمل بر میزان وجوه 
نقدی كه به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه 
مشخصات دقیق حسابهای مذكور و كلیه اموالی كه او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد 
و كلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در 
اموال مذكور از زمان یك 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-خــودداری محکوم علیه از اعالم كامل صورت 
اموال به منظور فرار از اجرای حکم، حبس تعزیری درجه هفــت 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 كه باقیمانده 
اموال برای پرداخت دیون كافی 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 كفیل توسط محکوم علیه خواهد 
بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیــت مالی 1394(. م الف: 271592 

شعبه 14 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان )411 كلمه، 4 كادر(
اجراييه

8/143 شماره اجراییه:9710426793700407  شماره پرونده:9609986793701003 
شــماره بایگانی شــعبه:961003 بموجب درخواســت اجراي حکم مربوطه به شماره 
9710096793700403  و شــماره دادنامه مربوطه 9709976793700038  محکوم 
علیهم 1- حجت اله نبی فودانی فرزند كریم به نشــانی خمینی شهر فودان كوی كانال 
آب سوپر تك بنی كدپستی 8431871450 ، 2- رحیم خسروی فرزند شاه قلی به نشانی 
مجهول المکان متضامنا محکوم اند به پرداخت مبلغ سی میلیون ریال بابت اصل خواسته 
و حق الوكاله وكیل طبق تعرفه قانونی و پرداخت خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 
چك 96/5/20 تا زمان اجرای حکم بر اساس شــاخص اعالمی از ناحیه بانك مركزی و 
پرداخت مبلغ یك میلیون و پانصد و هفتاد هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق محکوم 
له بهرام نوروزی فرزنــد علیرضا با وكالت داود نیك نام فرزند بهروز به نشــانی اصفهان 
خیابان چهارباغ عباسی جنب سینما خانواده مجتمع میهن طبقه دوم و پرداخت 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 كند كه اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را 
 قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز كلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و 
قیمت همه امــوال منقــول و غیرمنقول، به طور مشــروح مشــتمل بر میــزان وجوه 
نقدی كه بــه هر عنوان نــزد بانکها و موسســات مالــی و اعتباری ایرانــی یا خارجی 
دارد به همراه مشــخصات دقیق حســابهای مذكور و كلیــه اموالی كــه او به هر نحو 
نزد اشــخاص ثالث دارد و كلیه مطالبــات او از اشــخاص ثالث و نیز فهرســت نقل و 
انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذكور از زمان یك ســال قبــل از طرح دعوای 
اعســار به ضمیمه دادخواســت اعســار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواســت 
محکوم لــه بازداشــت می شــود) مــواد 8 و 3 قانــون نحــوه اجــرای محکومیت 

 مالی 1394(. 4-خــودداری محکــوم علیه از اعــالم كامل صورت امــوال 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 اجــرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال 
مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحــوی كه باقیمانده اموال برای 
پرداخت دیون كافی 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 كفیل توسط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 
1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. م الف: 276240 شعبه 7 حقوقی 

مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان )455 كلمه، 4 كادر(
اجراييه

8/144 شماره اجراییه:9710426794200343  شماره پرونده:9709986794200009 
شــماره بایگانی شــعبه:970009 بموجب درخواســت اجراي حکم مربوطه به شماره 
9710096794200328  و شــماره دادنامه مربوطه 9709976794200560  محکوم 
علیه علی شــفیعی محکوم اســت به الزام خوانده به انتقال ســند خط موبایل به شماره 
09133686934 و پرداخت 268/750 ریال بابت هزینه دادرســی و پرداخت هزینه نشر 
آگهی در حق محکوم له غالمرضا جعفر زاده قهدریجانی فرزند علی اكبر به نشانی استان 
اصفهان شهر اصفهان خ خرم كوچه جوزدان كوچه پیرنیا بن بست ویال پ  92 و مبلغ نیم 
عشر هزینه اجرا. 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 محکوم 
به بدهد.3- مالی معرفی كند كه اجرا حکم و اســتیفا محکوم به از آن میسر باشد چنانچه 
خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز كلیه اموال خود را شامل تعداد 
یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشــروح مشتمل بر میزان وجوه 
نقدی كه به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه 
مشخصات دقیق حسابهای مذكور و كلیه اموالی كه او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و 
كلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال 
مذكور از زمان یك ســال 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 كامل صورت اموال 
به منظور فرار از اجرای حکم، حبس تعزیری درجه هفــت 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 كه باقیمانده اموال 
برای پرداخت دیون كافی 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 ســی روز ارائه شود آزادی محکم علیه از 
زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی كفیل توسط محکوم علیه خواهد 
بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیــت مالی 1394(. م الف: 276245 

شعبه 12 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان )397 كلمه، 4 كادر(
ابالغ وقت رسيدگی

8/150 شماره ابالغنامه: 9710106794602393 شماره پرونده: 9709986794600481 
شماره بایگانی شعبه: 970481  آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست وضمائم به آقای 
علی صالحی فرزند عادل، خواهان آقای سید رضا محمدی موسوی دادخواستی به طرفیت 
خوانده آقای علی صالحی به خواسته الزام به تنظیم ســند خودرو مطرح كه به این شعبه 
)اصفهان چهار راه شیخ صدوق چهار راه وكال مجتمع شــهدای مدافع حرم شورای حل 
اختالف( ارجاع و به شــماره پرونده كالســه 9709986794600481 شعبه 16 حقوقی 
شورای حل اختالف اصفهان )مجتمع شــهدای مدافع حرم( ثبت و وقت رسیدگی مورخ 
1397/09/10 ساعت 17 تعیین كه حسب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون 
آیین دادرســی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده  درخواســت خواهان مراتب 
یك نوبت در یکی از جراید كثیراالنتشــار آگهی می گردد تــا خوانده ظرف یك ماه پس 
ازتاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی كامل خود، نسخه ثانی 
 دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
م الف: 277540 شعبه 16 حقوقی شــورای حل اختالف اصفهان ) مجتمع شهدای 

مدافع حرم( )174 كلمه، 2 كادر( 
مزايده

8/153 شماره نامه: 1397009001017135 شــماره پرونده: 9509983749100783 
شماره بایگانی پرونده: 950321 دایره اجرای احکام حقوقی دادگستری دهاقان در پرونده 
كالسه 950321 اجرا محکوم له خدیجه باغبان به طرفیت كمال چلمقانی قهه به خواسته 
مطالبه در نظر دارد جهت استیفای حقوق محکوم له یك واحد گاوداری واقع در روستای 
قهه بلوار امام خمینی انتهای خ شهید منصور چلمقانی معادل سه میلیارد و دویست میلیون 
ریال تقویم گردیده و فاقد سند در اجاره هیچ فردی نمی باشد و قیمتی كه مزایده از آن شروع 
می گردد مبلغ سه میلیارد و دویســت میلیون ریال می باشد را از طریق مزایده به فروش 
برساند لذا جلسه مزایده روز پنج شنبه 1397/08/24 ساعت 9/30 صبح در محل اجرای 
احکام حقوقی دادگستری دهاقان برگزار می گردد و طالبین می توانند 5 روز قبل از مزایده 
به آدرس دهاقان روستای قهه بلوار امام خمینی انتهای خ شهید منصور چلمقانی مراجعه 
و از گاوداری مورد مزایده بازدید نمایند. خریدار كسی است كه باالترین قیمت را پیشنهاد 
نماید. خریدار می بایستی 10 درصد قیمت پیشنهادی را فی المجلس و مابقی را ظرف یك 
ماه از تاریخ مزایده به حساب سپرده دادگستری واریز نماید در غیر این صورت 10 درصد 
اولیه پس از كســر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد و شخص قبل از وی 
كه باالترین قیمت را پیشنهاد نموده برنده محسوب می گردد. م الف: 278873 شعبه 

اجرای احکام حقوقی دادگستری دهاقان )227 كلمه، 2 كادر(
مزايده

8/154 شماره نامه: 1397009001017208 شــماره پرونده: 9509983749100783 
شماره بایگانی پرونده: 950320 دایره اجرای احکام حقوقی دادگستری دهاقان در پرونده 
كالســه 950320 اجرا محکوم له یداله باغبان به طرفیت كمال چلمقانی قهه به خواسته 
مطالبه در نظر دارد جهت استیفای حقوق محکوم له یك واحد گاوداری واقع در روستای 
قهه بلوار امام خمینی انتهای خ شهید منصور چلمقانی معادل سه میلیارد و دویست میلیون 
ریال تقویم گردیده و فاقد سند در اجاره هیچ فردی نمی باشــد و قیمتی كه مزایده از آن 
شروع می گردد مبلغ سه میلیارد و دویســت میلیون ریال می باشد را از طریق مزایده به 
فروش برساند لذا جلسه مزایده روز پنج شنبه 1397/08/24 ساعت 9 صبح در محل اجرای 
احکام حقوقی دادگستری دهاقان برگزار می گردد و طالبین می توانند 5 روز قبل از مزایده 
به آدرس دهاقان روستای قهه بلوار امام خمینی انتهای خ شهید منصور چلمقانی مراجعه 
و از گاوداری مورد مزایده بازدید نمایند. خریدار كسی است كه باالترین قیمت را پیشنهاد 
نماید. خریدار می بایستی 10 درصد قیمت پیشنهادی را فی المجلس و مابقی را ظرف یك 
ماه از تاریخ مزایده به حساب سپرده دادگستری واریز نماید در غیر این صورت 10 درصد 
اولیه پس از كســر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد و شخص قبل از وی 
كه باالترین قیمت را پیشنهاد نموده برنده محسوب می گردد. م الف: 278885 شعبه 

اجرای احکام حقوقی دادگستری دهاقان )227 كلمه، 2 كادر(
ابالغ وقت رسيدگی

8/155 شــماره: 1620/97 حل4 مرجع رســیدگی: شــعبه چهارم حقوقی شورای حل 
اختالف خمینی شــهر به نشانی خمینی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی كوی مهستان 
ـ مجتمع شــوراهای حــل اختالف اصفهــان، وقــت رسیدگی:ســاعت 10:30 صبح 
روز چهارشــنبه مورخه 1397/09/07 مشــخصات خواهان: 1-نام و نــام خانوادگی: 
محمدعلی ملك زاده ، نام پدر: عنایت اله ، نشــانی: فلکه كوزهـ  خ استاد طالیی پ10، 
مشــخصات خوانده: 1-نام و نام خانوادگــی: رئوف انصــاری ،  نام پدر: عبدالســاره ، 
خواســته و بهای آن: مطالبه مبلغ 15/000/000 ریال به انضمام خســارات دادرســی 
و خســارت تاخیر تادیه ، دالیــل خواهان: كپی مصــدق چك  گواهی عــدم پرداخت ، 
گردش كار: خواهان.خوانــده را مجهول المــکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواســت 
و وقت رســیدگی جهت استماع شهادت شــهود به وی از طریق نشــر آگهی در یکی از 
روزنامه های كثیراالنتشــار وفق مــاده 73 قانون آئین دادرســی دادگاه های عمومی و 
انقالب در امور مدنی نموده اســت. لــذا در اجرای قانون مذكور خالصه دادخواســت و 
مســتندات یك نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شــورا نســخه 
 ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد.  
م الف: 277541 رئیس شعبه چهارم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر)197 

كلمه، 2 كادر(
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بهبودی ۶۳۳ زن معتاد  در اصفهان

پیشنهاد سردبیر:

با مسئوالن

اخبار

توقيف 139 خودروی متخلف 
به علت انجام2 تخلف همزمان

رییس پلیــس راهنمایی و رانندگی اســتان 
اصفهان از توقیــف 139 دســتگاه خودروي 
متخلف به علت انجام دو تخلف همزمان حادثه  
ساز در مهر ماه سال 97 خبر داد. سرهنگ»رضا 
رضایي« اظهار داشــت: براساس بند »د« ماده 
10 قانون رسیدگي به تخلفات، هرگاه راننده اي 
به صورت همزمان مرتكب دو تخلف از تخلفات 
»حركات نمایشي، تجاوز از سرعت مجاز بیش 
از 50 كیلومتر در ساعت، سبقت غیر مجاز در 
راه هاي دوطرفه، عبور از چــراغ قرمز، حركت 
به طور مارپیــچ، تجاوز به چــپ از محور راه« 
 شود، وســیله نقلیه او براي حداقل 72 ساعت 

توقیف مي شود.

ممنوعيت ورود بی ضابطه 
خودروهای آفرود به مرنجاب

رییس كلوپ سافاری استان اصفهان گفت: با 
توجه به ناهماهنگی های گذشته و ورود و خروج 
بی ضابطه ماشین های آفرود و دو دیفرانسیل از 
این پس باید مجوز كلوپ سافاری استان برای 
این خودروها صادر شــود تا ورودشان بالمانع 
باشد.حسین انصاری فرد در خصوص مشكالت 
زیست محیطی به وجود آمده در منطقه كویر 
مرنجاب، اظهار كــرد: هر جا نظــم و انضباط 
نباشد خرابی و تباهی جایگزین آبادی خواهد 
شد، بر همین اســاس كلوپ سافاری اصفهان 
تصمیم گرفت تــا از ورود خودروهای آفرود و 
دو دیفرانسیل به منطقه بین المللی گردشگری 
مرنجاب ممانعت كند تا با هماهنگی و تایید این 
كلوپ سفرهای خودروها انجام شود.وی افزود: 
هدف ما خدمــت به طبیعت، محیط زیســت 
و آیندگان اســت، اگر بر همین منوال با كویر 
مرنجاب رفتار كنیم، به زودی شــاهد نابودی 
این منطقه بكــر و بی نظیر خواهیم بود،چیزی 
كه ما را بیش از هر چیز ناراحت می كند. اثرات 
مخرب زیســت محیطی كه پس از پایان سفر 
خودروهای آفــرود و دو دیفرانســیل بر جای 
می ماند ،چوب های ســوخته، ریگ های جابه 
جا شده، گیاهان و جانوران از بین رفته و انبوه 
زباله كه این منطقه را زشت و ناهمگون می كند، 
چیزی كه اگر حیوان وحشی آنجا باشد چنین 
صحنه هایی دیده نمی شود و برخی از انسان ها 

از وحوش مخرب تر هستند.

