
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای

شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان در نظر دارد اجرای پروژه زیر را به پیمانکاران واجد شرایط 
از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( واگذار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت 
اسناد مناقصه تا ارائه پیشــنهاد قیمت مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات 
دولت به آدرس  www.setadiran.ir انجام خواهد شد الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت 
قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه 

محقق سازند ، تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 1397/08/22 می باشد.
آخرین مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 19 روز دوشنبه تاریخ 1397/08/28

آخرین مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 14:30 روز یکشنبه تاریخ 1397/09/11
 زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 8:30 صبح روز دوشنبه تاریخ 1397/09/12

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت 
الف : آدرس اصفهان خیابان 22 بهمن ، مجموعه اداری امیر کبیر ، شــرکت شهرک های صنعتی استان 

اصفهان و تلفن 0311570
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس 021-41934

دفتر ثبــت نــام در تهــران : 88969737 و 85193768-021 و دفتــر ثبت نــام در اصفهان : 
5-03132645870 ) داخلی3299 (

هزینه درج آگهی روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد.
موضوع مناقصه : احداث ساختمان اداری ، آشــیانه و محوطه آتش نشانی شهرک صنعتی محمدآباد 

جرقویه ) شماره 200971281000066 در سامانه ستاد (
مبلغ برآورد اولیه 7/109/579/557 ریال و براساس فهارس بهای ســال 1397 سازمان برنامه و بودجه 

کشور ) اعتبار طرح جاری (
مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار : 355/479/000 ریال

رشته و پایه تشخیص صالحیت پیمانکاران : رتبه 5 یا باالتر در رشته ابنیه
مدت اجرا : 11 ماه

موضوع مناقصه : احداث ساختمان اداری ، آشیانه و محوطه آتش نشانی شهرک صنعتی خمینی شهر 
)200971281000065  در سامانه ستاد (

مبلغ برآورد اولیه : 6/842/729/097 ریال براساس فهارس بهای سال 1397 سازمان برنامه و بودجه کشور 
) اعتبار طرح جاری (

مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار : 439/082/000 ریال
رشته و پایه تشخیص صالحیت پیمانکاران : رتبه 5 یا باالتر در رشته ابنیه 

مدت اجرا : 11 ماه

امور پیمان های شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان

W W W. Z AYA N D E R O U D O N L I N E . I R

 رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان می گوید به علت کاهش شدید آب های زیرزمینی، 
ساختمان های نوساز در اصفهان نیز در حال ترک خوردن و فرونشست است

خطر در خانه
نگار خانه طور
سفرنامه باران
15الی 26 آبان

ورکشاپ آموزش عکاسی
توسط رضا نورانی

موسسه فرهنگی هنری نوای مهر
1397/9/1

غذا دادن به حیوونا؛
امروز کمی دونه برای پرنده ها 

بریز و یه ظرف شیر برای گربه   ها 
بذار. به همین راحتی روزی 

3موجودات دیگه رو فراهم کن!

فرمانده ناجا در اصفهان:

پلیس آماده شنیدن 
انتقادات و پیشنهادات 
دلسوزانه مردم است

 به نام خیریه
 به کام کالهبرداران

  کالهبرداری به اسم امور خیریه و
  کمک به نیازمندان در فضای مجازی

در حال افزایش است؛  
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مهرعلیزاده در آخرین نشست خبری با اصحاب رسانه، پرده از راز روی زمین 
ماندن طرح سد کوهرنگ بر داشت؛

دعواهای بچه گانه
  جاری شدن آب در زاینده رود مدیران توانا می خواهد که قدرت اجرایی کردن آن را داشته باشند.

  چه کسی می گوید آب دست دوم  بد است، تمام دنیا از پساب تصفیه شده استفاده می کنند.
  مدیریت شــهری اصفهان تا اندازه زیادی با ما هماهنگ بود؛ اما در حقیقت بدنه آن باید با ما 

همراهی می کرد.
   در بدنه کاری اصفهان از ابتدا یک سنگینی و بروکراسی می دیدم و حرکت در چنین وضعیتی 

صفحه   7خسته کننده است.

7
در مسیر باران)انیمیشن(
کارگردان: حامد کاتبی

سیتی سنتر/پردیس سینمایی

گزینه هایی که برای نشستن روی 
نیمکت ذوب آهن ردیف می شوند

به یک مربی 
نیازمندیم!
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شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

آگهی برگزاری مناقصه عمومی
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عملیات اجرایی به شرح زیر را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد 

شرایط واگذار نماید.

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق 292: تا ساعت 15:30 روز دوشنبه به تاریخ 97/09/05
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت  8صبح روز سه شنبه به تاریخ 97/09/06

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

شماره تلفن گویا: 8-36680030-031 )داخلی 395(

نوبت اول

نام روزنامه: زاینده رود
تاریخ انتشار:1397/08/22

مبلغ تضمین )ریال(برآورد )ریال(محل تامین اعتبارموضوع مناقصهشماره مناقصه 

اجرای عملیات شبکه جمع آوری فاضالب 97-3-207
4,808,312,916241,000,000جاریشهر خمینی شهر )با ارزیابی کیفی(

اجرای عملیات شبکه جمع آوری فاضالب 97-3-208
10,295,747,419515,000,000جاریوالشان  شهردرچه )با ارزیابی کیفی(

تهیه کاال و اجرای خط انتقال فاضالب 97-3-209
40,474,419,8312,024,000,000جاریشهر زاینده رود )با ارزیابی کیفی(

رعایت اصول 
پدافندغیرعامل در تاسیسات 

آبفای استان اصفهان 

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان در جمع 
دبیران و رابطین پدافند غیرعامل فرمانداری ها و 
دستگاه های اجرایی استان اصفهان مطرح کرد:
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نوبت اول
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مراسم گرامیداشــت قربانیان جنگ جهانی 
اول در حالی در پاریس با حضور بیش از هفتاد 
نفر از سران کشــورها برگزار شد که ایران به 
رغم داشتن یکی از نقش های تعیین کننده 
و متحمل شدن ضررهای بسیار از این جنگ، 
در آن شــرکت نداشت. بر اســاس برخی از 
روایت ها، ایران در خالل این جنگ به صورت 
مستقیم و غیر مســتقیم چیزی در حدود 10 

میلیون کشته داشته است.
 اولین نشســت اجالس صلح پاریس کــه به ابتکار 
امانوئل مکرون، رییس جمهور فرانسه مطرح شده، 
روز یکشنبه آغاز شده و قرار اســت در جریان این 
اجالس رهبران کشــورهای جهان و سازمان های 
بین المللی به همراه اندیشکده ها و سازمان های غیر 
انتفاعی در مورد مسائلی نظیر امنیت، تروریسم، آب 
و هوا و انرژی ســبز، حاکمیت جهانی، تهدیدهای 
سایبری و دیگر مسائل مطرح در قرن ۲۱ به بحث و 

گفت و گو بپردازند.
این اجالس همزمان با صدودومین ســالگرد پایان 
جنگ جهانی اول برگزار می شود و فرانسه به دنبال 
تبدیل کردن آن به یک کنفرانس صلح ساالنه چند 

جانبه است. 
هر چند اغلب ســران شــرکت کننده در مراســم 
گرامیداشــت قربانیان جنگ جهانــی اول در این 
کنفرانس شــرکت کردند؛ اما ترامپ به این نشست 

نرفت تــا گمانــه زنی ها 
در مــورد سیاســت های 
خودمختار آمریکا و شکاف 
سیاسی میان این کشور و 
متحدان اروپایی اش قوت 
بگیرد به خصــوص آنکه 
اغلب سخنرانان این مراسم 

از جمله رییس جمهور فرانسه و رییس سازمان ملل 
متحد بر ایجاد یک جهان چند قطبی در عرصه های 

سیاست بین الملل تاکید کردند.
  دبیر کل ســازمان ملل متحــد در کنفرانس صلح 

پاریس گفت: »جهان نیاز 
دارد چند قطبی باشد، در 
غیر این صــورت خطرات 

باقی خواهد بود«.
آنتونیــو گوتــرش افزود: 
در  بایــد  کشــور ها 
میثاق های ملــی خود با 
مردم شــان، تجدید نظر کنند و به توسعه و مبارزه 

با فقر اهمیت دهند.
وی توافقنامــه آب و هوایــی را بســیار مهــم 
خوانــد و تصریــح کــرد، نبایــد از نتایــج ایــن 

توافقنامــه و توصیه هایی که در آن شــده اســت 
 غافــل بمانیــم. ایــن اهمیــت در حالــی عنوان 
می شــود که ترامپ از این توافق مهم خارج شده و 
انتقادات زیادی را در میان مجامع بین المللی متوجه 
 سیاســت های یکجانبه گرایانه خــود به خصوص
 در مسائل مهم زیست محیطی جهانی کرده است. 

ترامپ در حالی از بدو ورود به فرانســه ساده ترین 
پروتکل های تشریفاتی را زیر پا گذاشت و باز هم در 
دیدار با یک مقام اروپایی جسورانه مرزها را شکست 
که رسانه ها بار دیگر اختالفات میان فرانسه و آمریکا 

را به تیتر یک خود تبدیل کردند.
 اگرچه ترامپ و مکرون در دیــدار یکدیگر و مقابل 
دوربیــن  ها تالش کردنــد با به نمایش گذاشــتن 
دیپلماســی لبخند اینگونه نشــان دهند که روابط 
خوبی دارند؛ اما نشست آنها تحت تاثیر اختالف ها 
به ویژه در موضوع تغییرات اقلیمی، تجارت جهانی و 

برجام قرار گرفت.
 کنفرانــس ابداعی مکرون، رییــس جمهور جوان 
فرانســه قرار اســت به عنوان یکی از اجالس های 
تاثیرگــذار در ســال هــای آینــده نیــز برگزار 
شــود؛ اما مشــخص نیســت چرا از کشــورهایی 
که ســال هاســت درخاورمیانــه و آفریقــا رنگ 
 صلــح را ندیــده انــد در ایــن اجــالس دعوتی

 نمی شود و یا امکانی برای حضور آزادانه آنها تدارک 
 دیده نشده اســت و تنها کنفرانس صلح جایگاهی

 برای عرض اندام کاســبان جنــگ و اقتصادهای 
شرور است.

نتانیاهو:
 با غزه باید همچون داعش 

برخورد کرد
بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی  در 
سفر به پاریس، اعالم کرد که نشست بسیار مهمی 
با پوتین داشته اســت. او همچنین گفت که هیچ 
راه حل سیاسی برای مسئله نوارغزه وجود ندارد و با 
این منطقه باید همچون داعش برخورد کرد.نتانیاهو 
درمورد وضعیت نوارغزه جایی که مصر و ســازمان 
ملل برای حصول یک توافق میانجی گری می کنند، 
گفت: من هرآنچه که می توانم برای جلوگیری از یک 
جنگ غیرضروری انجام می دهم. در درجه اول هدف 
ما آرامش و پس از آن یک توافق است. ما هنوز به این 
مرحله نرســیده ایم. من فکر می کنم تصمیم برای 
ادامه این پروسه تصمیم درستی است. نتانیاهو درباره 
بحران فعلی در غزه گفت: باور کنید که ما یک قدم با 
به کارگیری حداکثر قوا فاصله داریم و  فکر می کنم 
حماس این را درک کرده است. در حال حاضر چیزی 
که ثبات نوارغزه را از بین می برد، تنش های داخلی 

است و ما تالش می کنیم که جلوی آن را بگیریم.

 بوش به رغم اعتراضات مخالفان، 
»مدال آزادی« گرفت

معترضان آمریکایی به جنگ های واشــنگتن بعد 
از حمالت ۱۱ ســپتامبر ۲۰۰۱ در افغانســتان و 
عراق، در مخالفت بــا اعطای »مــدال آزادی« به 
جورج بوش پســر، تظاهرات و تجمع کردند.بنا بر 
گزارش سی بی اس، مراسم در شهر فیالدلفیای ایالت 
پنسیلوانیا این مرکز آمریکایی برای اعطای جایزه 
موســوم به »مدال آزادی« با حواشی زیادی برگزار 
شــد.معترضان در بیرون از محل برگزار مراسم هم 
تجمع کردند و مخالفت خود را با این شــعار نشان 
دادند: »به جنگ های بی پایان جایزه ندهید«.جنگی 
که بوش در افغانستان آغاز کرد، با گذشت بیش از ۱۷ 
سال همچنان ادامه دارد و این کشور جنگ زده هنوز 

هم صحنه ناامنی های روزانه است.