عضو هیئت علمی گروه سم شناسی 
دانشکده پزشکی اصفهان:

»مسموميت«  شایع ترین دليل 
مراجعه به اورژانس اصفهان است

عضو هیئت علمی گروه ســم شناســی دانشكده 
پزشــكی اصفهان گفت: مســمومیت ها شــایع 
ترین مســائل اورژانــس اصفهــان و از مهم ترین 
مشكالت تهدید كننده حیات و سالمت در جامعه 
است.»رخساره معمار« اظهار داشت: هر ساله از یكم 
تا هفتم آبان ماه هفته پیشگیری از مسمومیت هاست 
و امسال شعار هفته »افزایش آگاهی مانع مسمومیت 
های دارویی« شناخته شده است. وی بیان داشت: 
مســمومیت ها در هر دو حالت اتفاقــی و عمدی 
به وقوع می پیوندد كه در هــر دو صورت منجر به 
مرگ و آســیب جدی به اعضای بدن از جمله قلب، 
ریه و كلیه و كبد می شــود.معمار بــا اظهار اینكه 
والدین باید بدانند كه داروهای مصرفی خود را دور از 
دسترس اطفال قرار دهند و همین سهل انگاری آنها 
باعث ایجاد مسمومیت در اطفال شده است،  گفت: 
كودكان زیر 5 ســال پر خطرترین گــروه كودكان 
هستند زیرا تجارب را از محیط اطراف خود كسب 

كرده و تمام اجسام را به سمت دهان خود می برند.

معاون پیشگیری اداره کل بهزیستی 
استان خبرداد:

 بهبودی ۶33 زن معتاد
 در اصفهان

معاون پیشــگیری اداره كل بهزیســتی استان 
اصفهان از بهبودی ۶33 زن معتاد در مراكز ترک 
اعتیاد بهزیســتی اصفهان خبر داد.محمدسعید 
محمدی گفت: از ابتدای امسال تاكنون 3۶۶زن 
معتاد بــا مراجعه به مراكز اقامتــی كوتاه مدت و 
2۶7نفر نیز در مراكز ســرپای بهزیســتی استان 
درمان شدند.وی از افزایش میزان اعتماد و مراجعه 
معتادان به مراكز بهزیستی استان با اطالع رسانی 
مسئوالن و رسانه ها در چند سال گذشته خبر داد 
و افزود: در این اســتان بیش از 55 مركز درمانی 
ســرپایی و 57مركز اقامتی تــرک اعتیاد تحت 

پوشش بهزیستی فعالیت می كنند.

شــاید عجیب به نظر برســد؛ اما آمار مردانی كه 
مورد خشــونت زنان قرار گرفته اند، كم نیســت. 
»خشونت«در جامعه ما بیشتر واژه ای مردانه است 
تا زنانه. البته زنانی كه مورد خشونت مردان قرار می 
گیرند هم بسیار بیشتر از مردانی است كه به هر علت 
مورد آزار قرار می گیرند؛ اما معموال آقایان ترجیح 
می دهند این مســئله را علنی نكنند. آزار  و اذیت 
و كتک خوردن یک مرد از همسرش هم خنده دار 
اســت و هم نگران كننده به خصوص آنكه این آمار 
در حال افزایش باشــد. در ایران همانطور كه نقش 
زنان در حال گسترش و چارچوب های شخصیتی 
افراد در حال تغییر است معضالت اجتماعی نیز در 
حال متغیر شدن است آن هم با پدیده های به شدت 
تعجب آوری مانند كتک زدن و آسیب رساندن زنان 

به همسران شان.
آمار چه می گوید؟

اگر چه پزشــک قانونی اصفهان در گفــت و گو با 
»زاینــده رود« اعالم كرد كه نمــی تواند آماری از 
خشونت علیه مردان ارائه دهد؛ اما به نظر می رسد 
به رغم باور عمومی، مردانی كه بــه هر علت مورد 
خشونت در خانواده قرار می گیرند كم نیستند. بنابر 
یک آمار رسمی در سال 1395 ،5 درصد آزار و اذیت 
ها مربوط به مردان بوده اســت؛ امادر سال 9۶ این 
موارد به 10درصد رســیده است؛ چیزی در حدود 
5هزار نفر. بر اساس آخرین آماری كه از سوی »احمد 
شجاعی« رییس سازمان پزشــكی قانونی در سال 
گذشته ارائه شده است، آمار مراجعان همسرآزاری 
در سال گذشــته ۸1 هزار و 729 نفر بوده كه سهم 
زنان از این نزاع ها، 77 هزار و 59 و ســهم مردان ۴ 
هزار و ۶70 نفر بوده كه قربانی خشونت و آزارهای 
روحی و روانی از سوی همسران شان شده اند. پدیده 
خشونت علیه مردان البته تنها مختص ایران نیست 
و به عنوان یک معضل رو به گسترش در تمام دنیا به 

آن توجه می شود. 
طبق آمارهای ســازمان های مردم نهاد در كشور 

انگلســتان ۴0درصــد از 
قربانیان خشــونت های 
خانوادگی مردان هستند و 
در كشور فرانسه هم تعداد 
قربانیان مرد 110هزار نفر 

در سال است.
چرا مردان در یک 
رابطه خشن می مانند؟

انكار، اصلی ترین علتی است كه موجب می شود مرد 
از یک ازدواج منجر به خشونت خارج نشود. بسیاری 
از مردانی كه مورد آزار و اذیت از سوی همسرشان 
قرار می گیرند از ترس قضاوت و یا خجالت از مطرح 
كردن آن در سطح خانواده و جامعه ترجیح می دهند 
حرفی از این موضوع نزنند.حتی بسیاری از این افراد 
به دلیل داشتن فرزند و یا ترس از آینده آنها سكوت 
می كنند. اصوال پدرها حامیان اصلی فرزندان هستند 
و شــاید به همین علت ماندن را بــه رفتن ترجیح 
می دهند. حتی بســیاری از مردان نمی توانند این 
خشــونت خانوادگی را اثبات كرده و یا توان طالق 
دادن همسرشــان را ندارند. برخی از مردان آنقدر 
مورد آزار و اذیت های روحــی و روانی قرار گرفته 

اند كه نمــی توانند عمال 
كاری صــورت دهند و یا 
دلیل وابستگی های مالی 
به همسرشان این شرایط 
سخت را تحمل می كنند.

چرا خشــونت در 
میان زنــان در حال 

گسترش است؟
علل و عوامل زیادی را می تواند برای شیوع خشونت 
و رفتارهای ناهنجار زنان با شوهران شان در جامعه 
برشمرد. دكتر ســمیرا یزدانی، روانشناس و استاد 
دانشگاه تهران معتقد است، خشونت زنان درجامعه 
در حال تغییر است. از منظر این روانشناس هر اندازه 
جامعه از روند سنتی فاصله بگیرد ، نقش ها نیز تغییر 
می كند. به عبارت دیگر، اســتقالل مالی در زنان به 
آنها هویت جدیدی می دهد. در چنین شــرایطی، 
ترس های خاصی كه از آینده وجود داشته، ممكن 

است كم شود. 
فرار از زنانگی مسئله دیگری است كه دكتر یزدانی به 
آن اشاره می كند و می گوید: »همیشه خشونت علیه 
زنان وجود داشــته و نمود خشونت مردانه به شكل 

پرخاشگری مستقیم بروز می كند؛ اما خشونت زنانه 
خشونت رابطه است. مثال زنان با غیبت كردن و به 
هم زدن رابطه دیگران، خشم شان را نشان می دهند 
اما امروز با تغییر الگو های جامعه شــاهد تغییر در 
نقش زنانه هســتیم، در واقع الگوهای سنتی زنانه 
جای خــود را به الگوهای متفــاوت می دهد، زن ها 
نقش های مردانه را بر عهده می گیرند و حتی گاهی 
اوقات این نقش ها به خاطر نقش زنانه تقویت می شود 
كه البته جامعه هم این نقش ها را تحسین می كند. 
به عنوان مثال، زن نمونه زنی اســت كه كار مردانه 
انجام می دهد حال آنكه این رفتارهــا در روان زن 
تاثیر می گذارد، چنانچه نوع پرخاشگری زنان شكل 
مردانه و حالت مســتقیم به خود می گیرد.«  عالوه 
بر این، شیوع افسردگی در میان زنان نیز می تواند 
عامل دیگری باشد كه هم منجر به كودک آزاری و 
هم همسر آزاری می شود، این مسئله به خصوص به 
دلیل عدم توجه و درمان به معضلی در حال گسترش 

تبدیل شده است. 
در همین زمینه  كــوروش محمدی، رییس انجمن 
آسیب شناســی اجتماعی ایران معتقد است: اتخاذ 
چنین روندی از ســوی زنــان، به نوعــی مقابله با 
فشارهای روانی است كه از ســوی مردان دریافت 
می كنند. به همین خاطر باید رفتار مردان با همسران 
خود را در چارچوب مطالعات علمی بررسی كنیم تا 
علت های بروز خشونت زنان به طور دقیق مشخص 
شود.وی می افزاید: اگرچه در سال های اخیر شاهد 
تالش های زیــادی برای ایجاد تصویــری واقعی از 
شرایط و جایگاه واالی زنان توانمند جامعه بوده ایم؛ 
اما بخشــی از زنان همچنان از دسترسی به شرایط 
ایده آل یا حداقلی متناســب با حقوق برابر خود در 
حوزه شهروندی محروم هستند و ممكن است تحت 
فشــارهای وارده، واكنش هایی از قبیل خشــونت 
علیه خود یا دیگران نشــان دهند. به همین دلیل 
ضروری است قبل از هر قضاوتی به طور دقیق و علمی 
بررسی كنیم كه چه عواملی باعث تحریک زنان به 
 ســمت خشــونت و آزار و اذیت همسرانشان شده

 است.

مگه میشه ؟ مگه داریم ؟!
 خشونت علیه مردان، پدیده ای آمیخته با تعجب و تمسخر 

 استقالل مالی در زنان به آنها هویت 
جدیدی می دهد. در چنین شرایطی، 
ترس های خاصی که از آینده وجود 

داشته ممکن است کم شود

پریسا سعادت

فقدان سند مالكيت
8/129 نظر به اينكه سندمالكيت ششدانگ پالك ثبتي شماره : 9407 فرعي از 2 - اصلي 
واقع دربخش يك ثبتي شــهرضا كه درصفحه 11 دفتر 125  امالك به نام بهرام سلطاني 
ثبت وسند صادروتسليم گرديده است ، سپس بالواسطه / مع الواسطه بموجب سند انتقال 
شماره : 62916 - 18 / 4 / 94 دفتر 145 شهرضا خريداري نموده كه بموجب اسنادشماره 
27623 - 18 / 5 / 94 و 27624 - 18 / 5 / 94 دفترخانه شــماره 5 شهرضا دررهن بانك 
ملت شعبه مركزي شهرضاميباشــدكه اينك نامبرده باارائه درخواســت كتبي به شماره 
وارده 970903661782136 - 22 / 7 / 97  بــه انضمام دوبرگ استشــهاديه محلي كه 
امضاء شهودآن ذيل شماره 445477 -3 / 7 / 97 به گواهي دفترخانه 347  شهرضارسيده 
است مدعي است كه ســندمالكيت آن به علت جابجائي مفقودگرديده است ودرخواست 
صدورالمثناي  سندمالكيت ملك فوق رانموده اند لذامراتب به استنادتبصره يك اصالحي 
ذيل ماده 120آئين نامه قانون ثبت دريك نوبت آگهي مي شود چنانچه كسي مدعي انجام 
معامله نســبت به ملك مرقوم ياوجود سند مالكيت نزد خود مي باشــد ازتاريخ انتشاراين 
آگهي ظرف مدت ده روز اعتراض خودراكتبًاضمن ارائه اصل سندمالكيت ياسندمعامله به 
اين اداره تسليم ورســيداخذنمايدتامراتب صورتمجلس واصل سند مالكيت به ارائه كننده 
سندمستردگردد بديهي اســت اگرظرف مدت مقرراعتراضي نرسيديادرصورت اعتراض 
اصل سندمالكيت ياسندمعامله ارائه نشوداقدام به صدورسندمالكيت المثني طبق مقررات 
خواهد شد. م الف: 276416 سيداسداله موســوي رئيس ثبت اسنادوامالك شهرضا 

)223 كلمه، 2 كادر(
ابالغ رای

8/130 كالسه پرونده:2191/96 ،شماره دادنامه:913 -97/05/22 ،مرجع رسيدگی:شعبه 
سوم شورای حل اختالف خمينی شهر خواهان: ميثم مجيری ، به نشانی: خمينی شهر خ 
اميركبير اتومبيل كرايه كسری؛ خوانده: شجاع بهنود نشــانی: مجهول المكان ،خواسته: 
مطالبه گردشكار: پس از ارجاع پرونده به اين شعبه و ثبت آن به كالسه فوق و طی تشريفات 
قانونی و اخذ نظريه مشــورتی اعضاءقاضی شورا ختم رســيدگی را اعالم و به شرح زير 
مبادرت به صدور رای می نمايد. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی آقای ميثم مجيری 
فرزند حيدر عليه شجاع بهنود فرزند اصغر به خواسته مطالبه مبلغ يكصد و بيست ميليون 
ريال وجه يك فقره چك به شماره 496266 مورخ 96/11/7 به انضمام خسارت دادرسی 
و تاخير تاديه نظر به مفاد دادخواســت مالحظه رونوشــت مصدق چك و گواهينامه عدم 
 پرداخت و اينكه وجود اصول مستندات در يد خواهان ظهور در اشتغال ذمه صادر كننده و 
متعهدين آن دارد و اينكه از ناحيه خوانده دليلی كه برائت ذمه خود را مدلل بدارند ارائه نداشته 
اند با استصحاب دين دعوی خواهان ثابت تشــخيص می گردد با استناد به مواد 9 و 18 و 
19 و 25 و 27 قانون شــوراهای حل اختالف و مواد 310 ، 311 ، 313 از قانون تجارت و 
تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چك و مواد 198و 519 و 522 از قانون آئين دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی حكم بــه محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ 
يكصد و بيست ميليون ريال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ 2/500/000 ريال بابت 
خسارات دادرسی و پرداخت خسارت تاخير تاديه از تاريخ سر رسيد چك لغايت استهالك 
كامل دين بر مبنای شــاخص بهای كاال و خدمات مصرفی در حق خواهان صادر و اعالم 
می گردد.اين رای غيابی اســت و ظرف مهلت 20روز پس از ابالغ قابل واخواهی در اين 
 شورا و سپس ظرف مهلت 20  روز قابل اعتراض در دادگاهای عمومی خمينی شهر است. 
م الف: 276233  مصطفی زيبائی فر قاضی شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان 