 مخالفت مصر و بحرین
 با شروط قطر 

 وزرای خارجــه مصر و بحرین با صــدور بیانیه ای 
مخالفت خود را با شــروط قطر بــرای حل بحران 
منطقه خلیج فارس اعالم کردند.»سامح شکری« 
و »خالد بن احمد آل خلیفه« وزرای خارجه مصر و 
بحرین با صدور بیانیه ای اعالم کردند که شروط قطر 
برای پایان دادن به بحران منطقه خلیج فارس باعث 
طوالنی تر شدن این مسئله می شود.در این بیانیه 
آمده است:» شــروط ۱۳ گانه اعالم شده از سوی ۴ 
کشور عربی مبنای پایان دادن به این بحران محسوب 
می شود«. پیش تر خالد العطیه اعالم کرده بود که 
حل هر بحرانی باید به همراه عذرخواهی از ملت قطر، 
لغو محاصره این کشور و آغاز گفت وگو صورت پذیرد.
این در حالیست که خالد الجارا... ، معاون وزیر خارجه 
کویت در واکنش به این سخنان اعالم کرده بود که 
سران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس 

با طوالنی شدن این بحران مخالف هستند.

در گفت وگو با »راشاتودی« مطرح شد؛
حمایت پوتین از تشکیل ارتش 

مستقل اروپایی
رییس جمهور روســیه تشــکیل ارتش مســتقل 
اروپایی و استقالل آن از آمریکا را روندی مثبت در 
 جهت تقویت جهان چندقطبی دانســت.پوتین در 
گفت وگو با شــبکه تلویزیونی »راشاتودی« با بیان 
اینکه تشکیل ارتش مستقل اروپایی، روندی مثبت 
در جهت تقویت جهان چند قطبی است، افزود: »اروپا 
یک نهاد و اتحادیه اقتصادی قدرتمند است و طبیعی 
است که بخواهد در زمینه امنیتی و دفاعی مستقل 
و خوداتکا باشد«. پوتین همچنین حمایت خود را از 
اظهارات اخیر امانوئل مکرون، رییس جمهور فرانسه، 
اعالم کرد که گفته بود اتحادیه اروپا نباید بیش از حد 

از نظر دفاعی وابسته به واشنگتن باشد.

نمایش صلح مکرون بدون »ترامپ« برگزار شد
وزیر امورخارجه تشریح کرد:

آخرین وضعیت مرزبانان 
ربوده شده 

وزیر امورخارجه کشــورمان آخرین وضعیت 
آزادی مرزبانان ربوده شــده ایرانی در میرجاوه 
را تشریح کرد.محمدجواد ظریف اظهار داشت: 
مقامات پاکســتانی اعم از نخســت وزیر، وزیر 
امورخارجــه و فرمانده ارتش پاکســتان تعهد 
دادند که اقدامات خود را برای آزاد کردن همه 
گروگان های ایرانی، افزایــش دهند.وی ادامه 
داد: مقامات پاکستانی قول دادند که در آینده 
خبرهای خوبی برای ایران خواهند داشت.وزیر 
امور خارجه افزود: در ســفر به پاکستان توافق 
کردیم تا اقداماتی انجام شود که در دراز مدت 
از وقوع کارهای شرورانه جلوگیری شود که از 
جمله این توافقات نزدیک تر کردن همکاری های 
مرزی، حضور مشترک در مرز و اقداماتی از این 

قبیل است.

پیشنهاد جدید نمایندگان 
 »CFT«درباره بررسی

رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس جزئیاتی 
 CFT از پیشنهاد جدید نمایندگان برای بررسی
در این کمیســیون را مطرح کرد.حشــمت ا... 
فالحت پیشه، با اشــاره به بررسی الیحه الحاق 
ایــران به کنوانســیون مبارزه بــا تامین مالی 
تروریســم »CFT«  در این کمیسیون،گفت: 
براساس برنامه ریزی های انجام شده، قرار است 
ایرادات شورای نگهبان به الیحه »CFT«  روز 
۲۷ آبان بررســی شــود.وی از پیشنهاد جدید 
برخی نمایندگان برای بررسی الیحه الحاق ایران 
به کنوانســیون »CFT« در کمیسیون امنیت 
ملی خبر داد و اظهار داشت: برخی نمایندگان 
و اعضای کمیسیون امنیت ملی پیشنهاد کردند 
بررســی الیحه »CFT« در کمیسیون امنیت 
ملی به صورت علنی و بــا حضور خبرنگاران در 
این کمیسیون بررسی شود.فالحت پیشه اضافه 
کرد: هدف پیشــنهاد دهندگان برای بررسی 
علنی الیحه CFT در کمیسیون امنیت ملی، این 
است که مردم و افکار عمومی در جریان بررسی 

چنین الیحه ای و تعیین تکلیف آن قرار گیرند.

رییس جمهور عراق:
 میانجی ایران و آمریکا نیستیم

رییس جمهور عراق که به کویت ســفر کرده 
بود پس از دیدار با صباح االحمد الجابر الصباح، 
امیر کویت در گفت وگو بــا خبرنگاران گفت: 
نمی خواهیم که تحریم های آمریکا علیه ایران 
به عراق آسیب برســاند.»برهم صالح« افزود: 
ما همواره درحال گفت وگو با آمریکا هستیم و 
شرایط ویژه عراق در رابطه با تحریم های آمریکا 
علیه ایران باید مالحظه شــود .رئیس جمهور 
عراق در ادامه گفت: ما درحال میانجیگری میان 
ایران و آمریکا نیستیم و نمی خواهیم وارد هیچ 
محوری بشویم و منفعت ما در این است که عراق 

در اولویت باشد.

برنامه رژیم سعودی برای ترور 
و خرابکاری در ایران

یک روزنامه مشهور آمریکایی فاش کرد که رژیم 
ســعودی برنامه ای چند میلیاردی برای ایجاد 
خرابکاری در ایران طراحــی کرده بود.روزنامه 
نیویورک تایمز به نقل از ســه مقام آگاه نوشته 
اســت، مقامات اطالعاتی نزدیک به محمد بن 
سلمان، ولیعهد سعودی سال گذشته با جمعی 
از بازرگانان درباره ترور مقامات ایرانی توســط 
شرکت های خصوصی رایزنی کرده اند.نیویورک 
تایمز افزود: مقامات اطالعاتی سعودی نزدیک 
به محمد بن سلمان از گروه کوچکی از تجار و 
بازرگانان طی سال گذشته خواسته بودند تا از 
شرکت های خصوصی برای ترور مقامات ایرانی 
استفاده کنند.برای بازرگانان و تجاری که سابقه 
اطالعاتی نیز دارند، طــرح ایران هم یک منبع 
جذاب کسب درآمد بود و هم راهی برای ضربه 

زدن به اقتصاد ایران.

علیرضا رحیمی
عضو کمیسیون امنیت ملی:

معاون عملیات ارتش با بیان اینکه »ارتش جمهوری 
اسالمی برای حفاظت از ناوگان تجاری از آمادگی الزم 
برخوردار است« گفت: برخالف تهدیداتی که وجود 
داشته، تجارت در دریاها را بدون هیچ مشکلی انجام 
خواهیم داد.امیر سیدمحمود موســوی اظهار کرد: 
صحبت هایی که برخی دولتمردان آمریکایی انجام می 
دهند، بحث های جدیدی نیست. اینها سخنانی است 
که از آغاز انقالب برای مقابله با ارزش های جمهوری 
اسالمی بر زبان آورده اند و به این نتیجه هم رسیده اند 
که هیچ یک از این تهدیدات تاثیری نداشته و قطعا پس 
از این هم ندارد.وی افزود: جمهوری اســالمی قدرت 
پاســداری از مرزهای خود را دارد و تهدیدات آمریکا 
خللی در روحیه ارتش و نیروهای مسلح برای حفاظت 
از ارزش های جمهوری اســالمی ایجاد نخواهد کرد.

معاون عملیات ارتش با بیان اینکه »دشمن نمی تواند 
بین مسئوالن و مردم شکاف ایجاد کند و وحدت ملی 
ما روز به روز مستحکم تر خواهد بود«، گفت: تا زمانی 
که وحدت کلمه وجود داشته باشــد هیچ تهدیدی 

متوجه جمهوری اسالمی نخواهد شد.

تجارت در دریاها را بدون 
هیچ مشکلی انجام می دهیم

معاون عملیات ارتش: 

کافه سیاست

عکس  روز 

نشان جدید ظریف
نشان فرهنگستان علوم جمهوری اسالمی ایران 
از سوی رییس این فرهنگستان به محمد جواد 

ظریف اعطا شد.

وعده های انتخاباتی دولت دروغ نبود

پیشنهاد سردبیر:

عضو کمیسیون امنیت ملی گفت: حداقل دو 
تا چهار ماه زمان الزم اســت تا  سازوکار های 
اقدام ویژه مالی اروپا اجرایی شــود.علیرضا 
رحیمی با بیان اینکه رونمایی از spv اتحادیه 
اروپا صرفا به معنای به رسمیت شناختن آن 
است، گفت: حداقل دو تا چهار ماه زمان الزم 
است که بتوان سازوکار های اقدام ویژه مالی 
اروپا اجرایی شــود.وی با بیــان اینکه کانال 
انتقال پــول یا spv به منظــور حفظ برجام 
و راهکار های عملیاتی کــردن برجام بدون 
آمریکا تشکیل می شود، افزود: این کانال جزو 
پیشنهادات اروپایی ها بوده است که سازوکاری 
چند جانبه و بین المللی خواهد بود، اگرچه 
کانال ارتباط مالی بین ایران و اروپا خواهد بود، 
اما منحصر به اروپا نیست و کشور های آسیایی 
می توانند از این کانال استفاده و مبادالت پولی 

و مالی خود را برقرار کنند.

 احتماال آلمان مرکز 
سازوکار مالی اروپا می شود

علی ربیعی
وزیر سابق رفاه:

عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام گفت : عدم 
 تحقق وعــده های انتخاباتــی، اعتماد بــه آمریکا
بود.مصطفی آقا میرسلیم با اشاره به سه دیدگاه ) در 
نظر نگرفتن تحریم ها ، سازش با تحریم کنندگان ، 
برنامه ریزی برای مقابله با تحریم ها( در آغاز شروع 
تحریم های ثانویه علیه انقالب اســالمی گفت: باید 
کشــور را برای چنین روزی آماده  می کردیم.وی 
ادامه داد: بنای کار دولت یازدهم و دوازدهم مذاکره 
با آمریکا برای رسیدن به تفاهم و سپس اداره کشور 
به وسیله درآمد های حاصله از فروش نفت و صادرات 
بود. میرسلیم افزود: وعده های دولت دروغ نبود ولی 
آنچه پیش بینی کرده بود محقق نشد.عضو مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام بیان داشت: خداوند به ما 
وعده داده که اگر دین من را یاری کنید من شــما را 
یاری می کنم. جنگ هشت ساله ما که با کمبود سالح 
و فرماندهان در اوایل جنگ رو به رو بودیم نمونه ای 
خوب از تحقق این وعده اســت و محقق شدن این 
وعده کســانی را می خواهد که به وعــده های الهی 

ایمان داشته باشند .