خمينی شهر )320 كلمه، 3 كادر(
مزایده 

8/131 شماره: 97/2062 ، تاريخ: 1397/07/19 اجرای احكام مدنی شورای حل اختالف 
شهرستان خمينی شهر در پرونده كالســه 2062-97  له آقای مهدی مجيری با وكالت 
جمشيد شريفی عليه آقای محمد ابراهيمی به خواسته مطالبه در نظر دارد يك دستگاه برش 
ليزری مدل CO2-1390 با  F6 ســاخت EFR چين كه كارشناس رسمی دادگستری 
220/000/000 ريال ارزيابی نموده را از طريق مزايده به فروش رســاند لذا جلسه مزايده 
ساعت 11:00 صبح روز سه شــنبه در تاريخ 1397/09/06 در محل اجرای احكام مدنی 
شوراهای حل اختالف شهرستان خمينی شهر واقع در بلوار پاسداران مجتمع شوراها طبقه 

همكف برگزار می گردد ، طالبين می توانند 5 روز قبل از روز مزايده به نشانی خمينی شهر 
ـ منظريه بلوار فيض االسالم خ صفا كوچه صفا1 منزل مسكونی مراجعه و مورد مزايده را 
از نزديك بازديد نمايند. خريدار كسی است كه باالترين قيمت را پيشنهاد نمايد خريدار می 
بايست 10 % قيمت پيشنهادی را فی المجلس و مابقی را ظرف يك ماه از تاريخ مزايده 
به حساب سپرده دادگستری واريز نمايد در غير اينصورت ده درصد اوليه پس از كسر هزينه 
های مزايده به نفع دولت ضبط خواهد شد.  تذكر: متقاضيان شركت در مزايده می بايست 
10 درصد بهای مال را طی فيش چهار نسخه ايی به حساب سپرده دادگستری خمينی شهر 
به شماره 2171290271003 نزد بانك ملی واريز و با در دست داشتن اصل فيش و اصل 
كارت ملی نيم ساعت قبل از شروع مزايده به اجرای احكام مدنی مراجعه و درخواست شركت 
در مزايده را تكميل و به همراه كپی كارت ملی و اصل فيش ســپرده تحويل اجرا نماييد. 
م الف:276313 علی بلدی مدير اجرای احكام مدنی شورای حل اختالف شهرستان 

خمينی شهر )269 كلمه، 3 كادر(
ابالغ رای

8/132 كالسه پرونده:2233/96 ،شماره دادنامه:1426 -97/07/21 ،مرجع رسيدگی:شعبه 
سوم شــورای حل اختالف خمينی شــهر خواهان: ابوالفضل فخاری ، به نشانی: خمينی 
شهر اسفريز كوچه شــهيد علی اصغر فخاری ؛ خوانده: ســيدضياءالدين حسينی نشانی: 
مجهول المكان ، گردشكار: پس از ارجاع پرونده به اين شــعبه و ثبت آن به كالسه فوق 
و طی تشريفات قانونی و اخذ نظريه مشــورتی اعضاءقاضی شورا ختم رسيدگی را اعالم و 
به شــرح زير مبادرت به صدور رای می نمايد. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی آقای 
ابوالفضل فخاری فرزند عزيزاله عليه آقای ســيدضياءالدين حســينی فرزند ســيدناصر 
به خواســته مطالبه مبلغ بيســت و پنج ميليون )25/000/000( ريال وجه فقره چك به 
شماره 393252 مورخ 96/03/14 به انضمام خســارت دادرسی و تاخير تاديه نظر به مفاد 
دادخواست مالحظه رونوشت مصدق چك و گواهينامه عدم پرداخت و اينكه وجود اصول 
مستندات در يد خواهان ظهور در اشــتغال ذمه صادر كننده و متعهدين آن دارد و اينكه از 
ناحيه خوانده دليلی كه برائت ذمه خود را مدلل بدارند ارائه نداشــته اند با استصحاب دين 
دعوی خواهان ثابت تشخيص می گردد با اســتناد به مواد 9 و 18 و 19 و 25 و 27 قانون 
شــوراهای حل اختالف و مواد 310 ، 311 ، 313 از قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده 
2 قانون صدور چك و مواد 198و 519 و 522 از قانون آئين دادرسی دادگاه های عمومی 
و انقالب در امور مدنی حكم به محكوميت خوانده بــه پرداخت مبلغ 25/000/000 ريال 
بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ 1/312/500 ريال بابت خسارات دادرسی و پرداخت 
خسارت تاخير تاديه از تاريخ سر رسيد چك لغايت استهالك كامل دين بر مبنای شاخص 
بهای كاال و خدمات مصرفی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد.اين رای غيابی است 
و ظرف مهلت 20روز پس از ابالغ قابل واخواهی در اين شــورا و سپس ظرف مهلت 20  
روز قابل اعتراض در دادگاهای عمومی خمينی شهر است. م الف: 275938 مصطفی 
 زيبائی فر قاضی شعبه سوم شــورای حل اختالف شهرســتان خمينی شهر )319 كلمه، 

3 كادر(
ابالغ رای

8/133 كالسه پرونده:119/97 ،شماره دادنامه:1428 -97/07/21 ،مرجع رسيدگی:شعبه 
سوم شورای حل اختالف خمينی شهر خواهان: ابوالفضل فخاری فرزند عزيزاله ، به نشانی: 
خمينی شهر اســفريز كوچه شــهيد علی اصغر فخاری ؛ خوانده: 1-زينب رضاخانی نژاد 
2-كرم علی ميرزائی نشانی: مجهول المكان ، گردشكار: پس از ارجاع پرونده به اين شعبه 
و ثبت آن به كالسه فوق و طی تشريفات قانونی و اخذ نظريه مشورتی اعضاءقاضی شورا 
ختم رسيدگی را اعالم و به شــرح زير مبادرت به صدور رای می نمايد. رای قاضی شورا: 
در خصوص دعوی آقای ابوالفضل فخاری فرزند عزيزاله عليه 1-آقای كرم علی ميرزائی 
2-زينب رضاخانی نژاد به خواسته مطالبه مبلغ بيست ميليون )20/000/000( ريال وجه 
فقره چك به شماره 923193 مورخ 95/01/26 به انضمام خسارت دادرسی و تاخير تاديه 
نظر به مفاد دادخواست مالحظه رونوشت مصدق چك و گواهينامه عدم پرداخت و اينكه 
وجود اصول مســتندات در يد خواهان ظهور در اشــتغال ذمه صادر كننده و متعهدين آن 
دارد و اينكه از ناحيه خوانده دليلــی كه برائت ذمه خود را مدلل بدارند ارائه نداشــته اند با 
استصحاب دين دعوی خواهان ثابت تشــخيص می گردد با استناد به مواد 9 و 18 و 19 و 

25 و 27 قانون شــوراهای حل اختالف و مواد 310 ، 311 ، 313 از قانون تجارت و تبصره 
الحاقی به ماده 2 قانون صدور چك و مواد 198و 519 و 522 از قانون آئين دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقالب در امور مدنی حكم به محكوميــت خواندگان تضامنی به پرداخت 
مبلغ 20/000/000 ريال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلــغ 1/250/000 ريال بابت 
خسارات دادرسی و پرداخت خسارت تاخير تاديه از تاريخ سر رسيد چك لغايت استهالك 
كامل دين بر مبنای شــاخص بهای كاال و خدمات مصرفی در حق خواهان صادر و اعالم 
می گردد.اين رای غيابی اســت و ظرف مهلت 20روز پس از ابالغ قابل واخواهی در اين 
 شورا و سپس ظرف مهلت 20  روز قابل اعتراض در دادگاهای عمومی خمينی شهر است. 
م الف: 275986  مصطفی زيبائی فر قاضی شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان 

خمينی شهر )326 كلمه، 3 كادر(
ابالغ رای

8/135 كالسه پرونده:928/97 ،شماره دادنامه:1487 -97/07/29 ،مرجع رسيدگی:شعبه 
سوم شورای حل اختالف خمينی شهر خواهان: ابوالفضل فخاری فرزند عزيزاله ، به نشانی: 
خمينی شهر اسفريز كوچه شهيد علی اصغر فخاری ؛ خوانده: لطيف آجرلو فرزند علی حسن 
نشانی: مجهول المكان ، گردشكار: پس از ارجاع پرونده به اين شعبه و ثبت آن به كالسه 
فوق و طی تشريفات قانونی و اخذ نظريه مشورتی اعضاءقاضی شورا ختم رسيدگی را اعالم 
و به شرح زير مبادرت به صدور رای می نمايد. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی آقای 
ابوالفضل فخاری فرزند عزيزاله عليه لطيف آجرلو فرزند علی حسن به خواسته مطالبه مبلغ 
يكصد و هفت ميليون )107/000/000( ريال وجه يك فقره چك به شماره 489735/33 
مورخ 96/04/31 به انضمام خسارت دادرسی و تاخير تاديه نظر به مفاد دادخواست مالحظه 
رونوشــت مصدق چك و گواهينامه عدم پرداخت و اينكه وجود اصول مســتندات در يد 
خواهان ظهور در اشتغال ذمه صادر كننده و متعهدين آن دارد و اينكه از ناحيه خوانده دليلی 
كه برائت ذمه خود را مدلل بدارند ارائه نداشــته اند با استصحاب دين دعوی خواهان ثابت 
تشخيص می گردد با استناد به مواد 9 و 18 و 19 و 25 و 27 قانون شوراهای حل اختالف و 
مواد 310 ، 311 ، 313 از قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چك و مواد 
198و 519 و 522 از قانون آئين دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی حكم 
به محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ 107/000/000 ريال بابت اصل خواسته و پرداخت 
مبلغ 2/337/500 ريال بابت خسارات دادرسی و پرداخت خسارت تاخير تاديه از تاريخ سر 
رسيد چك لغايت استهالك كامل دين بر مبنای شاخص بهای كاال و خدمات مصرفی در 
حق خواهان صادر و اعالم می گردد.اين رای غيابی است و ظرف مهلت 20روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در اين شورا و سپس ظرف مهلت 20  روز قابل اعتراض در دادگاهای عمومی 
خمينی شهر است. م الف: 275987  مصطفی زيبائی فر قاضی شعبه سوم شورای حل 

اختالف شهرستان خمينی شهر )325 كلمه، 3 كادر(
تحدید حدود اختصاصی

8/151 شــماره صادره : 1397/42/529167-1397/8/5 نظر بــه اينكه تحديد حدود 
ششدانگ يكباب خانه پالك شــماره 4483/4107 مجزی شــده از 131 فرعی واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان كه طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام علی كيانی فرزند عروجعلی در 
جريان ثبت است و عمليات تحديد حدود قانونی آن به عمل نيامده است. اينك بنا به دستور 
 قسمت اخير ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحديد حدود پالك مرقوم در روز 
شنبه مورخ 1397/09/03 ســاعت 9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد، لذا به 
 موجب اين آگهی به كليه مجاورين اخطار می گردد كه در روز و ساعت مقرر در اين آگهی

 در محل حضور يابند و اعتراضات مالكين يا مجاورين مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ 
تنظيم صورت مجلس تحديدی تا 30 روز پذيرفته خواهد شد. م الف: 278411 قويدل 

رئيس منطقه ثبت اسناد و امالك جنوب اصفهان )145 كلمه، 1 كادر(
تحدید حدود اختصاصی

8/152 شماره صادره : 1397/42/529180-1397/8/5 چون خانم محترم صمدی فرزند 
حمداله در اجرای مقررات قانون تكليف وضعيت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند 
رسمی تقاضای صدور سند مالكيت نسبت به ششدانگ يكبابخانه واقع در محدوده پالك 
3 فرعی از 4903 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان را نموده و رای شماره 2244 مورخ 
1397/04/21 هيات حل اختالف موضوع قانون مذكور نسبت به آن صادر شده و تحديد 

حدود پالك اوليه تاكنون بعمل نيامده لذا طبق تبصره مــاده 13 قانون فوق الذكر تحديد 
حدود پالك شــماره 43 فرعی از 4903 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به نام خانم 
محترم صمدی فرزند حمداله در روز شنبه 1397/9/3 از ساعت 9 صبح در محل شروع و 
بعمل خواهد آمد. لذا به موجب اين آگهی بــه كليه مالكين و مجاورين اخطار می گردد كه 
در ساعت و روز مقرر در اين آگهی در محل حضور يابند. اعتراضات مالكين مجاور مطابق 
ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورتمجلس تحديدی تا 30 روز پذيرفته خواهد شــد. 
اعتراض به تقاضای تحديد حدود بايستی توسط معترض ظرف مدت يكماه از تاريخ تسليم 
 اعتراض به مرجع ثبتی با تقديم دادخواســت به مرجع ذيصالح قضائــی صورت پذيرد. 
م الف: 278388 قويدل رئيس منطقه ثبت اسناد و امالك جنوب اصفهان)203 كلمه، 

2 كادر(
ابالغ وقت رسيدگی

8/128 شماره ابالغنامه: 9710106836606243 شماره پرونده: 9709986836600906 
شماره بايگانی شعبه: 970999  آگهی ابالغ وقت رسيدگی و دادخواست و ضمائم به  علی 
مشــهدی رضای طهرانی فرزند اكبر، خواهان ها 1- محبوبه فقانی 2- فاطمه مشهدی 
رضای طهرانی دادخواستی به طرفيت  خوانده علی مشــهدی طهرانی به خواسته تعيين 
امين اموال غايب مفقــود االثر مطرح كه به اين شــعبه ) اصفهان خ ميرفندرســكی)خ 
مير(- حدفاصل چهار باغ باال و پل مير- مجتمع قضايی شــهيد قدوسی- طبقه 2 - اتاق 
202(  ارجاع و به شماره پرونده كالســه 9709986836600906 شعبه 6 دادگاه خانواده 
شهرستان اصفهان) مجتمع شهيد قدوســی( ثبت و  وقت رسيدگی  مورخ  1397/09/11 
ساعت 9 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرسی مدنی 
به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتــب يك نوبت در يكی 
ازجرايد كثيراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهی به 
دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی كامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 
دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رســيدگی در دادگاه حاضر گردد. م الف:276258 
 شــعبه 6 دادگاه خانــواده شهرســتان اصفهان)مجتمع شــهيد قدوســی( )179 كلمه، 

2 كادر(
مفاد آراء

8/156 آگهی مفاد آراء قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی هيات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك زواره