وعده های انتخاباتی دولت 
دروغ نبود

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام: 

وزیر ســابق رفــاه گفــت: خوشــحالم که با 
جهانگیری آمدم و بــا جهانگیری هم می روم. 
او سنگ زیرین است و دوران تلخی می گذراند 
و با سختی کار می کند و سرمایه اجتماعی اش 
را به میدان آورده است. در اوضاع پر از شایعه، 
تهمت ، افترا، له کردن و هــول دادن آنها که 
بمانند و بایســتند، بسیار ارزشــمند خواهند 
بود.علی ربیعی ادامه داد: گاهی اوقات فقدان 
برخی آدم ها اندازه گیری نمی شود، شهیدان 
بهشــتی و مطهری رفتند و قابل اندازه گیری 
نبودند.وزیر سابق رفاه با بیان اینکه اگر امروز 
صحنه انتخابات ســال ۹۲ باشد باز به روحانی 
رای می دهم، گفت: بخشی از این دولت بودم 
و اشکاالت زیاد در کارمان بود و هست، گاهی 
اوقات تصمیمات خوبی نگرفتیم، ولی قصد و 
نیت بدی نداشتیم و دل مان می خواست وضع 

زندگی مردم بهتر شود .

 با جهانگیری آمدم و با 
جهانگیری هم می روم

پیشخوان

بین الملل

معاون اول رییس جمهور گفــت: در دوران تحریم، از منابع خارجی 
اســتفاده خواهیم کرد و نباید بگذاریم راه منابع خارجی به کشور 
بسته شود.اسحاق جهانگیری  با بیان این که »سیاست گذاری های 
توسعه ای در این مناطق براساس راهبردی بلند مدت که متناسب 
با شــرایط بین المللی اتخاذ شده، اســت« ادامه داد: ما نیز در ایران 
سیاست گذاری های عالمانه ای داشــته ایم اما آن چه که مهم بوده، 

استمرار سیاست است که آن ها داشته اند و ما از آن برخوردار نبوده ایم. 
جهانگیری اظهارکرد: اگر بتوانیم در دوران تحریم شرایط را به خوبی 
مدیریت کنیم، بنگاه های تولیدی روند کار خود را با نشاط پیگیری 
خواهند کرد.وی اظهارکرد: پیش از اعمــال تحریم های جدید در 
استان ها، ستادهایی به عنوان ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با هدف 
حمایت از بنگاه های کوچک و متوســط ایجاد شده بود که در آن ها 

وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی به 
عنوان دو دستگاه اصلی و تعیین کننده حضور داشتند. وی همچنین 
با اعالم خبر تقدیم الیحه ای به مجلس که بر اساس آن صاحبان سهام 
عدالت می توانند این سهام  را واگذار کنند، گفت: اگر بتوانند سهام 
خود را بفروشند امروز سهم  ۲ میلیون تومانی حدود ۱۳-۱۴ میلیون 

تومان ارزش دارد.

معاون اول رییس جمهور:
ارزش سهام عدالت به ۱۴میلیون تومان رسید

  جای خالی ایران در کنفرانس صلح پاریس؛  

حذف نرخ ارز آزاد

ثالث و ســرپل زیر سقف 
زندگی

یکی بخر دو تا ببر به سبک 
سایپا!

گرایش به شرق و غرب با 
روحیه جهادی رخت بر می بندد

ترامپ و مکرون در دیدار 
یکدیگر و مقابل دوربین  ها 

تالش کردند با به نمایش گذاشتن 
دیپلماسی لبخند اینگونه نشان 

دهند که روابط خوبی دارند

توضیح وزارت خارجه درباره جرم امنیتی یکی از کارکنانش
سخنگوی وزارت امور خارجه، در مورد جرم امنیتی یکی از کارکنان این وزارتخانه که عصر روز یکشنبه ۲۰ 
آبان، سخنگوی قوه قضائیه در نشست با رسانه ها آن را مطرح کرد، توضیحاتی را ارائه داد. بهرام قاسمی اظهار 
کرد: این خبر موضوع تازه ای نیست و فرد موردنظر در سال ۹۴ بازداشت و در اوایل سال ۹۵ محکوم شده و 
اواخر همان سال هم در دادگاه تجدیدنظر از تخفیف در برخی مجازات ها برخوردار شد. وی هم اکنون در حال 
گذراندن دوران محکومیت خود است.این دیپلمات عالی رتبه کشورمان افزود: وزارت امور خارجه در طول 
۴۰ سال گذشته همواره از کارنامه درخشانی در حوزه نیروی انسانی متخصص و متعهد برخوردار بوده است.

گفتنی است؛ اخیرا غالمحسین محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضائیه، اعالم کرده بود که فردی به نام »کمال 
امیربیک«، فرزند محمد، کارمند وزارت امور خارجه به عنوان جاسوس متهم بود و وزارت اطالعات روی این 

پرونده کار کرده و حکم وی در دادگاه بدوی صادر شد.

اعدام بازداشت شدگان حادثه تروریستی اهواز تکذیب شد
استاندار خوزستان اعدام جمعی از بازداشت شــدگان مرتبط با حادثه تروریستی اهواز را تکذیب کرد.غالمرضا 
شریعتی، استاندار خوزستان در واکنش به انتشــار خبری مبنی  بر اعدام ۲۲ نفر از بازداشت شدگان مرتبط با 
حادثه تروریستی اهواز به ایرناپالس گفت: این خبر کذب محض است. وی همچنین در پاسخ به این سوال که 
آیا اطالعی از مراحل دادرسی افراد بازداشت شده مرتبط با این حادثه تروریستی دارد یا خیر گفت: تفهیم اتهام 
صورت گرفته است، اما باید این اطالعات را از دادگستری بپرسید.در این باره نیز  عضو کمیسیون امنیت ملی و 
سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی گفت: انتشار این خبر بیشتر فضاسازی رسانه ای است. محمدجواد جمالی 
نوبندگانی، افزود: این موضوع اصال به کمیسیون امنیت ملی نیامده و به نظر من بیشتر فضاسازی رسانه ای است. 
 وی در ادامه اظهار کرد : ممکن است وزارت اطالعات افرادی را دستگیر کند؛ اما قطعا در این رابطه قوه قضائیه

 حکم می دهد. 

چهره ها

علیرضا کریمیان
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ظرفیتهایاصفهانتنهابهصنعتخالصهنمیشود
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

دیدگاه

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس: 
دست دالالن از بازار فوالد 

باید کوتاه شود
عضو کمیســیون اقتصادی مجلس شــورای 
اسالمی با بیان اینکه دست دالالن از بازار فوالد 
باید کوتاه شــود، گفت: مشــکالتی که اکنون 
در حوزه فوالد وجــود دارد مربوط به عملکرد 
دالل ها و واسطه هاســت که این مشکالت باید 

برطرف شود.

سید ناصر موسوی الرگانی اظهار داشت: فوالد 
از جمله صنایع بزرگ کشور محسوب می شود 
که برای رونــق اقتصاد و صــادرات غیرنفتی و 
اشــتغال جایگاه موثری دارد.عضو کمیسیون 
اقتصادی مجلس شــورای اســالمی گفت: در 
عرضه محصوالت فوالد یا هر تولیدکننده دیگری 
از جمله ذوب آهن نباید اســتثنا قائل شــویم، 
به عنوان مثال گفته نشــود که افــرادی فقط 
می توانند از بــورس خریــداری کنند که یک 
میلیون تن یا 200 هزار تن خرید کنند.موسوی 
الرگانی بیان کــرد: تولیدکننده خــرد، لوله و 
پروفیل تولید می کند و در بورس عرضه می شود، 
درب و پنجره ســازی که مصرف کننده لوله و 
پروفیل است اگر نتواند به اندازه نیاز خود خرید 
کرده و از واسطه ها خریداری کند، رانت و ویژه 
خواری شکل می گیرد.رییس مجمع نمایندگان 
استان اصفهان با بیان اینکه فوالد مبارکه هزاران 
میلیارد تومان هزینه کرده تا این مجتمع سرپا 
شده و شکل گرفته است، گفت: سودی که این 
مجتمع دریافت می کند درصد کمی است و دو 

برابر آن را واسطه ها دریافت می کنند.

بازار

شامپو بدن

همکاری آموزشی ایران و فرانسه 
در صنعت پوشاک اصفهان

ایران و فرانسه برای بهبود تولیدات صنعت پوشاک 
در اصفهان قرارداد همکاری امضا می کنند.رییس 
مرکز آموزش علمــی کاربردی جامعه اســالمی 
کارگران استان اصفهان گفت: از ماه قبل دانشگاه 
علمی کاربردی جامعه اسالمی کارگران به سمت 
رشته های پوشاک، گرافیک و هنر گام برداشته و با 
بستن قرارداد با دانشگاه فرانسه از 26 آبان امسال 
استاد فرانســوی ، آماده آموزش برش های جدید 
20۱۹ به دانشجویان است.»ســید آرش امامی« 
افزود: دانشــجویان این دانشــگاه بعد از گذراندن 
دو سال آموزش ، یک ســال نیز برای تکمیل دوره  
آموزشی به فرانسه می روند که بعد از پایان دوره ها 
مدرک مشترک ایران و فرانسه را دریافت خواهند 
کرد.رییس مرکز آمــوزش علمی کاربردی جامعه 
اسالمی کارگران استان اصفهان با بیان اینکه رویکرد 
جدید این دانشــگاه حمایت از تولید ملی و ایجاد 
کسب و کار در حوزه نساجی و تولید پوشاک استان 
و کشور است و افزود: هدف از تغییر رویکرد دانشگاه 
علمی کاربردی از رشته های فنی به پوشاک برای 
جبران غفلت در حوزه نساجی است تا اصفهان دیگر 

به دنبال خام فروشی پارچه و الیاف نباشد.

رییس اداره مقررات ملی ساختمان اداره 
کل راه و شهرسازی استان:

 صرفه  جویی در مصرف انرژی 
نیاز به فرهنگ سازی دارد

رییس اداره مقررات ملی ساختمان اداره کل راه و 
شهرسازی استان اصفهان گفت: اهمیت مبحث ۱۹ 
مقررات ملی ساختمان در خصوص ضوابط مرتبط با 
صرفه جویی در مصرف انرژی ساختمان هنوز برای 
مردم فرهنگ سازی و شفاف نشده است.»عبدالرضا 
لقمانی« با بیــان اینکه مبحــث ۱۹ مقررات ملی 
ساختمان به عنوان یکی از مباحث 22 گانه مقررات 
ملی ساختمان ایران در خصوص ضوابط مرتبط با 
صرفه جویی در مصرف انرژی ســاختمان در سال 
۱۳۷0 به تصویب هیئت وزیران رسید، افزود: این 
مبحث قانونــی بعد از چندین بار اصالح در ســال 
۸۸ به ویرایش نهایی رســید و در حال حاضر تمام 
نقاط کشور را در بر گرفته و الزم االجرا شده است، 
اما متاسفانه به دلیل ضعف در فرهنگ سازی، برای 
مردم ضرورت آن هنوز محرز نشده است. رییس اداره 
مقررات ملی ســاختمان اداره کل راه و شهرسازی 
اســتان اصفهان گفت: قوانین و مقررات متعددی 
در مصرف انرژی و بهره وری مطلوب تر از آن تدوین 
شده است، اما با توجه به اینکه صرفه اقتصادی آن 
برای مردم به خوبی شفاف نشده همچنان ضرورت 

استفاده از آن احساس نمی شود.

»سایپا« در اطالعیه ای اعالم کرد:
متقاضیان خانواده »رنو« صبر 

کنند یا پراید و تیبا تحویل بگیرند
گروه خودروســازی ســایپا در اطالعیــه ای به 
نمایندگی های خود، اعالم کرد به دلیل مشکالت 
ایجاد شــده در روند تولید محصــوالت خانواده 
رنو، خریــداران تندر۹0، پارس تندر، ســاندرو 
و ســاندرو اســتپ وی می توانند به جــای این 
خودروها، پراید و تیبا تحویــل بگیرند یا این که 
برای دریافت خــودروی خود صبــر کنند. این 
شــرکت با صدور اطالعیه ای از مشــتریانی که 
پیش از این محصوالت خانواده رنو را خریداری 
کرده اند اما خودروی آنها هنوز تحویل نشــده با 

ارائه پیشنهاداتی، عذر خواهی کرده است. 

در اصفهان برگزار می شود؛
گردهمایی متخصصان و مدیران 

صنعت آب و فاضالب ایران 
دومین کنگره علوم و مهندســی آب و فاضالب 
ایــران و دومین همایش ملی عرضــه و تقاضای 
آب شــرب و بهداشــتی با حضور متخصصان و 
مدیران صنعت آب و فاضالب کشور، تا 24 آبان 
ماه در دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار می شود.