آگهی مفاد آراء قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
كه در اجرای ماده يك قانون مذكور توســط هيات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد 
و امالك زواره صادر گرديــده و در اجرای ماده 3 قانون مذكــور در دو نوبت به فاصله 15 
روز از طريق روزنامه های كثيراالنتشــار و محلی آگهی می شــود و در روستاها عالوه بر 
انتشــار آگهی، رای هيئت با حضور نماينده شورای اسالمی روســتا در محل الصاق می 
گردد تا شخص يا اشــخاصی كه به آراء مذكور اعتراض دارند در شــهرها از تاريخ انتشار 
اولين آگهی و در روســتاها از تاريخ الصاق در محل ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت اسناد و امالك زواره تسليم و رسيد اخذ نمايند و از تاريخ تسليم اعتراض به اداره 
ثبت ظرف يكماه مبادرت به تقديم دادخواســت به دادگاه عمومی محل نموده و گواهی 
تقديم دادخواست را اخذ و به اداره ثبت زواره تســليم نمايند در اين صورت اقدامات ثبت 
موكول به ارائه حكم قطعی دادگاه اســت در صورتی كه اعتراض در مهلت قانونی واصل 
نگردد يا معترض گواهی تقديم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نكند اداره ثبت 
 مبادرت به صدور ســند مالكيت می نمايد صدور ســند مالكيت مانع از مراجعه متضرر به

 دادگاه نيست:
1- رای شــماره 139760302021000077 مــورخ 97/6/15- خانــم ايــران دخت 
عامری فرزنــد بهمن به شــماره ملی 1189243253 ششــدانگ يكبابخانــه و باغچه 
متصله واقع بر روی قســمتی از مزرعه نصرند 108 اصلی دهستان سفلی بخش 17 ثبت 
 اصفهان به مســاحت 335/19 متر مربع می باشــد موروثی از بهمــن عامری مزدابادی 

تاريخ انتشار نوبت اول: 97/8/7 
تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/8/22 

م الف: 278086 ذبيح اله فدائی رئيس اداره ثبت اسناد وامالك زواره
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 پیشنهاد جدید یوونتوس
 برای جذب »پوگبا«

باشگاه یوونتوس قصد دارد به زودی پیشنهاد 
بــرای  را  جدیــدی 
هافبــک  خریــد 
منچســتریونایتد 
ارائــه بدهد.پــل 
پوگبا که این روز ها 
شــایعه جدایی اش 
از منچستریونایتد به 
گوش می رسد، شنیده می شود مذاکراتی خوبی 
با یوونتوس داشته و احتمال دارد در ژانویه به 
این تیم برگردد.مســئوالن باشگاه یوونتوس 
قصد دارند با ارائه یک پیشــنهاد ۷۰ میلیون 
یورویی در ژانویه این هافبک فرانسوی را جذب 
کنند و این بار مذاکرات جدی تر از قبل دنبال 
می شــود.البته در صورتی که مورنیو همچنان 
سرمربی منچستریونایتد باشد، پوگبا در ژانویه 
جدا می شــود ولی اگر در این بین مورینیو از 
باشــگاه اخراج شود ممکن اســت پوگبا برای 

ماندن در این تیم راضی شود.

ابراز همدردی باشگاه های 
لیگ برتر با لسترسیتی

شنبه شب، هلیکوپتر مالک باشگاه لسترسیتی، 
پس از تســاوی 1-1 این تیم مقابل وســتهام 
در نزدیکی ورزشــگاه 
کینگ پاور سقوط 
باشــگاه  کــرد. 
لسترسیتی تایید 
کــرد که آنهــا با 
یک مشــکل بزرگ 
در اطراف ورزشــگاه 
دست و پنجه نرم می کنند و پلیس و آمبوالنس 
برای رسیدگی به موضوع در محل حاضر شدند.

باشــگاه های لیگ برتری مثل یونایتد، سیتی، 
لیورپول و چلسی، حمایت و همدردی خود را 
به باشگاه لسترســیتی اعالم کردند.یونایتدی 
ها نوشــتند:»یاد همه ما در منچستریونایتد 
به همراه آنهایی اســت کــه در حادثه کینگ 
پاور صدمــه دیدند.« دیگر باشــگاه های لیگ 
برتر نیز با پیام هایی مشابه همدردی خود را با 
لسترسیتی اعالم کردند. گفته می شود ویچای 
سریواداناپارابا، مالک باشــگاه به همراه مدیر 

ورزشی تیمش، در این حادثه حضور داشتند.

 عبور بایرن مونیخ از بحران 
با سومین پیروزی پیاپی

بایرن مونیخ، در هفته نهم بوندس لیگا در خانه   
ماینتز، این تیم را 2-1 شکســت داد تا نشان 
دهد روند پیروزی های 
اخیر و عبــورش از 
بحــران اتفاقــی 
ن  یر با . نیســت
مونیــخ در مقابل 
»ماینتــز« عملکرد 
مقتدرانه ای داشــت 

اگــر  درخشش فلوریان مولر، دروازه بان و 
ماینتز نبود می توانســت در همــان نیمه  اول 
چند گل دیگر به ثمر برساند. بایرن حاال با سه 
پیروزی پیاپی مقابل ولفسبورگ، آ ا ک آتن و 
ماینتز از بحران هفته های اخیر که بعد از چهار 
بازی بدون پیروزی گریبانگیرش شده بود رها 
شــده و بار دیگر عزم خود را برای بازگشت به 
روزهای اوج جــزم کرده اســت.روزنامه های 
آلمانی در گزارش های خود درباره بازی بایرن 
مونیخ و ماینتز از سه بازیکن حاضر در این بازی 
به عنوان بهترین بازیکنان میدان یاد کرده اند، 
کسانی که در کسب این نتیجه مهم ترین نقش 

را داشته اند. 

»بونوچی« زنگ خطر را برای 
تیمش به صدا درآورد

بازیکن بــا تجربه یوونتوس بــا وجود پیروزی 
برابر امپولی، زنگ خطر 
را بــرای تیمش به 
آورد.  در  صــدا 
یوونتوس در هفته 
دهم رقابت های 
سری A به سختی 
توانست برابر امپولی 
به پیروزی برســد.یووه در این دیــدار با یک 
گل از حریف خود عقب افتاد؛ اما با درخشش 
کریستیانو رونالدو و دو گلی که این بازیکن به 
ثمر رساند توانست سه امتیاز را به دست آورد.
بونوچی بعد از بازی گفت: باید به پیروزی های 
پیاپی در فصل جاری عادت کنیم، در غیر این 
صورت خطر در کمین ما خواهد بود و شرایط 
سخت می شود.بازیکن با تجربه یوونتوس اضافه 
کرد: بازی سختی را برابر امپولی تجربه کردیم؛ 
اما خوشبختانه توانستیم که نه تنها گل خورده 

را جبران کنیم، بلکه پیروز بازی هم بشویم.

برنامهنودازهفتهآیندهرویآنتنمیرود

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

دفاعیه زرگر؛ 
نمی توانستم »حسینی« را بُکشم!

  حسین زرگر، داور مسابقه تیم های فوتبال سایپا 
و پرســپولیس به اتفاقات این دیدار واکنش نشان 
داد. او درباره درگیری بازیکنان سایپا و پرسپولیس 
پس از پایان بازی گفت: »مورد خاصی نبود. ظاهرا 
بین شــجاع خلیل زاده و گلزن سایپا حرف هایی 
رد و بدل شــده بود که منجر به درگیری شد و در 
ادامه جلوی رختکن از خجالت هم در آمدند. وقتی 
متوجه درگیری های بین بازیکنان شــدم مات و 
مبهوت مانده بودم که چه اتفاقی افتاده است. پس 
از پایان بازی دیدیم کــه بازیکنان دو تیم را به این 
طرف و آن طرف می کشانند تا درگیر نشوند. برای 
ما هم جای سوال بود که چه اتفاقی افتاده است.« 
داور دیدار سایپا - پرسپولیس در مورد اعتراض علی 
دایی و سایپایی ها به عدم گرفتن پنالتی برای این 
تیم و اخراج نشدن سیدجالل حسینی گفت: »نه 
من و نه ناظر بازی صحنه ای ندیدیم که اتفاقی رخ 
داده باشد. درباره اعتراض حسینی هم به او کارت 
زرد نشان دادم و دیگر قرار نبود این بازیکن را وسط 

زمین بکشم!«

 برنامه نود از هفته آینده 
روی آنتن می رود

با توضیح مدیر شبکه سه، برنامه نود از هفته آینده 
مجددا روی آنتن می رود.بعد از اتفاقاتی که بین 
عادل فردوسی پور تهیه کننده و مجری برنامه نود 
با مدیران شبکه سه افتاد، این برنامه در دو هفته 
گذشته روی آنتن نرفت و شــائبه هایی مبنی بر 
احتمال پخش نشدن این برنامه مطرح شد.با این 
حال علی فروغی، مدیر شبکه سه در گفت وگویی 
تاکید کرد که برنامه نود ادامه خواهد داشت؛ اما 
این هفته هم به خاطر ویژه برنامــه اربعین این 
برنامه روی آنتن نمی رود. به گفته فروغی، برنامه 

نود از هفته آینده پخش می شود.

بلیت فروشی کاشیما آنتلرز و  
پرسپولیس آغاز شد

بلیت فروشــی دیدار کاشیما آنتلرز-پرسپولیس 
در فینال لیگ قهرمانان آسیا آغاز شد.دیدار رفت 
فینال لیگ قهرمانان آســیا روز شنبه در ژاپن و 
بین تیم های کاشیما آنتلرز و پرسپولیس برگزار 
خواهد شد.بر همین اســاس بلیت فروشی این 
دیدار در فروشگاه های شــهر کاشیما آغاز شده 
اســت.ارزان ترین قیمت بلیت حدود 2۴۰۰ ین 
و گران ترین قیمــت آن به مبلغ ۶ هــزار ین به 

فروش می رسد.

دوروی سکه برای 
بسکتبالیست های اصفهانی 

در قالب هفته نخست لیگ برتر بسکتبال کشور 
نمایندگان اصفهان در دوبخــش بانوان و آقایان 
به ترتیب پیــروزی و شکســت را تجربه کردند.
لیگ برتر بســکتبال کشــور در دو بخش آقایان 
و بانوان طی روزهای گذشــته آغاز شد؛ باشگاه 
ذوب آهن در بخش آقایان و باشــگاه نامی نو در 
بخش بانوان به عنوان نمایندگان اصفهان در لیگ 
برتر بسکتبال کشور حضور دارند.لیگ برتر آقایان 
روز جمعه آغاز شــد، ذوب آهن اصفهان در هفته 
نخســت میزبان تیم مدعی پاالیش نفت آبادان 
بود؛ سبزپوشان در نهایت با نتیجه ۷1 به 55 بازی 
را به میهمان خود واگذار کردند تا فصل جدید را 

با شکست آغاز کنند.
آغاز لیگ برتــر بانوان نیز روز پنجشــنبه کلید 
خورد، دختران نامی نو میهمان نارسینای تهران 
بودند و توانستند با نتیجه ۷2 به 5۴ از سد میزبان 

خود عبور کنند.

منهای فوتبال

در حاشیه

پیشخوان

هیچ طرحی برای عزل شفر 
نداریم

اکران مشترک پرسپولیس و 
سایپا؛ کتک کاری بعد از گل کاری

بازی پول و مرگ در آزادی

تساوی در جنجالی ترین 
بازی هفته، زور برانکو به دایی 

نرسید

حاج صفی، جناح چپ تراکتور را بیمه کرد
احسان حاج صفی بعد از حدود دو فصل دوری از فوتبال ایران و بازی برای تیم های یونانی حاال برگشته و 
پیراهن تراکتورسازی را برتن می کند. این بازیکن ملی پوش و باتجربه از زمانی که برای تراکتورسازی به 
میدان رفته توانسته عملکرد خوبی داشته باشد و نقش زیادی در موفقیت های این تیم دارد.حاج صفی 
که در سال های گذشته همواره جزو بهترین مدافعان و هافبک های چپ فوتبال ایران بوده، در جناح چپ 
تراکتورسازی به عنوان یک بازیکن سرعتی و پاسوری قابل توانسته موقعیت های زیادی برای تیمش ایجاد 
کند. او همچنین روی ضربات ایستگاهی و شروع مجدد هم در تراکتورسازی بسیار تاثیرگذار بوده و توانایی 
های فنی اش را بار دیگر نشان داده است.در دیدار روز جمعه تراکتورسازی مقابل سپیدرود رشت نیز حاج 
صفی از جناح چپ فرار های بسیار به موقعی داشت و توپ های زیادی را روی دروازه حریف ارسال کرد .

»امید ابراهیمی« و داغ تازه هواداران استقالل
هافبک ســابق آبی پوشــان، روزهای خوبی را در قطر ســپری می کند.امیــد ابراهیمی که شــروع خوبی 
در لیگ ســتارگان قطــر و در تیم االهلــی نداشــت،حاال به نظر می رســد کــه در این تیم جــا افتاده و 
روزهای خوب او از راه رســیده اســت. درخشــش امید در لباس ســبز االهلی با دو گل دیدنــی او به تیم 
السد-رقیب اســتقالل و پرســپولیس در لیگ قهرمانان آســیا- همراه شــد تا حاال بیش از همه، هواداران 
تیم ســابق او جــای خالی اش را حــس کنند. اســتقاللی ها کــه این روزها شــرایط چندان مســاعدی 
ندارند، با دیدن گل هــای ابراهیمی در قطر داغ دل شــان از رفتن فرمانده تیم تازه می شــود و افســوس 
 از دســت دادن هافبکی را مــی خورند که اگر بــود، جایگاه تیم شــفر در ایــن فصل خیلی بهتــر از االن

 می توانست باشد.

طی چند سال اخیر با حضور خواهران منصوریان 
دیگر کســب مدال طال و تکیه زدن بر ســکوی 

نخست جهان عجیب نیست.
 بعــد از اینکــه الهــه و شــهربانو منصوریان در 
بازی های آســیایی 2۰1۸ با درخشــش خود تا 
فینال پیش رفتند و در گام آخر از رقبای قدرتمند 
چینی شکســت خوردند، خیلــی زود باید خود 
را برای حضور در جام جهانــی آماده می کردند.

نهمین دوره جام جهانی ساندا از صبح روز شنبه 
به میزبانی چین و در شــهر »هانژو« آغاز شــد. 
مدال آوران مســابقات قهرمانــی جهان 2۰1۷، 
مجوز حضور در جــام جهانی ســاندا را دارند و 
بدین ترتیب تعداد مبارزات هر نفر برای کســب 
مدال کم اســت.تیم ایران با پنج سانداکار مرد و 
ســه نفر در بخش بانوان در جــام جهانی حضور 
یافته اســت که شــهربانو منصوریان چراغ اول 
را برای کاروان ایران روشــن کرد. او در وزن ۶5 
کیلوگرم ابتدا برابر »عطیه لویــزا« از الجزایر به 

برتری دســت یافت و در مبــارزه دوم به مصاف 
»دوی کیشــام« از هند رفت و ایــن حریف را با 
اقتدار از پیش روی برداشــت و نخســتین مدال 

طالی تیم ووشوی ایران در مسابقات جام جهانی 
ساندا را به دســت آورد.شــهربانو منصوریان با 

طالیی که در ایــن دوره گرفت، با ۹ مدال طال در 
کلکسیون افتخاراتش رکورددار بانوان ووشوکار 
 جهان شد و یک رکورد بی نظیر را به نام خود ثبت
 

کرد.در ادامه این رقابت ها،بازهم شــهر »هانژو« 
جایی بــرای افتخارآفرینی دختران ووشــوکار 

ایــران بــود. در وزن 52 کیلوگرم بانــوان »الهه 
منصوریان« که روز شــنبه  برابــر »ادینا پرادو« 
از برزیل به برتری دســت یافته بــود، در دومین 
مبــارزه خود به مصاف »یاســمین ســیدی« از 
الجزایر رفت و در همان راند نخست با امتیاز عالی 
حریف را شکســت داد و مدال طال را از آن خود 
کرد تا بازهم زوج طالیی را با خواهرش تشــکیل 
دهد.ایــن پایــان کار دختران ووشــوکار ایرانی 
 نبود که با هدایت »لیــال بندانی« در جام جهانی

 حاضر شدند. 
فریناز نذیری در فینــال وزن ۷5 کیلوگرم برابر 
»ســارا محمد« دارنده مدال برنز جهان از مصر 
برنده شد و به مدال طال رسید. نذیری نیز، نایب 
قهرمان جهان از روســیه را مغلوب کــرده بود.

این یعنی تیم زنان ووشــوی ایران با ۳ مدال طال 
به کار خود در جــام جهانی پایــان داد و رکورد 
 صددرصد طالیــی را در ایــن رقابــت ها ثبت 

کرد.

رکورد صددرصد طال در جام جهانی ساندا؛

سه ضلعی طالیی دختران ووشو با الهه، شهربانو و فریناز

ورزشگاه آزادی باید تا پیش از دیدار برگشت پرسپولیس و کاشیمای 
ژاپن با استانداردهای »ای اف سی« هم خوانی پیدا کند.

مدیران ورزشگاه آزادی با ســرعت زیادی مشغول مرمت بخش های 
مدنظر کنفدراسیون فوتبال آسیا هستند و می خواهند تا قبل از فینال 
برگشت لیگ قهرمانان آسیا که باید در تهران برگزار شود، تمام مراحل 

مرمت استادیوم را به پایان برسانند. یکی از دست اندرکاران استادیوم 
در این خصوص گفت: »خرج های زیادی روی دست ما گذاشته شد 
 که البته این امر با حمایت وزارت ورزش و سایر ارگان ها به خوبی پیش
 می رود. همچنین قراردادهایی با یکســری از پیمانکاران سرشناس 

داشتیم تا بدون هیچ مشکلی پیش برویم.« 
این فرد در مــورد هزینه هایی که باید پرداخت شــود نیز گفت: »در 
یکســری از مکان ها، نیاز به مرمت داشــتیم مثل انبار، تاسیســات، 
سرویس های بهداشتی و... اما در برخی از قسمت ها فقط زیباسازی 

در دســتور کار بود. افزایش امکانــات رفاهی و مرزبندی یکســری 
از ســکوها نیز دیگر اهداف مان بود. در مجموع چیــزی بیش از 15 
میلیــارد تومان هزینه می شــود. فقــط یک قلــم آن، عوض کردن 
یکســری از ســکوها و صندلی های جایــگاه ویژه و جایــگاه غربی 
 اســتادیوم بود که در ایــن بخش، 2 میلیــارد تومــان ناقابل هزینه
 شــده اســت! امیدواریم با همــه این هزینــه ها، بتوانیــم رضایت 
کنفدراسیون فوتبال آســیا و مدیران کمیته اجرایی این رقابت ها را 

جلب کنیم« .

 عوض کردن یک سری سکو 
فقط 2میلیارد تومان!

معاون وزیر ورزش و جوانان گفت: فدراسیون کشتی مورد حمایت 
کامل وزارت ورزش و جوانان قرار داشــته؛ اما مسیر خوبی را در 
رقابت های قهرمانی جهان طی دو سال متوالی طی نکرده است.

محمدرضا داورزنی در نشست ســتاد عالی بازی های المپیک و 
پارالمپیک ضمن تقدیر و تشــکر از نتایج خوب کاروان ایران در 
بازی های المپیــک جوانان، بازی های پاراآســیایی و صعود تیم 

فوتبال پرسپولیس، نماینده ایران به فینال لیگ قهرمانان آسیا، 
نتایج ضعیف کشتی ایران در رقابت های جهانی مجارستان را مورد 
توجه قرار داد و مسیر کشتی ایران را نگران کننده دانست و گفت: 
فدراسیون کشتی مورد حمایت کامل وزارت ورزش و جوانان قرار 
داشته، اما مســیر خوبی را در رقابت های قهرمانی جهان در دو 
سال متوالی طی نکرده تا جایی که نگرانیم نتایج المپیک 2۰۰۸ 

برای کشــتی در المپیک 2۰2۰ توکیو هم تکرار شود.وی افزود: 
بیشــترین حمایت ارزی و اعتباری و موافقت های شورای برون 
مرزی برای کشتی بوده اســت و از ابتدای سال تاکنون 1۰ و نیم 
میلیارد تومان نقدی به فدراســیون کشتی پرداخت شده ضمن 
اینکه فدراسیون کشــتی حدود 5۰۰ هزار دالر ارز سهمیه ارزی 

گرفته است.

انتقاد »داورزنی« از نتایج کشتی  ایران در بوداپست

زمانی که  باشگاه ذوب آهن اقدام به خرید یک بازیکن درجه چندم برزیلی 
کرد که بیشترین دوران حرفه ای خود را در دسته های پایین تر لیگ این 
کشور سپری کرده بود. هیچ کس فکر نمی کرد این بازیکن بتواند در لیگ 
ایران درخشش قابل توجهی داشته باشد و در دومین فصل حضورش در 
ایران خود را به عنوان یک مهاجم گلزن که رقابت تنگاتنگی را برای کسب 

عنوان آقای گلی با دیگر گلزنان لیگ برتر دارد، معرفی کند.
کی روش استنلی، در ابتدای لیگ هفدهم به باشگاه ذوب آهن پیوست 
تا این بازیکن برزیلی که تجربه حضور در فوتبال شــرق آســیا را نیز در 
کارنامه داشت در لیگ برتر ایران برای سبزپوشان به میدان برود؛ اما در 
 همان ابتدای حضور در ذوب آهن با مصدومیتی روبه رو شد و تعدادی از
 بازی های فصل گذشــته لیگ برتر را از دســت داد. با برطرف شــدن 
مصدومیت کی روش استنلی، امیر قلعه نویی که سکان هدایت نیمکت 
ذوب آهن را بر عهده داشت او را به یکی از بازیکنان اصلی تیم اصفهانی 
تبدیل کرد که در 21 بازی برای این تیم به میدان رفت  و در این بازی ها 

موفق شد که ۹ بار برای سبزپوشان اصفهانی گلزنی کند.
استیل مناسب استنلی که سازگاری مثال زدنی با تاکتیک های مدنظر 
قلعه نویی داشت سبب شد تا سرمربی سابق ذوب آهن اعتماد زیادی به 
این بازیکن داشته باشــد و به هیچ عنوان زیر بار انتقادات صورت گرفته 

از استنلی نرود و با هر زحمتی به این مهاجم برزیلی فرصت بازی بدهد.
قلعه نویی در فصل جاری رقابت های لیگ برتر بعد از پیوســتن به تیم 
سپاهان در اولین گام مهاجم گلزن ذوب آهن را در میان اولین خریدهای 
خود قرار داد تا در این فصل نیز همچنــان روی توانایی های کی روش 
استنلی برای گلزنی تکیه کند.مهاجم تنومند سپاهان مانند فصل گذشته 
که در نیم فصل دوم نمایش به مراتب بهتری داشت،در ۶ هفته ابتدایی این 
فصل نیز گل نزد ولی از دقیقه ۹۰ دیدار برابر پارس جنوبی در هفته ششم 
موتور گلزنی اش روشن شد. استنلی سپس در مقابل فوالد هم دومین گل 
خود را ثبت کرد تا در مسجد سلیمان با زدن دو ضربه سر مشابه به چپ و 
راست دروازه میالد فراهانی گلر تیم نفت، یک پیروزی ارزشمند را برای 

تیمش به ارمغان بیاورد و خودش را هم ۴ گله کند.
در فاصله دیدار برابر نفت مسجد سلیمان تا دیدار با نساجی مازندران در 
لیگ، استنلی موفق شد در جام حذفی هم مقابل نساجی مازندران گلزنی 

کند تا با احتساب دو گلش برابر این تیم، شمار گل هایش طی این فصل 
پیش از بازی با استقالل به عدد ۷ برسد.

در روز بازی سپاهان با استقالل هم باز هم این کی روش استنلی بود که به 

داد تیم اصفهانی 
رســید و ایــن 
بزریلی  مهاجم 

توپی را تبدیل به گل سه امتیازی کرد که انصافا بهره 
بردن از آن کار هر مهاجمی نبود تا بار دیگر این بازیکن 

توانایی هایش را به رخ دیگر تیم ها بکشد، توانایی هایی 
که هشداری برای تمام تیم های لیگ برتری و مدعیان 
قهرمانی لیگ هجدهم به شمار می رود تا حواس شان به 

این بازیکن تنومند 1۹5 سانتی متری باشد.

در روز هایی که کی روش استنلی به بازیکن محبوب هواداران سپاهان 
تبدیل شده است و امیر قلعه نویی بیش از همه به خودش می بالد که در 
فصل گذشته توانســت با هر زحمتی بود مجوز ورود بازیکنی مثل کی 
روش استنلی به فوتبال باشگاهی ایران را دریافت کند، دیگر تیم اصفهانی 
از نبود یک مهاجم شش دانگ که بتواند از فرصت های گلزنی به خوبی 
استفاده کند رنج می برد. تیم ذوب آهن که پای کی روش استنلی 
را به لیگ ایران باز کرد نتوانســت این مهاجم گلزن را در 
تیمش حفظ کند تا با از دست دادن او و  
مرتضی تبریزی حسرت روزهای 

گذشته را بخورد.

 

 

چشمنوازیکیروش
اصفهانیها

مهاجمی که ذوب آهن از دست داد و 
سپاهان جذب کرد؛

سمیه مصور
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شهر در دست شهردارها
پیشنهاد سردبیر:

سمیه پارسا

از روز اولی که »قدرت اله نوروزی« به عنوان شهردار اصفهان 
و با برچســب »اصالح طلبی« به روی کارآمــد و در کوتاه 
مدت شاهد تغییر اتوبوســی مدیران مجموعه شهرداری از 
»اصولگرا« به »اصالح طلب« بودیــم، موضوع حمایت این 
مجموعه از اصالح طلبان شهر و البته سوگیری های سیاسی 
هم مطرح بوده است، درواقع از همان روزهای ابتدایی، این 
گزاره که مدیریت شــهری جدید بیشــتر به دنبال اقدامات 
سیاسی اســت تا کارهای خدماتی و فرهنگی و اجتماعی و 
رسیدگی به امور رفاهی شهروندان، قوت گرفت و هنوز هم به 
قوت خود باقی است. در مقاطعی چالش هایی هم بین شورای 
شهری های روی کارآمده از لیســت »امید« و برخی علما و 
بزرگان شهر درگرفت؛ از جمله زمانی که ماجرای تغییر نام 
خیابان »ابوالحسن اصفهانی« به وجود آمد و مخالفت شدید 
امام جمعه و درنهایت عقب نشینی شورای شهر از این تصمیم 
را به دنبال داشت یا وقتی یکی از اعضای شورا موضوع نشاط 
در شهر را مطرح کرد و به زیادبودن عزاداری ها تلویحا انتقاد 
کرد که با نطق تند آیت ا... ابوالحسن مهدوی اصفهانی و پیرو 
آن بیانیه شدیداللحن یکی از مداحان معروف اصفهان روبه 
رو شد.  یا زمانی که برخی شبکه های اجتماعی و خبرگزاری 
های محلی از اقدام عجیب یکی از شــهرداری های مناطق 
اصفهان نوشتند و مدعی شدند شهرداری بنر مزین به تمثال 
شهید مدافع حرم» حســین آقادادی« را ابتدا پاره کرده و 
سپس برگه اخطار و پرداخت جریمه به منزل شهید تحویل 
داده است! انتشــار این خبر واکنش های زیادی را به دنبال 
داشت و از جمله حجت االسالم والمسلمین میردامادی که 
در خطبه های نماز جمعه گفت: ملــت به هیچ عنوان اجازه 
نمی دهد عکس شــهید مدافع حرم جمع شــود. مسئوالن 
شــهرداری البته خبر را تکذیب کردند. محمد ســلیمانی، 
فرمانده بسیج شــهرداری اصفهان گفت: شهرداری در پاره 
شدن بنر شهید آقادادی نقشی نداشته است و روایت دیگری 
از ماجرا داشت: » طبق بررسی ها این بنر قبل از ورود ماموران 
شهرداری پاره شده بود و مامور شهرداری با ارائه اخطاریه در 
خواست می کند تا داربســت جمع آوری شود؛ چرا که این 
داربست بدون بنر می تواند حادثه بزرگی را برای شهروندان 
رقم بزند.« ســلیمانی در عین حال تاکید کرد که مجموعه 
شهرداری اصفهان افتخار دارد که در مراسماتی که مختصص 
شهداست باالترین و بهترین ظرفیت ها را ارائه کند تا آنچه 
که در منزلت شهدا و مردم شــهید پرور اصفهان است را به 