این گردهمایی با مشارکت انجمن آب و فاضالب 
ایران و حمایت شــرکت آب و فاضالب اســتان 
اصفهان و شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور 
برگزار می شــود.از جمله بخش های جانبی این 
رویداد علمی، برگزاری نمایشــگاهی به منظور 
آشنایی شرکت کنندگان با توانمندی ها وآخرین 
دستاوردهای تولید کنندگان، مبتکران و نوآوران 
صنعت آب و فاضالب، برگزاری مسابقه پایان نامه 
برتر در حوزه آب و فاضالب در مقطع کارشناسی 
ارشد و دکتری و تقدیر از پیشکسوتان دانشگاه و 

صنعت در حوزه آب و فاضالب است.

شامپو بدن کرمی اکتیو مدل 
Chocolate مقدار 400 گرم

 9,500
تومان

 Fresh شامپو بدن مای مدل
Mix حجم 420 میلی لیتر

 25,000
تومان

ژل شست و شوی بدن 
Essential موسویتال مدل

 52,000
تومان

عدم دسترســی برخــی از بانک هــای ایرانی به 
سوییفت در حالی از دیروز رسما به اجرا درآمد که به 
نظر می رسد ایران برنامه های مفصلی برای مقابله 
با این قطع دسترســی ها تدارک دیده است. دور 
دوم تحریم های یک جانبــه آمریکا علیه جمهوری 
اسالمی ایران از دوشــنبه هفته گذشته آغاز شد؛ 
تحریم هایی که صادرات نفت و مبادالت بانکی ایران 
را هدف قرار داده و طبق ادعای آمریکا قرار اســت 
صادرات نفت ایران را به صفر برســاند و دسترسی 
بانک های ایرانی بــه جامعه جهانــی و ارتباطات 
مالی بین بانکی را متوقف کند؛ اما تاکنون اتفاقات 
مطابق میل این دو هدف گذاری جاه طلبانه آمریکا 
پیش نرفته است.از یک سو آمریکا به هشت کشور 
برای تداوم واردات نفت از ایران معافیت مشــروط 
داده تا این کشــورها به تدریج تا اواخر سال جاری 
واردات نفت خود از ایــران را به  طور کامل متوقف 
کنند، از سوی دیگر شایعانی نیز از مستثنی شدن 
چند بانک ایرانــی از تحریم ســوییفت به گوش 
می رسد.کارشناســان معتقدند آنچه آمریکا را به 
چرخش در اعمال تحریم ها و اعطای معافیت نفتی 
به برخی کشــورها مجبور کرده اســت، از یک سو 
رشــد قیمت جهانی نفت و ناتوانی شرکای آمریکا 
در تثبیت آن و از سوی دیگر جهش قیمت بنزین 
برای مصرف کنندگان آمریکایی بوده است. آمریکا 
اگر چه مانور زیادی روی قطع ســوییفت بر شبکه 
مبادالت بین المللی پولی ایران داشــته است؛ اما 
 باید دید ایران چطور می توانــد با این حربه مقابله

 کند.
چشم ایران به مشتریان نفتی

یکی از اصلی تریــن راهکارهای ایــران برای دور 
زدن و کمرنگ شــدن تحریم ها امیــد به فروش 
نفت به مشتریانی اســت که می تواند در ازای آن 
مبادالت را با پول رایج این کشــورها انجام دهد، 
اگر چه با به کار گیری این راهکار عمال کشــور به 

سمت تجارت کاال در برابر 
نفت پیــش خواهد رفت؛ 
امــا یکــی از راهکارهای 
جایگزین عنوان می شود.

از ســوی دیگــر برخی 
از مشــتریان نفتی ایران 
مانند کره و هنــد اعالم 
کرده اند کــه پول نفت را 

فعال در حســاب ایران در کشورهایشان نگهداری 
می کنند تا با مبادله با یوان و روپیه آن را جایگزین 
کنند. همچنین چندی پیش اعالم شــد که هند 
و ایران طــی توافقی تالش دارنــد در قبال مبادله 
 نفت از ایــران چای و برنج از هندوســتان دریافت 

کنند.
اســتفاده از بانک های خارج از لیست 

تحریم
بنابر اعالم های رســمی، نام چهــار بانک ایرانی از 
لیست تحریم ها خارج شده است. اگر چه در ابتدا 
بانک های سامان، کارآفرین، اقتصاد نوین، مسکن و  
سرمایه را به عنوان بانک های خارج از فرآیند تحریم 

های ثانویه اعالم کردند؛ 
اما با اعمــال اصالحاتی 
در لیســت منتشر شده 
اعالم شــد که بانک های 
»خاورمیانــه«، »حکمت 
ایرانیان«، »قرض الحسنه 
مهــر ایران« و موسســه 
مالی »توسعه« از فهرست 
تحریم های ثانویه خارج می شود.آمریکا اعالم کرده 
است که  این بانک ها به منظور بر قراری مبادالت 
غذایی و دارویی از لیست تحریم ها خارج شده اند.

ایران پیش از این نیز ســابقه دور زدن تحریم ها با 
اســتفاده از بانک های خارج از لیست تحریم ها را 
داشته اســت، اولین بار در ســال ۹0 بود که با باال 
گرفتن اختالف نظرهای بیــن المللی در خصوص 
مسائل هســته ای کشــور، در پایان ساعت اداری 
رسمی کشور سیستم سوییفت بانک مرکزی ایران 
همســو با تحریم های اروپایی قطع شد. هر چند 
تحریم ها مراودات بین المللــی بانک های ایرانی 
را متوقف نکرد، اما با این وجود هزینه های زیادی 

بر عملیات ارزی و بانکی کل سیستم بانکی کشور 
تحمیل شــد.اگرچه برخی از بانک های محروم از 
خدمات سوییفت توانســتند با اجاره خطوط تلفن 
و فکس از همتایــان خود در دبــی، ترکیه و چین 
به انتقال پول بپردازند یا طبق گزارش دادســتانی 
ترکیه بانک های تحریم نشــده ایرانی را واســطه 
انتقال قرار دهند، اما این کار با کندی و هزینه فراوان 
انجام می شد. به نظر می رسد این بار این بانک ها 
نقشــی تعیین کننده تر داشته باشــند و با اندکی 
تسامح از سوی برخی از شرکای اروپایی و آسیایی 
بتوانند راحت تر مبادالت بانکی ایران را سر و سامان 
دهند به خصوص اینکه روسیه و چین اعالم کرده اند 
 که کانال های مالی خود بــا ایران را حفظ خواهند 

کرد.
SPV استفاده از سیستم

هنوز وعده اروپایی ها مبنی بر راه اندازی یک کانال 
مالی با ایران خارج از سوییفت موسوم به SPV هنوز 
محقق نشده است؛ اما مقامات کشورمان همچنان 
روی اجرایی شدن این طرح تا روزهای آینده تاکید 
می کنند. خبرگزاری فرانسه پیش تر گزارش داده 
بود که SPV همچون یک شرکت برای تسویه مالی 
تجارت با ایران به دور از حلقــه های مالی متداول 
عمل می کند. به عنوان نمونه در این ساختار ایران 
می تواند به اسپانیا نفت بفروشد و اعتبار مالی الزم 
برای پرداخت به یک شرکت آلمانی را که به ایران 
کاال یا خدمات داده است تامین کند و پول از طریق 
خاک اروپا بین دو شرکت مبادله شود. اگر چه کانال 
های مالی میان ایران و شــرکای اروپایی هنوز راه 
اندازی نشده اســت؛ اما کارشناســان می گویند 
به دلیل عــدم تحریم برخی از اصلــی ترین منابع 
درآمدی ایــران از جمله محصوالت پتروشــیمی، 
مبادله با اروپا می تواند زیر سایه تحریم ها همچنان 
برقرار باشــد به خصوص آنکه پس از تحریم های 
نفتی در دور قبل عمال مبادالت نفتی از بانک ملت 
به بانک خاورمیانه منتقل شد و اکنون این بانک در 

زمینه مبادالت تجاری می تواند فعال باشد.

ایرانچگونهباتحریمبانکهامقابلهمیکند؟
درگاه سوییفت روی ایران بسته شد؛

 هند و ایران طی توافقی تالش دارند 
 در قبال مبادله نفت از ایران چای 

 و برنج از هندوستان دریافت 
کنند

اگر شما قصد افتتاح حساب سپرده 
در یکی از بانک ها یا موسســات 
مالی را دارید و یــا می خواهید از 
تســهیالت بانکی استفاده کنید، 
برنامه محاســبات بانکی به کمک 
شــما خواهد آمد. مــی توانید با 
اســتفاده از این برنامه نرخ سود 
سپرده، اقساط وام و ... را محاسبه 
کرده و قبل از اینکه برای گرفتن 
وام و یا افتتاح حساب اقدام کنید، 
به صورت دقیق همه چیز را بدانید.

محاسبات بانکی 
)وام سپرده سود (

شن مالی
معرفی اپلیکی

رییس ســازمان نظام مهندســی ســاختمان 
اســتان اصفهان با بیان اینکه بــه علت کاهش 
شــدید آب هــای زیرزمینی، ســاختمان های 
نوســاز در اصفهان نیز در حــال ترک خوردن 
و فرونشســت اســت، گفت: خطر در خانه ها و 
زیر گوش مردم اســت؛ اما کســی به آن توجه 
نمی کند.»غالمحسین عســگری« در نشست 
خبری اولین نمایشــگاه بین المللی بهره وری 
آب و انرژی در ساختمان، صنعت و حمل و نقل 
و هفدهمین نمایشــگاه بین المللی تجهیزات و 
تاسیسات سرمایشی و گرمایشــی اظهار کرد: 
به دلیل صیانت از ثروت های ملی باید دست از 
شعار دادن برداشت و در عمل به فکر بحرانی که 

در آن قرار داریم باشیم.وی افزود: یک سازمان 
به تنهایی نمی تواند به حل این مشکل بپردازد،  
مســئوالن نیز باید به این باور برسند که واقعا 
با بحران روبه رو هستیم. عســگری با اشاره به 
اینکه اگر زاینده رود احیا نشود، نشست پل های 
تاریخی و ساختمان های میراث فرهنگی ادامه 
پیدا می کند، افزود: در دامنه اصفهان حدود ۱.۵ 
متر فرونشســت زمین داشته ایم و ساختمان ها 
دارد از هم جدا می شود.وی ادامه داد: به تازگی 
مراجعات مردم برای جویاشدن علت فرونشست 
ساختمان بیشتر شده و در ساختمان های اطراف 
زاینده رود نشست ســاختمان ها کامال مشهود 

است.         

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان می گوید به علت کاهش شدید آب های 
زیرزمینی، ساختمان های نوساز در اصفهان نیز در حال ترک خوردن و فرونشست است

خطر در خانه
نایب رییس اتاق بازرگانی اصفهان با ابراز امیدواری 
نسبت به توسعه مناسبات بخش خصوصی ایران و 
کره جنوبی گفت: امیدواریم این همکاری ها منجر 
به توســعه دو طرف شــود و حضور شرکت های 
کوچــک و متوســط در مبــادالت اقتصادی، 
مشــکالت تحریم را کاهــش دهد.»مصطفی 
رناسی« با تشریح ظرفیت های اقتصادی استان 
خاطرنشان کرد: اصفهان، دومین قطب صنعتی 
کشور است که بســیاری از شرکت های کوچک 
و متوســط در آن فعالیت دارند و عــالوه بر این، 
در صنایــع مادر نیــز جزو برترین اســتان های 
کشــور به حســاب می آید.این فعال اقتصادی 
همچنین یادآور شد: ظرفیت های اصفهان تنها 

به صنعت خالصه نمی شــود و گردشــگری نیز 
دیگر ویژگی مهم اصفهان است.رناســی تصریح 
کرد: ســهم شــرکت های کوچک و متوسط در 
اقتصاد اصفهان قابل توجه اســت و این بنگاه ها، 
۹۸ درصد از سهم صنعت، 44 درصد از اشتغال 
و 22 از سرمایه گذاری استان را به خود اختصاص 
داده اند.نایــب رییس اتــاق بازرگانی همچنین 
بیان داشــت: اتاق بازرگانی اســتان اصفهان در 
راستای افزایش حضور فعاالن بخش خصوصی 
در بازارهای جهانی، موفق به عضویت در سامانه 
SPX شده و از این طریق، پیمانکاران اصفهانی 
می توانند با استفاده از این شــبکه، به بازارهای 

جهانی دسترسی داشته باشند.

نایب رییس اتاق بازرگانی اصفهان:

ظرفیت های اصفهان تنها به صنعت خالصه نمی شود

  با حضور 46۷ هــزارو ۷۱ دانش آموز ،زنگ آب  به طــور همزمان در 
ساعت ۸:۳0 صبح دیروز در بیش از2۱ هزار و ۷۳ مدرسه ابتدایی استان 
اصفهان به صدا در آمد.مدیرروابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب 
وفاضالب استان اصفهان پیرامون نواختن زنگ آب در مدارس ابتدایی 
استان اصفهان گفت:  در راســتای امضای تفاهم نامه مشترک مابین 
شرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان و اداره کل  آموزش و پرورش به 
منظور  ترویج فرهنگ صحیح مصرف میان دانش آموزان ،زنگ آب در 
مدارس ابتدایی نواخته شد.»سید اکبر بنی طبا«  افزود:  دانش آموزان 
به عنوان سفیران آب در منزل و مدرسه نقش بسزایي در مصرف بهینه 
آب دارند و اجراي برنامه هاي فرهنگي و آموزشــي در زمینه مفاهیم و 
روش هاي اســتفاده صحیح و بهینه از آب یکی از رویکردهای  اساسی 
پیرامون نهادینه سازی  فرهنگ صحیح آب در بین دانش آموزان است.

وی ادامه داد: آب، مظهر زندگی است پس باید در حفظ ونگهداری منابع 
آبی از تمام ظرفیت ها اســتفاده کرد و ازآنجایی که کودکان ونوجوانان  
می توانند نقش موثری  در فرهنگ بهینه آب در جامعه داشــته باشند 
باید ترویــج فرهنگ بهینــه آب را از دانش آموزان شــروع کرد. مدیر 

روابط عمومی وآموزش همگانی شــرکت آبفای استان اصفهان اعالم 
کرد: دانش آموزان نخســتین واژه ای را که یاد می گیرند واژه آب است؛ 
بنابراین  تالش برای یادگیری صرفه جویی در مصرف آب  در بین آنان 
ضروری اســت تا دانش آموزان پس از فراگیری دیگر افراد جامعه را به 
درســت مصرف کردن آب رهنمود کنند.»بنی طبا «  رسالت معلمان 
را در آموزش و نهادینه کردن فرهنگ صرفه جویــی در مصرف آب از 
همان کودکی بسیار مهم دانست و گفت: معلمان می توانند با آموزش و 
هشدارهای الزم در زمینه صرفه جویی در مصرف آب به گونه ای عمل 
کنند که دانش آموزان نقش همیاران آب در منازل و جامعه را داشــته 
باشــند. مدیر  روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب 
اســتان اصفهان  هدف از اجرای این برنامه را مدیریت مصرف و صرفه 
جویی در مصرف آب از کودکی و از سطح مدارس برشمرد و عنوان کرد: 
هدف از  آموزش فرهنگ صحیح آب در میان دانش آموزان  و نیز اجرای 
برنامه زنگ آب انتقال فرهنگ صرفه جویی بین دانش آموزان و  به دنبال 
آن دیگر افراد جامعه است؛  چرا که  صرفه جویی در آب و درست مصرف 
کردن آن از اهمیت وضرورت خاصی برخوردار است وباید این موضوع 
حیاتی در طول سال های آموزش مورد توجه قرار گیرد.وی با اشاره به 
تاثیر آموزش واثرگذاری آن دربین  دانــش آموزان اظهارکرد: آموزش 
همیشه اثرات بلند مدتی در رفتار دارد، بدین ترتیب باید در پایه ابتدایی 
موضوع چگونگی  سازگاری با کم آبی به دانش آموزان آموزش داده شود 
تا در آینده بتوانند رفتار مصرفی خود را بر مبنای منابع موجود هماهنگ 
کنند.وی به اهمیت فرهنگ ســازی مصرف بهینه آب در میان دانش 
آموزان ابتدایی پرداخت وبیان داشت: دانش آموزان آینده سازان جامعه 
هستند و باید اصول صحیح زندگی و چگونگی مصرف سرمایه های ملی 

به آن ها آموزش داده شود و نباید رویکردهای اشتباهی که گریبان گیر 
جامعه کنونی استان شده است به نسل های آینده منتقل شود.

بنی طبا افزود: رعایت اصول و مبانی صرفه جویی در مصرف آب، تضمین 
کننده آینده روشن همه فرزندان این ســرزمین است. در حال حاضر 
بیشترین درصد جمعیت جامعه را نوجوانان و جوانان تشکیل می دهند، 
این افراد با آموزش مناسب قابلیت پذیرش رفتارهای صحیح در مصرف 
و تغییر رفتار در الگوهای مصرف  را دارند. محور فعالیت های آگاه سازی 
افراد  باید در راســتای تغییر نگرش ها و باور مصرف کنندگان  در کل 
و مصرف انرژی در  کودکان و نوجوانان باشد. وی در زمینه  برنامه های 
اجرا شده اظهار داشت: برپایی غرفه و ایستگاه جذب حامیان آب، اجرای 
برنامه نمایشــی با موضوع مصرف بهینه توسط گروه  نمایش، برگزاری 
مسابقه و اهدای هدایای تبلیغی و آموزشی به دانش آموزان از برنامه های 
اجرا شده در مراسم زنگ آب، با هدف ترویج فرهنگ مصرف بهینه آب 
انجام شد.در این مراســم دانش آموزان با در دست داشتن تراکت ها و 
پوسترهای مختلف، آب را به عنوان یک مایه حیاتی دانستند وشعارهای 

آب پاک و مصرف هوشمندانه آب را سر دادند.

طنین زنگ آب در۲۱ هزارو ۷۳ مدرسه ابتدایی استان اصفهان

مرضیه محب رسول
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مفاد آراء
8/372 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 مهــراب علیمرادي دومکاني 
به شناســنامه شــماره 1 كدملي 4669569988 صادره خانمیرزا فرزنــد علي محمد بر 
ششدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 105/40 مترمربع مفروزی از پالك شماره131 
فرعي از4483 اصلي واقــع در اصفهان بخــش5 حوزه ثبت ملك جنــوب اصفهان به 
 موجب بیع نامه و مع الواســطه 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 شــهال شــمس آبادیان 
به شناســنامه شــماره 956 كدملي 1284593207 صادره اصفهــان فرزند غالمعلي 
28 حبه مشاع از ششدانگ قســمتی از یکباب ساختمان  به مســاحت 32/30 مترمربع 
مفروزی از پالك شــماره 461 اصلي واقع در اصفهان بخش 5حــوزه ثبت ملك جنوب 
 اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواســطه از طرف آقای  اســماعیل 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 مــورخ 97/06/31 هیــات اول آقاي ســید محمدحســین 
حجازي دهاقاني به شناســنامه شــماره 227 كدملــي 1287538381 صــادره فرزند 
سیدرضا بر ششدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 69/80 مترمربع مفروزی از پالك 
شــماره3246 فرعي از5000 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حــوزه ثبت ملك جنوب 
 اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواســطه از طرف آقــای  عبدالرحیم عمادی خریداری

 شده است.
تاریخ انتشار نوبت اول : 97/08/07
تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/08/22

م الف: 279262   اعظم قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك جنوب اصفهان
مفاد آراء

8/373 آگهی مفاد آراء قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك زواره

آگهی مفاد آراء قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
كه در اجرای ماده یك قانون مذكور توسط هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد 
و امالك زواره صادر گردیده و در اجرای ماده 3 قانون مذكــور در دو نوبت به فاصله 15 
روز از طریق روزنامه های كثیراالنتشار و محلی آگهی می شــود و در روستاها عالوه بر 
انتشار آگهی، رای هیئت با حضور نماینده شورای اسالمی روستا در محل الصاق می گردد 
تا شخص یا اشخاصی كه به آراء مذكور اعتراض دارند در شــهرها از تاریخ انتشار اولین 
آگهی و در روســتاها از تاریخ الصاق در محل ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره 
ثبت اسناد و امالك زواره تســلیم و رسید اخذ نمایند و از تاریخ تســلیم اعتراض به اداره 
ثبت ظرف یکماه مبادرت به تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومی محل نموده و گواهی 
تقدیم دادخواست را اخذ و به اداره ثبت زواره تســلیم نمایند در این صورت اقدامات ثبت 
موكول به ارائه حکم قطعی دادگاه اســت در صورتی كه اعتراض در مهلت قانونی واصل 
نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت 
 مبادرت به صدور ســند مالکیت می نماید صدور ســند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به

 دادگاه نیست:
1- رای شــماره 139760302021000077 مــورخ 97/6/15- خانــم ایــران دخت 
عامری فرزند بهمن به شــماره ملــی 1189243253 ششــدانگ یکبابخانه 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 بهمن عامری مزدابادی 

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

م الف: 278088  ذبیح اله فدائی رئیس اداره ثبت اسناد وامالك زواره
ابالغ تجديدنظر

8/354 شماره ابالغنامه: 9710100367800785 شماره پرونده: 9509980367800044 
شماره بایگاني شــعبه: 950046  آگهي ابالغ دادخواســت و ضمائم تجدیدنظرخواهي 
به آقاي منصور آزمــا، تجدیدنظرخــواه آقاي محمــد علي خالو احمدي دادخواســت 
تجدیدنظرخواهي به طرفیت تجدیدنظرخوانده آقاي منصور آزما نسبت به دادنامه شماره 
9709970367800068 در پرونده كالســه 950046 شعبه دادگاه ویژه اصل 49 تقدیم 
كه طبق موضوع ماده 73 و 346 قانون آئین دادرسي مدني به علت مجهول المکان بودن 

تجدیدنظرخوانده مراتب تبادل لوایح یك نوبت در یکي از جراید كثیراالنتشار آگهي 
مي گردد تا تجدیدنظرخوانده ظرف ده روز پس از تاریخ انتشار آگهي به دفتر دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نشاني كامل  خود، نســخه ثاني دادخواست و ضمائم تجدیدنظرخواهي را 
دریافت و چنانچه پاســخي دارد كتبا به این دادگاه ارائه نماید در غیر این صورت پس از 
 انقضا مهلت مقرر قانوني نسبت به ارســال پرونده به دادگاه تجدیدنظر اقدام خواهد شد. 
) آدرس: اصفهان خ چهارباغ باال خ شــهید نیکبخت ســاختمان دادگستري كل استان 
اصفهان طبقه اول اتاق شــماره 146( م الف:282501 دادگاه ویژه اصل 49 قانون 

اساسي اصفهان )165 كلمه، 2 كادر(
احضار متهم

پرونــده:  شــماره   9710463624700008 درخواســت:  شــماره   8 /374
9509983624100065 شماره بایگانی شعبه: 960608 نظر به اینکه در پرونده كالسه 
960608 شعبه اول بازپرســی متهم آقای حامد نریمانی زمان آبادی فرزند رمضانعلی به 
اتهام ایراد ضرب و جرح و تهدید و فحاشی نسبت به سید حمیدرضا رحیمی از طرف این 
دادسرا تحت تعقیب می باشــد با توجه به مجهول المکان بودن نامبرده بدین وسیله در 
اجرای ماده 174 قانون آئین دادرسی كیفری مراتب به ایشان ابالغ تا ظرف یکماه از تاریخ 
انتشار آگهی در شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب اردستان جهت پاسخگوئی 
به اتهام خویش حاضر شود در صورت عدم حضور پس از موعد مقرر اقدام قانونی معمول 
خواهد شد. م الف: 286922 شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب شهرستان 