منصه ظهور برساند.
طی  روزهایی که در پایتخت و با تغییــر مجموعه مدیریت 
شهری ، شنیده می شد سفره کمک های مالی بعضا هنگفت 
به هیئت های مذهبی برچیده خواهد شــد و برخی اعضای 
شورای شهر هم از کمک های زمان قالیباف به برخی هیئت ها 

انتقاد می کردند، اینجا در اصفهان زمزمه هایی درباره کمک 
نکردن شهرداری به هیئت های مذهبی به گوش می رسید. 
حتی می گفتند شهرداری تمایلی به پررنگ بودن نشانه های 
عزا در سطح شهر ندارد و با بنرزدن هیئت ها در شهر مخالف 
است. شهردار اما این گمانه ها را تکذیب کرد. نوروزی گفت 
که» ورود شهرداری به عنوان یک نهاد غیردولتی برای کمک 
به هیئت های مذهبی شــهر برای تسهیل گری در برگزاری 
مراسم های عزاداری اباعبدا... الحسین)ع( بوده است. امسال 
کمک های ویژه شهرداری اصفهان به هیئت های مذهبی مورد 
تایید سازمان تبلیغات اسالمی اســت، با هماهنگی سازمان 
تبلیغات اسالمی مقرر شده تا شــهرداری به هیئت هایی که 
در »سامانه طوبی« این سازمان ثبت نام کرده اند، بر اساس 
نیازها و خواســته های آنها کمک کند، همچنین شهرداری 
اصفهان به هیئت های مناطق محروم و فعال شهر نیز کمک 
های خود را ارائه خواهد کرد.« و البته واقعیت امر هم این است 
که امسال و  در ایام محرم هیچ نشانی از بی رغبتی شهرداری 
به برافراشته شدن پرچم و بنرهای عزا در شهر دیده نمی شد و 
جدا از اینکه شهرداری و هرمجموعه ای بزرگ تر از شهرداری 
نه اجازه دارد و نه می تواند مقابل سیل خروشان عشقی ابدی 
به سید و ساالر شــهیدان قد علم کند، اما آن چه مشاهدات 
میدانی می گفت در سرتاسر شهر علم و بیرق و پرچم عزای 
امام حسین)ع( برافراشته شده بود. در گوشه گوشه شهر هم 

ایستگاه های صلواتی خیمه زده بودند. 

»ســقائیان نژاد« به مدیریت اجرایی و جهادی معروف بود. 
اصفهانی ها هنوز خاطرات خوشــی از شهرداری دارند که با 
خاطراتی تلخ از این شــهر رفت و حــرف و حدیث ها درباره 
برخی تخلفات مالی و انتصابات فامیلی در مجموعه مدیریتی 
او زیاد بود و درنهایت به همین خاطر هم از طرف شورای شهر 

وقت استیضاح شد. 
سقائیان نژاد برای اصفهان شاید شــبیه به »قالیباف« برای 
تهران بود. بسیاری از پروژه های عمرانی در کالنشهر بزرگ 
ایران در زمان او کلنگ زنی شــد و به بهره برداری رســید 
.اگر اصفهان شهری است که به داشــتن فضای سبز زیاد و 
تمیزی وصف ناشدنی و چشمگیر شــهره است، بسیاری از 
مردم اصفهان این را مدیون مدیریت سقائیان نژاد می دانند. 
هرچند انتقادات نسبت به بخشی از عملکرد او هم کم نبود. 
پس از سقائیان نژاد، »جمالی نژاد« از استانداری به شهرداری 
آمد. یکی از ماندگارترین اقدامات او حتما »سه شــنبه های 
بدون خودرو« بــود و »دوچرخه« ای که بــه عنوان یکی از 
المان های شهری اصفهان دوباره احیا شد. جمالی نژاد برخی 
پروژه های مانده از زمان شهردار قبلی را به بهره برداری رساند. 
»مصال«ی اصفهان پس از بیــش از دو دهه که از کلنگ زنی 
آن می گذشت، باالخره نصف و نیمه هم شده، رونمایی شد. 
ورزشگاه نقش جهان چندباری به بهره برداری رسید و هنوز 

هم به صورت صد درصد تکمیل نشده است! از سالن اجالس 
سران همچنان خبری نیست و مشخص نیست سرانجام این 
پروژه ملی که هزینه هنگفتی هم صرف ســاخت آن شده، 
به کجا خواهد رســید و البته مترو هم تکانــی به خود داد! 
جمالی نژاد گفته بود با کلید واژه همدلي در اصفهان شــاهد 
سونامي عمراني قوي خواهیم بود. سونامی خاصی که شاهد 
نبودیم . برنامه »هرهفته، چندافتتاح« امــا ایده خوبی بود 
که در زمان جمالی نژاد اجرا شد و در همین افتتاح ها برخی 
ابرپروژه ها مثل میدان استقالل هم به بهره برداری رسید. راه 
افتادن مترو هم در زمان شهردار قبلی رقم خورد؛ اما به طور 
کلی رویای راه افتادن ســه خط متروی اصفهان که عملیات 
اجرایی آن در سال 80 آغاز شده، پس از گذشت 17 سال در 
همان خط یک باقی مانده است! )کلنگ زنی خط دوم مترو 
اصفهان همزمان بــا حضور محمد جواد ظریــف، وزیر امور 

خارجه در اصفهان و در زمان جمالی نژاد رقم خورد.(
و اما »قدرت اله نوروزی« که 15 مهرماه سال گذشته رسما 
شهرداری اصفهان را تحویل گرفت، قول هایی داد که برخی 
عملی شدند و برخی هنوز نه . نوروزی دی ماه سال گذشته 
از تکمیل بســیاری از پروژه های نیمه تمام شهری تا پایان 
سال خبر داد و گفت:» مهم ترین پروژه های نیمه تمام شهر 
اصفهان تکمیل خط یک مترو، احیای میدان امام علی)ع(، 

مرکز همایش های بین المللی و سنگفرش چهارباغ است 
که درصددیم خط یک مترو و سنگفرش چهارباغ تا 

پایان سال به بهره برداری برسد.«
در مراسم افتتاح آزمایشی آخرین فاز از خط 

یک مترو هم گفت که یقین دارم با اتخاذ 
شیوه های جدید برای راه اندازی خط دو 
و سه قطار شهری اصفهان، به جای 17 
سال ظرف چهار سال آینده به بخش 
عظیمی از شــبکه مترو در تمام نقاط 

شهر دسترسی پیدا خواهیم کرد.
از وضعیت ســالن اجتماعات گلستان 

شهدای اصفهان یا باغ موزه دفاع مقدس، 
سایر خطوط مترو، ســالن اجالس و...اما 

همچنان خبر خاصی در دست نیست. نوروزی 
درباره برخی پروژه ها مثل ســالن اجالس گفته 

بود که به دلیل بدقولی دولــت در پرداخت هزینه ها 
کار پیشرفت چندانی نداشته است و البته شهردار خبرهای 

خوشــی هم در این مدت داشــته مثل تحقق 80 درصدی 
بودجه. هرچند درنهایت الیحه بودجه 97 به صورت کامل و 
شفاف در اختیار شهروندان قرارنگرفت. درباره هزینه کردها 
در شــهرداری هم انتقاداتی وجود دارد. مجموعه ای که از 
ابتدای روی کارآمدن با انتقاد از هزینه کرد و بریز و بپاش های 
مدیریت های قبلــی، حتی بودجه آگهی هــای رپرتاژی به 
رسانه ها را به بهانه کمبود منابع مالی حذف کرد، در عوض 

گویا برای سفرهای دسته جمعی به خارج از کشور که هیچ 
عکس و فیلمی هم از آن پخش نمی شود، بودجه به اندازه 

کافــی دارد!  نباید از این نکته غافل شــد که مدیریت 
شــهری اصفهان در زمان کنونی و با شــرایط ویژه 
فعلی با مدیریت در زمان شهرداران قبلی متفاوت 
است و شاید ســخت تر باشــد. اصفهان سرزنده 
بانشاط پرآب، تبدیل به شــهری خسته و بی آب 
و آلوده شده که مشــکالت فراوانی دارد و روزانه 
8 میلیارد تومان تنها هزینه حفظ و نگهداشــت 

این شهر می شــود. با تمام این تفاسیر 
شاید بهتر است شهردار جدا 

از بحث های سیاســی 
و جناحی بیشــتر 

به ارائه خدمات 
فکر  شهری 

کند چون 
م  د مــر
راضی تر 
هستند.

ص
شهر در دست شهردارها
نگاهی گذرا به پرونده سه متولی مدیریت شهری در اصفهان؛

در جست وجوی دستاورد

سمیه  مصور

در روزهایی که اوضاع شهرداری اصفهان چندان خوب نیست و هر روز 
صدای کارگران این نهاد به دلیل تاخیر در پرداخت حقوق هایشان به 
گوش می رسد، قدرت اله نوروزی راهی آلمان شد تا از نزدیک شاهد 
دســتاوردهای خواهر خواندگی اصفهان با فرابیورگ آلمان باشــد، 
دستاوردهایی که هر چند به گفته شهردار اصفهان باعث آشنایی آلمانی 
ها با خالقیت و هنر ایرانی شــده؛ اما نتوانسته تاکنون کمک چندانی 
به حل مشکالت شــهرگنبدهای فیروزه ای کند. نوروزی 15 مهرماه 
سال 96 بر صندلی ریاست مدیریت شهری اصفهان تکیه زده و توسعه 
گردشگری را در اولویت برنامه هایش قرار داد، او در این رابطه وعده داده 
بود که در دور تازه مدیریت شــهری اصفهان، گردشگری در این شهر 
رونق یابد و طی یک سال گذشته با سفرهای متعددش به کشور های 
اروپایی  نشان داد خود بیشتر میل به مشق گردشگری دارد. شهردار 
اصفهان در اولین سفر خارجی به بهانه هفته فرهنگی اصفهان  به پاریس 
سفر کرد؛ سفری که هرچند به  گفته نوروزی در کنار معرفی همه جانبه 
نصف جهان راهکاری برای تفاهم بیشتر و تقویت پایگاه ایران در حوزه 
بین الملل محسوب می شد ولی  حواشی آن بر متن غلبه کرد و سیل 
عظیمی از انتقادات مردمی و کارشناسی را در اوج مطالبات مردمی از 
شرایط اداره شهر، روانه ســاختمان دروازه دولت کرد؛ حواشی چون 
حضور در برخی جلسات خاص و حساس شدن دستگاه های نظارتی از 
حضور برخی چهره ها به عنوان هماهنگ کننده سفر تا روایت استقبال 
سرد از هیئت اصفهانی و حرف و حدیث ها درباره امضایی که گفته شد 
خارج از رعایت اصول دیپلماتیک برای ارتباط بین اصفهان و یک محله 
یا شهر چندهزار نفری »ایسی له مولینو« در فرانسه امضا شد. خردادماه 
سال جاری برای دومین بار شهردار اصفهان چمدانش را برای یک سفر 
دیگر خارجی بست و برای حضور در اجالس بین المللی شهرهای خالق  
راهی کراکوف لهستان شد. نوروزی در نشست شهرداران و مسئوالن 
شهرهای خالق جهان یونســکو در کراکوف لهستان از اهمیت طبقه 
خالق در شهر اصفهان و تبدیل اصفهان به یک موزه شهر به عنوان یکی 
از دســتاوردهای خالقیت طبقه خالق و زبانزد شدن هویت فرهنگی 
اصفهان در جهان به این واسطه ســخن گفت و طرح پیاده راه سازی 
چهارباغ در دوره قبلی شهرداری اصفهان را اقدامی با هدف بازآفرینی 
شهری مطرح کرد؛ اما این ســفر نیز با یک سری حواشی همراه بود تا 
نبود دستاورد های مشخص از این سفر نیز شهردار اصفهان را به نوک 
تیز انتقاد رسانه ها ببرد و اعضای شورای شهر هم از نوروزی خواستار 
تشریح دستاورد های این سفر شوند.در شرایطی که دو سفر خارجی 
نوروزی نتوانسته بود ارمغانی برای شهر اصفهان به بار بیاورد، بار دیگر 
شهردار عزم سفری دیگر کرد و هفته گذشته راهی آلمان شد، سفری 
که با توجه به مشکالتی که این روزها مدیریت شهری با آنها دست و 
پنجه نرم می کند انتقادات گسترده ای را در رسانه ها و مردم در شبکه 
های اجتماعی به دنبال داشته؛ اما تاکنون کسی از مسئوالن شهری در 

مقام پاسخگویی به این انتقادات بر نیامده است. 

راز خواهرخوانده شــدن را نفهمیدیــم، در واقع متوجه 
نشــدیم این خواهرخواندگی چه مزیت و ســودی برای 
اصفهان دارد؟ شهرداران اصفهانی هم اصوال عالقه وافری 
به خواهرخواندگی دارند که یکی از دستاوردهای آن برای 
شهردار سفر به شهر خواهرخوانده و بازدید از مکان های 
تاریخی و زیبای این شهر است. برای اصفهانی ها اما؟... باور 
کنید بسیاری از اصفهانی ها حتی نام برخی از این شهرها که 
با آنها خواهرخوانده می شویم را هم نشنیده اند! در تعریف 
خواهرخواندگی آمده پیمانی اســت که رابطه ای دوستانه 
و هدفمند را تعریف می کنــد و به منظور تبادل اطالعات و 
تجارب و توسعه مناسبات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، 
شهری و فنی میان یک جامعه شهری با جامعه شهری مشابه 
خارجی برقرار می شود؛  اما در نهایت به نظر می رسد بیشتر 
جنبه سیاسی موضوع مطرح است تا کارهای عملیاتی  و این 
پیمان ها در حد یک سند باقی می مانند. شهردار فعلی هم 
نشان داده به بستن این پیمان های نمایشی عالقه دارد همان 

قدر که به رونمایی از سردیس ها!