اردستان )121 كلمه، 1 كادر(
ابالغ وقت رسیدگی

8/375 شماره ابالغنامه: 9710103623105275 شماره پرونده: 9709983623100443 
شماره بایگانی شعبه: 970516 آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای 
بهروز فروزنده فرد فرزند حسینعلی، خواهان آقای محسن فالح تفتی فرزند حسن با وكالت 
آقای محمود امیری پور دادخواستی به طرفیت خوانده آقای بهروز فروزنده فرد به خواسته 
الزام به حضور در دفترخانه رسمی و تنظیم سند رسمی انتقال ششدانگ قطعات 42 و 48 
تفکیك شده از شماره 283 اصلی و هزینه دادرسی مطرح كه به این شعبه ) استان اصفهان 
شهرستان اردستان خیابان قیام دادگســتری اردستان كدپستی 88381756478( ارجاع 
و به شــماره پرونده كالسه 9709983623100443 شــعبه اول دادگاه عمومی حقوقی 
دادگستری شهرستان اردستان ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/09/27 ساعت 10/30 
تعیین كه حسب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب یــك نوبت در یکی از جراید 
كثیراالنتشــار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یك ماه پس از تاریخ 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: 286866 شعبه اول 

دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان اردستان )195 كلمه، 2 كادر(
حصر وراثت

8/376  خانم نیلوفر آرپنائی داراي شناسنامه شــماره 507 به شرح دادخواست به كالسه 
463/97  از این شــورا درخواســت گواهي حصر وراثت نموده و چنیــن توضیح داده كه 
شادروان آقای ترازی آرپنائی به شناســنامه 477 در تاریخ 84/5/15 اقامتگاه دائمي خود 
بدرود زندگي گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به: 1- طهماسب ارپناهی، ش.ش 622، 
 2- غالمعباس آرپنائی، ش.ش 70 )پســران متوفی( 3- زینــب آرپنائی، ش.ش 508، 
4- گلناز آرپنائی، ش.ش 510 )دختران متوفی( 5- نیلوفــر آرپنائی، ش.ش 507 فرزند 
محمد تقی )همســر دائمی متوفی(. اینك با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را 
در یك نوبت آگهي مي نماید تا هر كســي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه اي از متوفي نزد 
او مي باشد از تاریخ نشر نخســتین آگهي ظرف یك ماه  به شورا تقدیم دارد و اال گواهي 
صادر خواهد شد. م الف: 287938  شــعبه دوم حقوقي شوراي حل اختالف چادگان 

)141 كلمه،1 كادر(  
ابالغ رای

8/377  مرجع رسیدگی: شعبه دوم شــورای حل اختالف فریدونشــهر، شماره پرونده: 
435/96 شماره و تاریخ دادنامه: 268-97/7/28 خواهان ها: 1- آقای رضا موسوی فرزند 
روزعلی به نشانی اصفهان خورزوق خ كشاورز پ 19، 2- سید حجت اله هاشمی فرزند سید 
آقا به نشانی فریدونشهر خ مطهری جنوبی پ 69 با وكالت علی زارعی و عبدالصمد دهقانی 
به نشانی فریدونشهر جنب دادگســتری دفتر وكالت، خوانده: آقای علیداد سرلك فرزند 
امیرقلی به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه وجه، گردشکار: به تاریخ 97/7/28 در 
وقت فوق العاده جلسه شعبه دوم شــورای حل اختالف فریدونشهر تشکیل است. شورا با 
توجه به اوراق و محتویات پرونده پایان رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور 
رای می نماید. رای شورا: در خصوص دادخواست آقایان 1- رضا موسوی فرزند روزعلی 
2- سید حجت اله هاشمی فرزند سیدآقا با وكالت آقایان علی یبلویی و عبدالصمد دهقانی 
به طرفیت آقای علیداد ســرلك فرزند امیرقلی بخواسته مطالبه مبلغ بیست میلیون ریال 
به استناد یك فقره چك به شــماره 837245 مورخ 93/8/21 عهده بانك كشاورزی به 
انضمام هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه و حق الوكاله وكیل نظر به اینکه خوانده دعوا 
علیرغم ابالغ قانونی و همچنین دعوت از طریق نشر آگهی در جلسه حاضر نشده و نسبت 
به خواســته خواهان دفاعی به عمل نیاورده و الیحه ای نیز ارســال ننموده است شورا با 
بررسی محتویات پرونده و وجود اصل چك در ید خواهان كه داللت بر اشتغال ذمه خوانده 
دارد و با اســتصحاب بقای دین و اینکه خوانده دفاعی در قبال دعوی مطروحه نکرده اند 
خواسته خواهان را ثابت تشخیص داده و به اســتناد مواد 198 و 515و 519 از قانون آئین 
دادرسی مدنی و مواد 313 و 314 ناظر به ماده 249 قانون تجارت و مواد 1258 و 1275 از 
قانون مدنی و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چك و ماده واحده استفساریه تبصره 
مذكور مصوب سال 1377 مجمع تشخیص مصلحت نظام رای بر محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ بیست میلیون ریال بابت اصل خواســته و مبلغ دویست و پنجاه هزار ریال 
بابت هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چك تا زمان پرداخت 
بر اساس شاخص تورم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف 
مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین مرجع و پس از گذشت این مدت 
 ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاكم محترم تجدیدنظر مركز استان اصفهان 
می باشــد. م الف: 285085  شــعبه دوم مجتمع شماره یك شــورای حل اختالف 

فریدونشهر )401 كلمه،4 كادر(  
اخطار اجرايي

8/378 شماره: 445/96 به موجب راي شماره 211 مورخ  97/4/20 حوزه اول شوراي حل 
اختالف شهرستان نطنز كه قطعیت یافته است محکوم علیه علی مطهری شمرانی فرزند 
هوشنگ به نشانی مجهول المکان محکوم است به 1- پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال 
به عنوان اصل خواسته در حق محکوم له علی جاللیان فرزند محمود به نشانی نطنز میدان 
تختی بلوار طالقانی فروشگاه بازرگان پالك 46، 2- پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
سررسید چك 96/5/1 لغایت اجرای حکم در حق محکوم له 3- پرداخت مبلغ 1/345/000 
ریال به عنوان خسارات دادرسی در حق محکوم له 4- پرداخت هزینه اجرایی معادل نیم 
عشر دولتی در حق صندوق دولت )رعایت تبصره 2 ماده 306 ق.آ.د.م الزامی است(. ماده 
34 قانون اجراي احکام: همین كه اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف 
است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبي براي پرداخت محکوم به بدهد 
یا مالي معرفي كند كه اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتي كه 
خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایي خود را 
به قسمت اجرا تسلیم كند و اگر مالي ندارد، صریحاً اعالم نماید. م الف:289049 شعبه 

اول مجتمع شماره یك شوراي حل اختالف نطنز )205 كلمه، 2 كادر(
حصر وراثت

8/381  آقای سعید ترابی سرشکی دارای شناسنامه شماره 2717 به شرح دادخواست به 
كالسه  402/97 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده كه 
شادروان محمد حسین ترابی سرشکی به شناسنامه 385 در تاریخ 1384/6/16 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- سعید ترابی 
سرشکی به شماره شناســنامه 2717 متولد 1343 نسبت با متوفی فرزند 2- حسن ترابی 
سرشگی به شماره شناسنامه 1074 متولد 1330 نسبت با متوفی فرزند 3- بهجت الملوك 
ترابی سرشکی به شماره شناسنامه 1537 متولد 1328 نســبت با متوفی فرزند 4- الهه 
ترابی سرشکی به شماره شناســنامه 90 متولد 1339 نســبت با متوفی فرزند 5- مریم 
ترابی سرشکی به شماره شناسامه 47 متولد 1337 نسبت با متوفی فرزند 6- اعظم ترابی 
سرشگی به شماره شناسنامه 184 متولد 1332 نســبت با متوفی فرزند 7- راضیه خانم 
حائری سرشگی به شماره شناسنامه 430 متولد 1308 نسبت با متوفی همسر. اینك با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یك مرتبه آگهی می نماید تا هر كسی اعتراضی 
دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یك ماه به شورا 
تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 289021 شعبه دوم حقوقی شورای 

حل اختالف شهرستان نطنز )مجتمع شماره یك( )211 كلمه، 2 كادر(
ابالغیه

8/382 شماره ابالغنامه:9710103743804960 شماره پرونده:9609983743801607 
شماره بایگانی شعبه:961663 ابالغ شونده حقیقی: قمر طلعت محقق امین فرزند رضا، 
مهلت حضور از تاریخ ابالغ: 7 روز، محل حضور: استان اصفهان بادرود شهرك آزادگان، 
نوع علت حضور: مالحظه نظریه كارشناس و اظهار هر مطلبی نفیا یا اثباتا با توجه به علت 
حضور مندرج در این ابالغیه به شــما ابالغ می گردد ظرف مهلت مقرر اقدام در غیر این 
صورت مطابق مقررات اتخاذ تصمیم خواهد شــد. م الف:289155 شعبه اول دادگاه 

عمومی بخش بادرود )بخش امامزاده( ) 81 كلمه، 1 كادر(
 ابالغیه

8/383 شماره ابالغنامه:9710103743804959 شماره پرونده:9609983743801607 
شماره بایگانی شعبه:961663 ابالغ شــونده حقیقی: پرهام بهارمست فرزند عبدالرضا، 
مهلت حضور از تاریخ ابالغ: 7 روز، محل حضور: استان اصفهان بادرود شهرك آزادگان، 
نوع علت حضور: مالحظه نظریه كارشناس و اظهار هر مطلبی نفیا یا اثباتا با توجه به علت 
حضور مندرج در این ابالغیه به شــما ابالغ می گردد ظرف مهلت مقرر اقدام در غیر این 
صورت مطابق مقررات اتخاذ تصمیم خواهد شــد. م الف:289169 شعبه اول دادگاه 

عمومی بخش بادرود )بخش امامزاده( ) 79 كلمه، 1 كادر(
 ابالغیه

8/384 شماره ابالغنامه:9710103743804958 شماره پرونده:9609983743801607 
شماره بایگانی شعبه:961663 ابالغ شونده حقیقی: بهار بهارمست فرزند عبدالرضا، مهلت 
حضور از تاریخ ابالغ: 7 روز، محل حضور: استان اصفهان بادرود شهرك آزادگان،  نوع علت 
حضور: مالحظه نظریه كارشــناس و اظهار هر مطلبی نفیا یا اثباتا با توجه به علت حضور 
مندرج در این ابالغیه به شــما ابالغ می گردد ظرف مهلت مقرر اقدام در غیر این صورت 
مطابق مقررات اتخاذ تصمیم خواهد شــد. م الف:289147 شعبه اول دادگاه عمومی 

بخش بادرود )بخش امامزاده( ) 79 كلمه، 1 كادر(
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قاتل کودک فالورجانی محاکمه شد

پیشنهاد سردبیر:

اخبار

با مسئوالن

رییس بیمارستان شهید بهشتی اصفهان:
بی تحرکی از عوامل اصلی 
زایمان های زودرس است

رییس بیمارستان شهید بهشتی اصفهان گفت: 
آلودگی هوا، تغذیه نامناســب، اســترس و بی 
تحرکی از عوامــل  اصلی شــیوع زایمان های 
زودرس و تولــد نوزادان نارس اســت.»صفورا 
روح االمین« اظهار داشــت: بیمارستان شهید 
بهشتی اصفهان تنها بیمارســتان تخصصی و 
فوق تخصصی است که در دو حوزه بیماری های 
زنان و  زایمان فعالیت می کند.وی با بیان اینکه 
ماهانه بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ زایمان در بیمارستان 
شهید بهشتی ثبت می شــود، ادامه داد: ساالنه 
بین چهار تا پنج هزار نوزاد در این بیمارســتان 
متولد می شوند که بین۱۰تا ۲۰ درصد آن زایمان 
زودرس است.رییس بیمارستان شهید بهشتی 
اصفهان از کلنگ احداث کلینیک ســرپایی در 
جوار بیمارستان شهید بهشتی خبر داد و افزود: 
این کلینیک در هشت طبقه احداث خواهد شد 
که با ساخت آن به طور قطع از بار مراجعه بیماران 
به این بیمارستان کاسته می شود.روح االمین با 
اشاره به اینکه ۹۹ تا ۱۰۰ درصد موارد سزارین 
ها اورژانسی هستند و راهی به جز این عمل برای 
بیماران نداریم، ادامه داد: امروزه مواجه شدن با 
آلودگی هوا، تغذیه های نامناسب، استرس ها  و 
بی تحرکی از عوامل اصلی شــیوع زایمان های 
زودرس و تولد نوزادان نارس اســت.وی با بیان 
اینکه از روش های مختلف بارداری برای کاهش 
استرس و زایمان بدون درد استفاده می شود و از 
سال گذشته تاکنون روند استفاده از این روش ها 
رو به افزایش است،  ادامه داد: استفاده از تکنیک 
های ماساژ، آرام تراپی و روش های بی حسی از 

این جمله است.