اصفهان تاکنون با شهرهای زیادی در 
ایران و جهان، پیمان خواهرخواندگی 

امضا کرده است از جمله:
چین شیان، چین
کواالالمپور، مالزی
فلورانس، ایتالیا

سن پترزبورگ، روسیه
رومانی یاش، رومانی 

بارسلون، اسپانیا
ایروان، ارمنستان 
کویت شهر، کویت
 فرایبورگ، آلمان

هاوانا، کوبا
الهور، پاکستان
داکار، سنگال 
بعلبک، لبنان
 نیشابور، ایران

یزد، ایران
تبریز، ایران

گیونگجو، کره جنوبی 
کیوتو، ژاپن

حیدرآباد، هند

شهرداران در کشورهای دیگر

شهردار یک تعریف لغوی ســاده دارد: »کسی که 
شــهر را اداره می کند«. این اداره کردن شهر در 
سیستم مدیریت شهری کشورهای اروپایی تقریبا 
شبیه به هم است و حداقل می توان گفت شباهت 
های زیادی دارد.  شهرداران در شهرهای مختلف 
اروپا، وظایف تعریف شــده ای دارند و نه کسی در 
کارشــان دخالت می کند و نه آنها در کار کســی 
دخالت می کنند. مثل اینجا نیست که بر سر برگزار 
شدن یا نشدن یک جشنواره یا تخریب یک سینما 
یا موضوعات دیگر، توپ را به یکدیگر پاس بدهند 
 و شــهرداری هم با ربط یا بی ربط به وسط میدان

 بیاید.
مثال در فرانسه شــهرداران مسئوالني هستند که از سوي 
مردم براي اداره شــهر، توزیع امکانــات، تنظیم بودجه، 
فراهم کردن نیازهاي اولیه مثــل آب و برق و گاز، نظافت 
شــهري و تخلیه آن از مواد زائد و ایجاد فضاهاي دلپذیر و 
سبز برگزیده مي شوند. همچنین آنها از سوي دولت مامور 
مي شوند تا قوانین فرانسه را در محل به اجرا گذاشته و به 
عنوان نماینده دولت بر حســن اجراي وظایف نهادهاي 

اداري محلي نظارت کنند.
شهرداران، مالک نخست زمین ها و امالک شهرهستند و 
اجازه ساخت وساز و فروش امالک با آنهاست. ساخت مراکز 
آموزشي نظیر مدارس و کودکســتان ها هم با شهرداري 
است. ایجاد خانه هاي ارزان قیمت براي اجاره به شهروندان 
کم بضاعت که به »اش.ال.ام« معروف اســت و نیز ساخت 
مراکز تامیني و امدادي همچون خانه ســالمندان و مانند 

آن برعهده شهردار است. 
شهردار، مسئول تامین حمل و نقل عمومي شهر و احوال 
شخصیه مردم هم هست. شهرداري تنها مرجعي است که 
مردم مي توانند احوال چهارگانه شــخصي خود را در آنجا 

ثبت کنند.
 پلیس شــهری هم در اختیار شــهردار فرانسه است و در 
زمینه فرهنگی هم شهردار موظف به ایجاد و حفظ حافظه 
تاریخی یک شهرستان اســت و از همین رو ایجاد موزه، 
آرشــیو ملي در منطقــه و مرمت بناهاي مربــوط به آن، 
کتابخانه عمومي و ســالن هاي موســیقي و تئاتر و مراکز 

تفریحي و هنري از جمله وظایف شهرداري است.
  در هــر شــهر، مراکــز و انجمن هاي مردمــي فرهنگي

 و عام المنفعه وجود دارد که شــهردار وظیفه پشتیباني 
 و کمک رســاني مالي و معنوي به آنها و نیــز بهره گیري 

از خدمات آنها براي استفاده هاي عمومي را برعهده دارد.

مثال در فرانسه شهرداران مســئوالني هستند که از سوي 
مردم براي اداره شــهر، توزیع امکانــات، تنظیم بودجه، 
فراهم کردن نیازهاي اولیه مثــل آب و برق و گاز، نظافت 
شــهري و تخلیه آن از مواد زائد و ایجاد فضاهاي دلپذیر و 
سبز برگزیده مي شوند. همچنین آنها از سوي دولت مامور 
مي شــوند تا قوانین جمهوري فرانســه را در محل به اجرا 
گذاشته و به عنوان نماینده دولت بر حسن اجراي وظایف 

نهادهاي اداري محلي نظارت کنند.
در کشــور ترکیــه کــه از لحــاظ فرهنگــی، ســوابق 
تاریخــی و اجتماعــی و دینــی اشــتراکات بیشــتری 
بــا ایــران دارد،  وظایــف شــهرداری در آغــاز ســاده 
بــوده و محــدود بــه نظافت شــهر، تعمیم تســهیالت 
 بهداشــتی و تامیــن ارزاق و نظــارت بــر قیمــت هــا 

بود. 
قبل از آن هم بســیاری از اقدامات شــهری مثل ساختن 
مدرســه، کتابخانه و بیمارســتان از بودجه وقف و برای 
خشنودی پروردگار صورت می گرفت . وظایف شهرداری 

ها اما بعدها گسترش بیشتری پیدا کرد. 
 جالب اســت بدانید که برنامه ریزی برای شهرهای بزرگ
  در برخــی موارد به مســابقات جهانی واگذار می شــود، 
از جمله تدوین طــرح جامع آنکارا کــه از طریق چندین 
مسابقه در ســال 19۲8 به پروفسور هرمان یانسن آلمانی 

واگذار شد.
مســئول انجــام تمامــی وظایــف و خدمات ســنتی، 
شــهرداری های ترکیه هستند که مشــخصابه شهرداری 

مرکزی واگذار نشده است. 
در نتیجه یکسری وظایف به صورت مشــترک به وسیله 
 شــهرداری کالن شــهر و شــهرداری منطقه هــا انجام
  می شــود؛اما به طور کلی رئوس وظایف شــهرداری ها 
 در کشــور ترکیه؛تاسیســات زیر بنایی،برنامــه ریزی و
ساخت مســکن،حمل و نقل شــهری، خدمات پاکیزگی 
شهر،خدمات انتظام و امنیت شهری)پیشگیری از بالیای 
طبیعی، پلیــس شــهرداری، مدیریت بحران(،توســعه 
اقتصادی)توسط اقتصاد محلی، نظارت برقیمت ها، ایجاد 
بازار و...(،خدمات رفاهی و بهداشتی و خدمات فرهنگی ، 

آموزشی است. 
 شــاید ذکر این نکته هم جالب توجه باشــد که بر اساس
  قانون شهرداری های ترکیه، شهرداری ها بر اساس وظایف
  و وضعیــت درآمد بــه چهار گروه تقســیم می شــوند.
 به این ترتیب انجــام بعضی وظایف کــه متضمن هزینه 
زیادی است، تنها برای آن دسته از شهرداری ها که درآمد 
زیاد دارند، اجباری شــده و برای بقیه به صورت داوطلبانه 

درآمده است.

در کشــور کانــادا، تامیــن آب بــرای مصــارف خانگی 
و تجاری شــامل تصفیــه و انتقــال آب، ایجــاد فضای 
ســبز شــامل شــهربازی ها و پــارک هــای کوچک و 
بــزرگ ماننــد پارک هــای جنگلــی، به وجــودآوردن 
امکانات رفاهی شــامل تاسیســات ورزشــی، ورزشگاه 
 هــا، اســتخرهای شــنا و...، ارائــه خدمــات ایمنــی و 
 آتش نشانی، مدیریت پســماند از انتقال زباله ها به بیرون
  از شــهر گرفته تا برنامه های بازیافت، نگهداری و تعمیر

شــامل تعمیر جاده ها، برف روبی در زمســتان، مدیریت 
آب های ســطحی، تمیز کردن فضاهای شهری و خدمات 
حمل و نقل به عهده شــهرداری اســت. پلیس و خدمات 
انتظامــی به وی ــژه در شــهرهای بزرگ هــم از خدمات 

شهرداری است.
 در کشــور زیبــای هلنــد، خدماتــی کــه شــهردار و 
شهرداری ارائه می دهند، بســیار گسترده است. از تنظیم 
الیحه بودجه ســاالنه شهر،تســهیل خدمت رســانی به 
شــهروندان، اجرای اقدامــات رفاهــی در جهت کاهش 
 ســطح فقــر و بی عدالتی،تقویت گردشــگری و ســایر 
حوزه های اشــتغال زا، برنامــه ریزی شــهری و منطقه 
ای،تنظیــم مقــررات کاربــری اراضــی و ســاخت و 
ســاز و ســاخت جاده و پل، تامیــن آب بــرای مصارف 
خانگــی، صنعتی و تجــاری گرفتــه تا احــداث جنگل 
و حفاظــت از محیــط زیســت،برنامه های بهداشــتی 
پیشگیرانه،ســاخت تســهیالت شــهری از جمله پارک 
 ها، بــاغ هــا و شــهربازی هــا، امــور آرامســتان ها و
  تدفیــن، ســاماندهی احشــام و ســایر حیوانات،ارائه
  آمار از جملــه ثبت احوال،ســاماندهی کشــتارگاه ها،
 تضمین رفاه اقشــار آســیب پذیــر از جملــه معلولین،
 آمــوزش و ارتقای نیروی انســانی از وظایف شــهرداری

 است.
در ژاپن و در کشوری که مردمانش به نظم، سختکوشی و 
مسئولیت پذیری فراوان شهره اند و مدیران و مسئوالنش 
به فرهنگ عذرخواهی عادت دارنــد و برای کوچک ترین 
مشــکلی که پیش می آید، از مردم خود عذرخواهی می 

کنند، اداره امور فرهنگی. 
 رســیدگی به امور بهداشــتی، مدیریت بیمارستان های 
 شــهر، حفاظــت از محیــط زیســت و جلوگیــری از 
 آلودگی، برنامه ریزی شــهری، تامین مسکن شهروندان، 
 حمل و نقــل انبوه مســافر با اتوبــوس و متــرو، تامین
  آب آشامیدنی و سیســتم فاضالب، اداره پلیس، آموزش
 و پرورش عمومی دبســتان ها، دبیرستان ها، کودکستان 
 ها، نظارت و کنترل ســاختمان جزو وظایف شــهرداران

 تعریف شده است.

سما مطیعی

الهه زین الدین
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یادداشت

 سال های اول دانشــگاه بودم، چیزی حدود ده سال پیش. آن 
روزها رفت و آمد کربال به این آســانی ها نبود. عجیب بی قرار 
ایوان نجف بودم. دلم هوایی بود برای یک دل ســیر نشســتن 
کنج حرم حضرت امیر علیه السالم. همزمان مادرم دلداده حرم 
ارباب بود. کارمان به جایی رســیده بود که اسم کربال  و نجف 
می شنیدیم چشم هایمان بی قراری می کرد. با هم قرار گذاشته 
بودیم دو نفری به هم کمک کنیم تا به آرزوی مان برسیم. این 
باعث شده بود، هر کجا اسمی از سفر و تور زیارتی ببینیم، بدون 
مقدمه ترمز بگیریم.یک روز از پله های دانشــگاه باال می رفتم 
روی تابلوی پایین نوشته ای توجهم را جلب کرد. محو اطالعیه 
بودم، نزدیک بود از پله ها سقوط  و جان به جان آفرین تسلیم 
کنم. » برای اولین بار، سه سهمیه کربال ویژه ممتازین آموزشی و 
فرهنگی و... به کل دانشگاه«. حسرت برانگیز بود. با اینکه قول و 
قرارهایم یادم نرفته بود، با خودم گفتم: »حتما سال بعد هم این 

امتیاز هست. امسال بیشتر تالش می کنم«. 
چند روز بعد برای تجدید انگیزه رفتم اطالعیه را دوباره بخوانم، 
نوشته بود: » منتخبین جهت اعزام به کربال: خانم .... «. نزدیک 
بود سکته کنم. باورم نمی شد کسی موقع انتخاب حواسش به 
امثال من هم باشد. شوقی آمیخته با غم همه وجودم را گرفته 
بود. آرزو داشتم اسم مادر هم کنار اسمم نوشته شده بود.به مادر 
گفتم و اصرار پشت اصرار که حتما باید بروم. پول مان به سختی و 
کمی دیر آماده شد. اقدام کردم برای پاسپورت. از ارگان مربوطه 
دانشگاه احضار شدم،توضیح دادم که پاسپورتم آماده نیست و 
دقیق نمی دانم چه زمانی آماده می شــود. یکی از جمع گفت: 
»درد سر برای خودتان درست نکنید اسم یکی را برای استان 
بفرستید که پاسپورت دارد«. ناخودآگاه دلم شکست. هنوز هم 
مادر نمی داند، آن روز چه اتفاقی افتاد. می فهمید، از غصه دق 
می کرد.دو روز بعد نفر بعدی که چند ماه نبود از سفر کربالی 
خانوادگی برگشته بود و پاســپورتش آماده بود، جایگزین شد. 
به هر سه نفر وام دادند. پاسپورتم سر وقت آماده شد، ولی همه 
چیز طبق قانون و روال طبیعی طی شده بود. اتفاقی نیفتاده  و 
از عالقه ام کم نشده بود ولی شوقم مثل قبل هم نبود. انگار دل 
بریده بودم. تالش نکردم. زمان پاســپورت گذشــت و کربال را 
ندیدم.چند سال بعد مادر به آرزوی دیرینه اش رسید. با بغض و 
هزار اشک و آه با اصرار من و بدون من رفتند پابوس ارباب. با همه 
وجودم خوشــحالی کردم و برای آمدن شان هر تدارکی که می 
توانستم دیدم. از تمیزی منزل و تغییر دکوراسیون تا پذیرایی 
و هر خدمتی که ممکن بود. مادر از وقتی برگشته بود بی قرارتر 
بود و با بغض می گفت: » دوســت دارم یک کربالی دیگر بروم 
ولی این دفعه دو نفری«. برای آرزوی مادر تالشی نکردم. چند 
ماه بعد خیلی ناباورانه مادر در سن پنجاه و چند سالگی سکته 
کرد. عمل قلب اورژانسی و شــرایط به گونه ای رقم خورد که 
شاید دیگر هیچ وقت نتوانیم همسفر باشیم. بعد از آن تا مدت ها  
همزمان شدن دیدن مادر و  آمدن اسم کربال، معادله رنج آوری 
بود.  تبعیت از قانونی بشری  و کالمی غریب با قانون خدا که  داغ 
آرزویی را شاید برای همیشه به دلم گذاشته بود، تداعی می کرد.

وقتی طلبه شدم، دو سال اسمم در لیست مبلغین اعزامی اربعین 
ثبت شد. مجدد پاسپورت تهیه کردم؛ اما هم سال گذشته و هم 
امسال از قافله جا ماندم. کربال نرفتم، ولی مفهومش این نیست 
که هنوز آن معادله تلخ روحم را آزار می دهد. برعکس اشتیاقم 
بیشتر و بیشتر شده اســت.  این اثر قصه اربعین و حال و هوای 
اربعینی هاســت برای جاماندگان.  قصه ای کــه فریاد می زند 
»راهیان حرم قدس تو با شهپر عشق/ همه رفتند وجهان محو 

تماشاست حسین« 

همه رفتند وجهان محو تماشاست حسین 

 مهسا  ایمانی 

 صدایش می لرزید و می گفت: باالخره ویزا را گرفتم و دارم 
کارهایم را انجام می دهم برای رفتن. باخوشــحالی گفتم: 
خوش بــه حالت، برو از جانــب من هم زیــارت انجام بده.
چندســالی بود حسرت زیارت امام حســین)ع( دراربعین 
برای من ودوســتم به دل مان مانده بود.مشــکالت مالی 
وخانوادگی،گاهــی با هــم وگاهی جدا ازهــم مانع تحقق 
آرزوی مان می شد.امســال ازاولین روزهای سال شروع به 
برنامه ریزی کردیم، اما بازهم غول مشکالت برمن پیروزشد و 
دستم ازگرفتن بلیت اربعین کوتاه ماند.برخالف من دوستم 
با حرارت وکوشــش بیشــترپیگیرکارهای دریافت ویزا و 
پس اندازپول وکارهای رسیدن به معشوق را انجام می داد؛ 

اما چندروزمانده به سفروقتی به دوستم زنگ زدم وخواستم 
ببینم کارهایش تاکجاپیش رفته، گفت: احتماال سفرکنسل 
می شود.باتعجب پرسیدم چرا؟ جواب داد: بیاخونه  من تابرات 
توضیح بدهم.چایی رابرداشتم وگفتم : زودباش بگو.نشست 
وگفت: نمی دونم چه حکمتیه که امسالم نمی تونم برم، شاید 
الیق نیستم شاید قراره یه کارخیربزرگ ترانجام بدهم وادامه 
داد: عیدبرای مالقات ســالمندان به سرای سالمندان رفته 
بودم،توجهم به یک خانم مسن که گوشه تخت بابغض به همه 
نگاه می کرد جلب شد، وقتی پیشش رفتم با التماس به من 
گفت اگه تلفن داری این شماره دخترمن است برو و یک زنگ 
بهش بزن و بگو دلم براش تنگ شده.وقتی شماره  روی کاغذ 
مچاله شده رامی خواندم متوجه شدم مربوط به کشوری دیگر 
است. ازپرستارهاکه جویای احوال خانم مسن شدم، گفتند 
او یک معلم بازنشسته است ودچارآلزایمرشده وپسرش اورابه 

سرای سالمندان آورده وگویادخترش آلمان زندگی می کند.
خالصه بایک شماره تلفن دردست ویک قیافه مغموم درذهن 
وصدایی ملتمس درگوش به خانه برگشــتم ودودل برای 
تماس باآن شماره. باالخره باتردید شماره راگرفتم وبادخترآن 
خانم صحبت کردم و خوشــحالی دخترازشنیدن سالمتی 
مادر، شوق من رابرانگیخت و به دخترقول دادم مادررا به خانه 
بیاورم ودوباره زنگ بزنم.روز بعدبه بیمارستان رفتم و اجازه 
خروج خانم معلم راگرفتم وبعدکه بــه دخترش زنگ زدم 
واتصال صدایی بین مادرو دختررادیدم ورفع دلتنگی های 
آن دو را تا حدی شاهد بودم، درپوستم نمی گنجیدم.دوستم 
ادامه داد: بعدچندماه دخترخانم معلم به خانه من زنگ زد 
وگفت که می خواهدبرای دیدن مادرش بــه ایران بیاید و 
من هم استقبال کردم؛ اما مشکل اینجاست که دخترخانم 
معلم بچه کوچک دارد وگناه دارد به هتل برود و اگربه خانه 

من بباید، دقیقا همان روزی اســت که راهی می شوم.آب 
دهانم ر اقورت دادم وگفتم : عجــب حکایتی! من هم نمی 
تونم ببرمشــون خونه خودم وگرنه چــه کاری بهترازاین.

دوستم گفت: رســیدن مادر و دختربه هم بعدازچندسال 
خیلی برام مهمه،کربال راهم خیلی دوست دارم؛ اما با امید به 
خداوتوسل به خود امام حسین)ع( میهمان هایم راپذیرایی 
می کنم.  تایید من و التماس دعایم دنباله صحبت های اوبود.

دو روزمانده به اربعین تلفنم زنگ خورد و دوستم دوباره با 
شوق وذوق با لحنی که بیشترشبیه دادزدن بود می گفت: 
مهمانداریم راکردم و االن هم راهی کربال شــدم وخداهمه 
کارهایم راجفت وجورکرده وخواستم حاللیت بطلبم وبرم 

به آرزوی چندساله ام برسم.
من مبهوت ازحکمت ولطف خدابــه جامانده های اربعین 

فکرمی کردم.

جامانده های اربعین

46 راوی، حادثه کربال را به تصویر می کشند
مســئول کارگروه روایتگری بعثه مقام معظم رهبری گفت: امســال 
۳۵ راوی به زبان هــای مختلف برای بیان مســتندات تاریخی کربال 
وارد عراق شــده اند.علی ســرچاهی، مســئول کارگروه روایتگری 
بعثه مقام معظم رهبــری در خصوص حضور راویــان در راهپیمایی 
اربعین گفــت: حدود پنج ســال اســت همزمــان با ایــام اربعین، 
راویانــی از طــرف بعثه رهبــری  وارد عــراق می شــوند؛ البته غیر 
 از این ایــام برنامــه روایتگری در خیمــه گاه صافی صفــا یمانی در

 نجف داریم.
وی افزود: امســال هم ۳۵ راوی به زبان های فارســی و عربی و حدود 
۱۱ راوی ترکی استانبولی، اردو زبان، انگلیســی، گویش افغانی وارد 
کشور عراق شــده اند که به صورت تصویری مستندات تاریخی کربال 
 را برای مردم ذکر کرده و در پایــان در خصوص آداب اربعین صحبت 

می کنند.
مســئول کارگروه روایتگری بعثه مقام معظم رهبــری عنوان کرد: 
خوشبختانه این برنامه در این سال ها با استقبال خوبی روبه رو شده و 
زائران با دقت به برنامه توجه می کنند. ما به دنبال این هستیم که بحث 
سخنرانی چند رســانه ای را در جامعه فرهنگ سازی کنیم و آنها را به 

صورت مستند داشته باشیم.

جهاد »حریم پاک« در مسیر بهشتی اربعین
قرارگاه جهادی امــام رضا علیه الســالم همزمان با آغــاز همایش بزرگ و 
جهانی پیاده روی اربعین و مطابق روال هر ساله، پویش مردمی حریم پاک 
با شعار »مســیر بهشــتی اربعین را پاکیزه نگه داریم « را به راه انداخته تا از 
ظرفیت مردمی مشتاق خدمت به زائران حضرت اباعبدا... الحسین )ع( برای 
بهبودبخشی وضعیت بهداشت و نظافت مســیر پیاده روی اربعین استفاده 
کند.در چهارمین سال حضور این قرارگاه بیش از ۱۴۰۰ جهادگر و داوطلب 
مردمی ازنقاط مختلف کشــور در حــوزه های مختلف در ایــن راهپیمایی 
باشکوه و صحنه خدمات رســاني حاضر شــده اند.در همین راستا بیش از 
۳۰۰ نفــر از نیروهای طرح حریم پــاک با ایجاد ۱۰ پایگاه در طول مســیر 
پیاده روی نجف به کربال عــالوه بر نظافت و جمع آوری زباله ها در مســیر، 
 کیسه های ویژه ای در میان زائران توزیع کردند تا آنها زباله های خود را در آن 

بریزند.قــرارگاه جهــادی امــام 
رضا)ع( تالش کرده است هرسال 
و در آستانه اربعین حسینی پویش 
مردمی »حریم پاک« را با شــعار 
»هر زائر، ســفیری برای پاکیزگی 
است« در جهت نظافت این مسیر 
بهشــتی و به جهت رفــاه هرچه 
بیشــتر زائران اربعین حسینی به 

مرحله اجرا درآورد.

پخش »صدای صلح« در روز اربعین
کارگردان مستند برگزیده »صدای صلح« که به بررسی رویداد اربعین 
حســینی و تاثیرات آن از نگاه زائران اروپایی و آمریکایی می پردازد، از 

پخش این مستند در روز اربعین خبر داد.
سیدمجتبی خیام الحسینی گفت: با توجه به تولیدات سال های گذشته 
گروه فرهنگی هنری »رهوا« در مراســم اربعین و همچنین تولیداتی 
که همکاران مستندســاز در این حوزه انجام داده بودند، دغدغه گروه 
ما رسیدن به یک طرح نو به دور از کلیشه ها و با تاثیرگذاری مناسب به 
خصوص برای مخاطبان غیرایرانی بود؛ چرا که هرسال تعداد زائران اربعین 
از کشورهای اروپایی و آمریکایی بیشتر می شود و این فرصت بسیار خوبی 
برای معرفی رویداد بزرگ اربعین است.وی افزود: بر این اساس پژوهش 
گسترده ای آغاز شد و آثار بســیاری از نویسندگان و صاحب نظران این 
حوزه مورد بررســی قرار گرفت و در نهایت در اربعیــن ۹۵ مرحله اول 
تصویربرداری مستند »صدای صلح« کلید خورد.خیام الحسینی ادامه 
داد: در سال ۹۶ طرح مستند به گروه مستند شبکه افق پیشنهاد شد و 
مورد استقبال مسئوالن آن قرار گرفت.این مستندساز خاطرنشان کرد: 
نظر به طرحی که مدنظر ما بود، ادامه تولید این مستند در اربعین ۹۶ با 
دو گروه تصویربرداری در مسیرهای متفرقه نجف به کربال انجام گرفت تا 

محتوای بهترو عمیق تری داشته باشیم.

اخبار کوتاه

عکس روز

مسیر عشق

یکی  العلمــاء«  »طریق 
از جاده هــای منتهی به 
کربالی معالســت که از 
دیر باز عالمان دینی حوزه 
علمیه نجف اشرف برای 
زیارت اربعین امام حسین 
)علیه السالم( از آن عبور 

می کنند.

 فریبا حقیقی 

معاون بهره برداری شرکت آب و فاضالب شــهری استان اصفهان گفت: 
۱2۴ حلقه از 2۱۴ حلقه چاهی که برای تامین آب آشــامیدنی در استان 
اصفهان به کار گرفته می شد، خشک شده و میزان آبدهی مجموع آنها به 

حدود نصف و به 7۵۰ لیتر در ثانیه تقلیل پیدا کرده است.
ناصر اکبری افزود: وضعیت منابع آبی اصفهان مطلوب نیســت و تمامی 
شــهروندان باید باز هم مصرف بهینه را در برنامه خود داشــته باشــند.

وی با بیان اینکه با ســاز و کار فعلی نمی توان برای آینــده امیدوار بود، 
اظهارداشــت: اصالح تعرفه ها، بازچرخانی آب و اســتفاده از پســاب از 
مهم ترین رویکردهایی است که می توان بخشی از مشکالت و کمبودهای 
آبی را حل کرد.معاون آبفای اصفهان ادامه داد: استان اصفهان در زمینه 

اجرای طرح های مختلف تصفیه پســاب برنامه ریزی های جامع داشته است و برای ارتقای کیفی این پساب نیز برنامه ها و طرح 
های تخصصی ویژه ای در دســتور کار قرار دارد. وی اصالح ساختار ســاختمان ها به گونه ای که بتوان در آنها، آب را به دفعات 
استفاده کرد مهم دانست و گفت: در بسیاری از ساختمان ها می توان برای اســتفاده هایی نظیر آبیاری باغچه ها از آب استفاده 
شده)خاکستری( بهره برد. اکبری افزود: پایش فشار و کنترل فشار در شبکه آبرسانی از جمله طرح های بنیادین است که اصفهان 
در آن پیشــتاز بوده و مدیریت توزیع آب و کم و زیاد کردن هوشمند و خودکار فشــار، ضمن توزیع عادالنه آب می تواند نقش 
کلیدی در ســنجش تغییرات مصرف در مناطق مختلف داشته باشد. معاون آبفای اصفهان با اشــاره به اینکه در استان اصفهان 
میزان هدررفت آب در شبکه آبرسانی از متوسط کشوری کمتر است، گفت: این شــاخص در کشور ۱۶ درصد و در اصفهان ۱۳ 
 درصد است. وی با اشــاره به اینکه رودخانه زاینده رود آب ۵۶ شهر و ۳۰۰ روســتا را تامین می کند، بر ضرورت حفظ این رود
 تاکید کرد. اکبری تصریح کرد: گره خوردن سرنوشــت تامین آب شــرب حدود پنج میلیون نفر از مردم مرکز کشور به تنها یک 
سامانه آبرسانی )تصفیه خانه بابا شــیخعلی( تســریع در اجرای عملیات و تامین اعتبار برای راه اندازی سامانه دوم آبرسانی به 
عنوان یکی از نیازهای زیرســاختی ضروری است. وی خاطرنشــان کرد: احتمال نقص در این تصفیه خانه و وقوع هرگونه اتفاق 
ناگوار و توقف این ســامانه، سبب خواهد شــد که تامین آب شــرب جمعیت بزرگی از ســاکنان اصفهان با مشکل مواجه شود.

خشکسالی امســال کشور در 7۰ ســال اخیر بی ســابقه اســت به همین دلیل باید مدیریت مصرف آب مورد توجه قرار گیرد و 
در این بین، شــرایط مناطق مرکزی ایران به شدت بحرانی تر از ســایر مناطق کشور است. بررســی گزارش های وضعیت آب 
و خشکسالی بیانگر این است که اســتان اصفهان بدترین روزهای خشکســالی در مقایسه با میانگین ۴۰ ســال اخیر را تجربه 
می کند و به طور جدی با پدیده خشکســالی روبه روست. شــدت این پدیده در مرکز، شرق و جنوب شــرقی اصفهان بیشتر از 
دیگر نقاط این استان اســت، به گونه ای که ۶۴ درصد از مســاحت استان دچار خشکســالی و 22/۵ درصد گرفتار خشکسالی 
 شدید و بسیار شدید اســت و همین امر لزوم برنامه ریزی و اقدامات اساســی و جدی را برای مقابله با بحران آبی در بلند مدت و

 کوتاه مدت نشان می دهد.

معاون بهره برداری شرکت آب و فاضالب شهری استان اصفهان :

آبدهی چاه های تامین آب شرب اصفهان به نصف تقلیل یافته است
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