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد 
اصفهان:

۴۱ هزار و ۳۰۷ طرح اشتغال 
مددجویان در حال اجراست

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد اصفهان 
با تاکید بر نظارت دقیق بر طرح های اشــتغال 
مددجویان ، شــمار طرح های در حــال اجرا و 
تحت نظارت این نهــاد را ۴۱ هزار و ۳۰۷ طرح 
اعــام کرد.»بهرام ســوادکوهی« بابیان اینکه 
محدودیت منابع و ارزش بــاالی آنها ضرورت 
نظارت بر هر نوع هزینه کــردی را صدچندان 
می کند ، گفت : برای کمیته امداد اصفهان هدایت 
صددرصدی تسهیات اشتغال به سمت اهداف 
در نظر گرفته شده یکی از مهم ترین سرمشق های 
کاری است و بر همین اســاس در همه مراحل 
مربوط به نیازســنجی، اعتبار سنجی و اجرای 
طرح های اشتغال باالترین دقت انجام می شود.

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد اصفهان 
بابیان اینکه بیش از ۵۳ درصد از طرح های تحت 
نظارت دارای درآمدی بیشتر از ۶۰۰ هزار تومان 
در ماه اســت ، گفت : طرح های با درآمد پایین 
تر عموما به تازگــی راه اندازی شــده اند و یا در 
دسته طرح های مشــاغل خانگی با درآمدهای 

چشمداشتی کم قرار می گیرد.

رییس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد 
کل نیرو های مسلح تشریح کرد:

نحوه رفت وآمد مشموالن 
خارج نشین به داخل کشور

رییس اداره ســرمایه انسانی ســرباز ستاد کل 
نیرو های مسلح، نحوه و شرایط تردد مشموالن 
مقیم خارج به داخل کشور را تشریح کرد.سردار 
موسی کمالی درباره چگونگی تردد مشموالن 
مقیم خارج به داخل کشــور اظهار کرد: افرادی 
که در خارج از کشور سکونت دارند، به دو گروه 
تقسیم می شــوند؛ گروه اول به طور قانونی در 
کشور دیگر حضور داشته و از معافیت تحصیلی 
به عنوان دانش آموز یا دانشجو برخوردار هستند.

وی افزود: این گروه مشــکل خاصی برای تردد 
به داخل کشــور ندارند و هر وقت که بخواهند 

می توانند وارد کشور شوند.
سردار کمالی در رابطه با مشموالن دیگری که 
منع قانونی نداشــته و می توانند بــه راحتی به 
داخل کشور تردد کنند، گفت: گروه دوم شامل 
دانش آموزان، دانشجویان و یا افرادی می شود 
که والدین خود را به واســطه ماموریتی که در 
سفارتخانه، نمایندگی و... برعهده دارند، در خارج 
از کشور همراهی می کنند و در آنجا اقامت دارند.

رییس ستاد کل نیرو های مسلح به گروه دوم از 
مشموالنی که در خارج از کشور سکونت دارند، 
پرداخت و گفت: کســانی که مــدت غیبت از 
سربازی شان کمتر از ۳ سال است، حق تردد به 
داخل کشور را ندارند.وی افزود: مشموالن غایبی 
که غیبت آن ها ۳ تا ۸ سال است، سالی دو بار در 
مجموع به مدت ۳ ماه می توانند به کشور تردد 
داشته باشند، مشروط بر اینکه گذرنامه شان در 
کشوری که حضور دارند، ممهور به مهر ورود و 

خروج شود.

هشدار پلیس راه اصفهان به رانندگان:
 احتیاط کنید

رییس پلیس راه اســتان اصفهان از رانندگان که 
قصد تردد در جاده های غرب و جنوب این استان را 
دارند خواست، با احتیاط رانندگی کنند.سرهنگ 
حسین پورقیصری اظهارداشت: جاده های غرب و 
جنوب استان در محدوده شهرستان های شهرضا، 
زرین شهر، سمیرم، نجف آباد، چادگان، خوانسار و 
گلپایگان به دلیل بارش باران لغزنده هستند و از 
دید کافی برخوردار نیستند. وی افزود: خوشبختانه 
تاکنون هیچ گزارشــی مبنی بر وقوع تصادف در 
این مسیرها اعام نشده اســت.رییس پلیس راه 
اصفهان با اشــاره به پیش بینی هــای اداره کل 
هواشناســی اصفهان مبنی بر ادامــه بارش های 
پاییزی از رانندگان خواســت پــس از اطمینان 
نسبت به ســامت فنی و ایمنی خودروی خود، 
رانندگــی کنند. بنابــر اعام مرکــز پیش بینی 
اداره کل هواشناسی اســتان اصفهان، نقشه های 
هواشناسی بیانگر گذر موج ناپایدار از روی استان 
طی روزهای آینده است.براین اساس افزایش ابر، 
وزش باد به نسبت شدید و بارش های پراکنده پیش  

بینی می  شود.

قاتل کودک فالورجانی 
محاکمه شد

قاتل کودک پنج ساله فاورجانی، روز یکشنبه در 
شــعبه اول دادگاه کیفری اصفهان محاکمه شد.۶ 
مهر امســال، خبر بدحالی یک کودک پنج ســاله 
اهل فاورجان از طریق همســایگان بــه اورژانس 
اعام شد؛ اما پس از رســیدن نیروهای اورژانس به 
محل، ۲ ســاعت از زمان مرگ این کودک گذشته 
بود.مسئوالن بهزیستی، انتظامی و دادگستری در 
آن زمان اعام کردند که این دختر خردسال قربانی 
معامله مواد مخدر شده و قاتل برای دریافت طلبش، 
وی را به گروگان گرفته بود که پس از شــکنجه و 
آزار و اذیت جان خود را از دســت داده است.در این 
رابطه پنج نفر به همراه متهم اصلی پرونده دستگیر 
شدند.رییس کل دادگستری استان اصفهان با اعام 
خبر برگزاری دادگاه متهم این پرونده گفت :جلسه 
رســیدگی به اتهامات متهم قتل »ملیکا«ی پنج 
ســاله با حضور اولیای دم و وکای طرفین پرونده 
در شــعبه اول دادگاه کیفری یک استان تشکیل 
شد.احمد خسروی وفا افزود: متهم با اتهامات قتل 
عمد طفل، کودک آزاری، حبس غیر قانونی مقتوله 
و خواهر و برادر وی، آدم ربایی و ضرب و جرح عمدی 
محاکمه شد و پس از ختم رسیدگی قضات در مهلت 
مقرر قانونی اتخاذ تصمیم و مبادرت به صدور رای 

خواهند کرد.

در اصفهان صورت گرفت؛
مانور مشترک تیم های 

جست وجو و نجات با سگ هالل 
احمر ایران و آلمان

تمرین مشــترک تیم های جســت وجو و نجات 
با ســگ گروه های امداد و نجــات جمعیت هال 
احمر ایــران و صلیب ســرخ آلمــان در اصفهان 
آغاز شــد.معاون عملیات جمعیــت هال احمر 
جمهوری اســامی ایران در آیین آغاز این مانور 
مشــترک گفت:۸۲ گروه آن َســت )جست وجو 
و نجات با ســگ( از سراســر کشــور با همکاری 
چهار گــروه از آلمــان تمریــن یــک هفته ای 
 مشــترک را برگزار خواهند کــرد و مهارت های 
جســت وجو و نجات با ســگ را ارتقا می دهند.

فتحی افــزود: زبدگی و مهارت هــای امدادگران 
ایرانی و تخصص در اســتفاده از ســگ های زنده 
یاب و ردیاب باعث شــد که این گــروه آلمانی با 
ســفر به ایران و شــهر اصفهان ایــن مهارت ها را 
مبادله کنند و ما هم بــه دنبال تخصصی تر کردن 
 اســتفاده از ســگ در عملیات های امداد و نجات 
هســتیم. مومنی، مدیــر عامــل جمعیت هال 
اهمر اســتان اصفهــان هم گفــت: در طول یک 
هفته برگزاری مانور مشــترک تیم های آن ست 
ایران و آلمان، همه ســناریوها بــرای حوادثی که 
سگ های جست وجو و نجات می توانند خدمات 
رسانی کنند پیش بینی و شبیه سازی شده است.

ســگ های به کار رفته در عملیات های جســت 
وجو و امــداد و نجــات از نژاد ژرمن هســتند که 
 هزینه های فراوانی برای آموزش این سگ ها صرف

 می شود.

سرپرســت کتابخانه های عمومی اســتان اصفهان 
گفت: شرایط ۵۰ کتابخانه در استان اصفهان در حال 
بررسی است که در صورت تایید به بخش تخصصی 
کودکان مجهز می شوند.»امیر هاکویی« در ارتباط 
با مجهزسازی کتابخانه ها به بخش تخصصی کودکان 
اظهار داشت:  نام ۵۰ کتابخانه جهت بررسی در لیست 
کتابخانه ها وجود دارد که قرار اســت این کتابخانه 
ها مجهز به کتاب های کــودک، کتابداران کودک و  
برنامه هایی برای کودکان شود که محیطی مناسب 
برای مطالعه را در اختیار کودکان قرار دهد.وی با بیان 
اینکه ۳۷ ایستگاه مطالعه در سطح  شهر راه اندازی 
شده است، ادامه داد: ایستگاه های مطالعه در مناطق 
پر تردد شــهر از جمله ترمینال ها، بیمارستان ها و 
فرمانداری ها نصب شده است که در سه سال اخیر 
۷۰۰ جلد  کتاب با ۹۰ عنوان در این ایستگاه ها قرار 
گرفته است و عاقه مندان در ایستگاه های مطالعه 
هزینه ناچیزی را در برابر کتــاب انتخابی خود می 
دهند.وی با بیان اینکه شهرداری در راستای کتاب 
و کتاب خوانی می تواند فعالیت های بسزایی داشته 

باشد، گفت: در نظر داشتیم در مجموعه تاکسی های 
اسنپ ، تپســی و ... نیز کتاب هایی را برای مطالعه 
قرار دهیم؛ اما چــون به بودجه و کمــک مالی نیاز 
است شــهرداری اقدامات بهتری را می تواند در این 
زمینه انجام دهد.هاکویی با اشاره به هفته کتاب و 
کتاب خوانی گفت:  در این هفته برنامه هایی از جمله 
تجلیل از فعاالن حوزه کتاب را خواهیم داشت که  در 

نجف آباد برگزار می شود.

سرپرست کتابخانه های عمومی استان:
کتابخانه های اصفهان مجهز به بخش تخصصی کودکان می شود

رییس دفتر نمایندگی وزارت امورخارجه در اســتان 
اصفهان گفت: تشکیل اتاق های همکاری علمی ایران در 
دانشگاه های سایر کشورهای دنیا برای معرفی ظرفیت 
ها و واقعیت های کشــورمان ضروری است.»علیرضا 
ساالریان« افزود: تاکنون چندین اتاق همکاری علمی 
کشــورهای خارجی در دانشگاه های کشــورمان راه 
اندازی شده است و زمانی این ارتباط کامل و تاثیرگذار 
خواهد بود که به طور متقابل، اتاق ایران در این کشورها 
راه اندازی شود. ساالریان با اشاره به اینکه اتاق ایران در 
برخی دانشگاه های خارجی از جمله چین راه اندازی 
شده است، یادآور شد : ایجاد این مراکز باعث آشنایی 
هرچه بیشتر دانشگاهیان سایر کشورها با واقعیت های 
کشــورمان و خنثی کردن تبلیغات منفی علیه ایران 
می شود. وی راه اندازی این اتاق ها را روشی کم هزینه 
دانست و افزود : دانشــگاهیان کشورمان، منابع علمی 
بسیاری در اختیار دارند و می توانند با ایجاد این مراکز 
در دانشگاه های دیگر و با استفاده از بسترهای مختلف 
مانند کتاب، مقاله و فضــای مجازی ارتباطات موجود 
را عمیق تر کننــد. وی تاکید کــرد : دفتر نمایندگی 

وزارت امورخارجه در اصفهــان از راه اندازی این قبیل 
اتاق ها و مراکز در سایر دانشــگاه ها و مجموعه های 
 علمی و اقتصادی اســتان حمایت می کند. اتاق کره 
)Korea Corner( با توجه به انتخاب دانشگاه اصفهان 
از طرف وزارت علوم، به عنــوان مرجع علمی ارتباط با 
دانشگاه های کره با هدف توسعه همکاری های علمی 
بین دوکشور روز یکشنبه در ساختمان همکاری های 

بین الملل این دانشگاه افتتاح شد.

رییس دفتر نمایندگی وزارت امورخارجه در استان:
راه اندازی اتاق همکاری علمی ایران در سایر کشورها ضروری است

شنیده ها

زنگ تلفن زن جوان به صدا در می آید،آن سوی 
خط شخصی از سوی یک موسسه خیریه خود 
را معرفی می کند و از مخاطبش می خواهد تا 
به کودکان بد سرپرست تحت نظر این خیریه 
کمک کند. زن ابتدا مردد است اما با اصرار و بر 
اثر صحبت های فرد به ظاهر خیر و تضمین او 
برای پیگیری معتبر بودن خیریه و ثبت رسمی 
آن راضی می شــود تا مبلغی را به حسابی که 
داده شده واریز کند؛ اما زمانی که زن به درگاه 
اینترنتی و آدرس الکترونیکی داده شده از سوی 
نماینده خیریه مراجعه می کند تمام اطالعات 
حســابش هک و نزدیک به هفــت میلیون 

موجودی کارتش به سرقت می رود.
 کاهبرداری و سرقت در پوشش خیریه ها چند سالی 
است که به خیل جرایم سرقت در کشور اضافه شده 
اســت. آمار دقیقی از مراکز خیریه در دست نیست، 
برخی کارشناسان از فعالیت ۱۵ تا ۱۷ هزار موسسه 
خیریه در کشور سخن به میان می آورند. این عدد اما 
فقط آمار مراکز خیریه مجوزدار است و نگران کننده تر 
این اســت که از آمار مراکز خیریه بدون مجوز هیچ 
اطاعاتی وجود ندارد  و در هجوم این تعداد از خیریه 
ها فعالیت های غیر مجاز نیز البته زیاد دیده می شود.

موسسات خیریه ای که کالهبردار می شوند
به رغم گسترده شده امور خیر و فعال شدن ثمن ها 
در زمینه کمک رسانی به فقرا و یا کودکان و بیماران 
نیازمند؛ اما افرادی هم هستند که در سایه ساده دلی 
و ناآگاهی مردم از امکان سوء استفاده از نام و اعتبار 
خیریه های معتبر و یــا حتی جعل مدارک مرتبط با 
خیریه ها اقدام به کاهبرداری و سرقت می کنند. در 
ماه های اخیر هشدارهایی نسبت به توزیع قلک ها و 
یا دریافت کمک های خیابانــی و یا منزل به منزل از 
سوی خیریه های مجهول النام داده شد. موسسات 
اغلب بدون مجوز  و با سوء اســتفاده از نام خیریه به 
فعالیت می پردازند و کمک های جمع آوری شــده 
را در غیر از مصارف خیریه خــرج می کنند. معضل 
دیگر خیریه ها درآمدهای اقتصادی و فعالیت های 

تجاری است که برخی از سودجویان در قالب خیریه 
ها به آن می پردازند. درشرایطی که گزارش های دقیق 
و شفافی از فعالیت موسسه های خیریه وجود ندارد، 
این موسســات تبدیل به بنگاه هــا و ابزارهایی برای 
سوءاستفاده عده ای شــده اند و به همین دلیل جوی 
از بی اعتمادی به خیریه ها به خصوص مراکز دولتی 
در جامعه ایجاد شده اســت و مردم ترجیح می دهند 
خود مستقیما و یا از طریق خیرانی که می شناسند 
کمک های خود را ارائه دهند و این مســئله موجب 
شده تا سازماندهی کمک ها و برنامه ریزی برای آنها 

سخت تر باشد.
کالهبــرداری اینترنتی، شــگرد جدید 

نیکوکاران تقلبی
طی روزها ابتدایی امسال بود که خبر حمله سایبری و 
هک شده سایت خیریه جمعیت امام علی)ع( خبرساز 
شــد. اعضای این جمعیت سال هاســت در مناطق 
محروم و حاشیه نشین تهران و شهرهای دیگر کشور 
به آسیب دیدگان کمک می کنند. در یک حمله هکری 
گسترده، حساب کاربری برخی از اعضای این خیریه 
هک شــد. اگر چه این کار به عنوان یک خراب کاری 
مطرح شد؛ اما ضعف سیستم های امنیتی سایت های 
خیریه در کشور را به خوبی آشــکار کرد. پس از آن 

چندین مورد از هک و کاهبرداری از ســوی حساب 
خیریه ها گزارش شد، در جدید ترین مورد فردی با 
هک کردن سایت اینترنتی انجمن حمایت از کودکان 
بهشت از حساب بانکی مشتریان ۶۰۰ میلیون تومان 
برداشت کرده بود. بر اساس اعام رییس پلیس فتای 
استان اصفهان این فرد دستگیر شده است. در همین 
زمینه ســرهنگ مصطفی مرتضوی با بیان اینکه در 
سال جاری با حجم وســیعی از جرایم اقتصادی در 
فضای مجازی مواجه بودیم، اظهار کرد: کاهبرداری 
و برداشت غیرمجاز از حساب های بانکی مردم از جمله 
جرایم اقتصادی است که طی ۶ماه نخست سال جاری 
نسبت به سنوات گذشته ۱۲۶ درصد افزایش داشته 
است. وی افزود: یکی از شکایات حوزه جرایم سایبری 
با موضوع اقتصادی در ســال جاری از سوی انجمن 
حمایت از کودکان بهشت بود که ما مدتی پیش آن را 
پیگیری و عملیاتی کردیم. سرهنگ مرتضوی اضافه 
کرد: در تحقیقات مشخص شــد که  فرد کاهبردار 
در فضای مجازی از عنوان این انجمن سوءاستفاده و 
نسبت به بارگذاری یک درگاه پرداخت بانکی اینترنتی 
جعلی به نام انجمن حمایت از کودکان بهشت اقدام 
کرده بود. رییس پلیس فتای اصفهان اضافه کرد: در 
بررسی ها مشخص شد شهروندان با مراجعه به وبسایت 

این انجمن برای واریــز کمک های خود از طریق این 
درگاه جعلی حساب شان هک می شد و فرد کاهبردار 
از حســاب فرد قربانی پول برداشت می کرد، در واقع 
پولی به حســاب این انجمن واریز نمی شــده است.   
ســرهنگ مرتضوی افزود: فرد کاهبردار در ترکیه 
زندگی می کرد و در نهایت  پس از آنکه چند روزی به 
صورت غیرقانونی وارد کشور شده بود، او را دستگیر 
کردیم. وی با ابراز تاسف از اینکه برای برخی خیران 
این موسسه این احساس به وجود آمده که خود انجمن 
کاهبرداری می کند، ادامه داد: چنین شایعه ای اصا 
صحت ندارد؛ چرا که این موسسه یکی از انجمن هایی 
است که شماره ثبت دارد و در سمن های استان ثبت 
شده؛ متاسفانه  پس از شایعات اخیر، خود نیز از نظر 

مادی و معنوی متضرر شده است.
چطور موسسات خیریه مجاز را بشناسیم؟

اگر چه در سال های اخیر موجی از اعطای مجوزها به 
خیریه های بی نام و نشانی که عمدتا به فعالیت های 
اقتصادی می پردازند به راه افتاد؛ اما هستند مراکزی 
که تنها با هدف و کارکردهای نیک به دریافت کمک از 
مردم مبادرت می کنند،  به همین دلیل نمی توان تمام 
فعالیت های خیریه ها را با کفه بی اعتبار سودجویی 
سنجید. یکی از بزرگ ترین آفت مراکز خیریه در کشور 
نبود مراجع ناظر بر فعالیت آنهاست که اعتماد عمومی 
را به این مراکز سخت تر کرده اســت. از سوی دیگر 
عملکرد بســیاری از این مراکز نیز از لحاظ اقتصادی 
شفاف نیست؛ البته این شــامل خیریه های مجاز و 
دارای فعالیت های درســت نمی شود، پس داشتن 
شــفافیت مالی یکی از روش هایی است که می توان 
خیریه های مجاز و قابل اعتماد را شــناخت. از سوی 
دیگر کدی که هر یک از موسســات خیریه به عنوان 
شــماره ثبت از مرجع صدور مجوز مثل بهزیستی، 
وزارت کشــور و یا نیروی انتظامی دریافت کرده اند، 
یکی از مواردی است که مردم می توانند پیش از آنکه 
هر نوع کمکی را به مدیران و سایر عوامل  موسسات 
خیریه پرداخت کنند، مشاهده کرده و سپس به واریز 
وجه نقد و یا تحویل کمک های غیرنقدی اقدام کنند. 
ضمن اینکه شماره حساب هایی که به منظور واریز 

کمک ها ارائه می شود نباید به نام شخص باشد.

به نام خیریه، به کام کالهبرداران
  کالهبرداری به اسم امور خیریه و کمک به نیازمندان در فضای مجازی در حال افزایش است؛  

مدیرگروه توسعه شبکه های بهداشــت و درمان استان اصفهان گفت: 
محله ها و مناطق مســکونی جدید در حاشــیه اصفهان شکل گرفته 
است؛ اما زمین مناسب و اعتبار دولتی برای راه اندازی مراکز بهداشتی 
در شهرک های جدید اصفهان وجود ندارد.»رسول حمامی« کمبود 
تجهیزات در مراکز درمانی را رد و تاکید می کند: با مراجعه به مراکز و 
پایگاه های بهداشت تفاوت و تحوالتی که بعد از برنامه تحول سامت 
در شماری از مراکز صورت گرفته، قابل مشاهده است؛ مشکل کمبود 
تجهیزات حل شده و مراکز جدید االحداث نیز تمام تجهیزات شان به 
روز و نو است. وی در خصوص مهم ترین چالش شهر اصفهان در حوزه 

بهداشت و درمان اظهار می کند: محله ها و مناطق مسکونی جدید در 
حاشیه اصفهان شکل گرفته است و طبق قانون ۱۰۱ شهرداری ها، باید 
زمین برای تاسیس مراکز بهداشــتی و درمانی اختصاص داده شود تا 
شهرک هایی مانند شهرک نگین، شهید کشوری، شفق، ولی عصر و ... 
که در اصفهان شکل گرفته و جمعیت انبوهی را نیز در خود جای داده را 
از این نظر تامین و مراکز خدمات بهداشتی و درمانی را در این مناطق 
راه اندازی کنیم. حمامی ادامه داد: در حال حاضر نه زمین مناســب و 
نه اعتبار دولتی برای راه اندازی مراکز بهداشتی در شهرک های جدید 
اصفهان نداریم؛ در این زمینه مکاتباتی با استانداری، شهرداری و دیگر 

ارگان های ذی ربط داشته ایم؛ اما به نتیجه مطلوبی دست نیافته ایم.وی  
با اشاره به اینکه رویکرد خیران نیز مشارکت در احداث مراکز درمانی و 
تامین تجهیزات است، گفت: خیران وقتی ورود پیدا می کنند که زمینی 
برای ساخت و احداث مراکز بهداشتی و درمانی وجود داشته باشد.مدیر 
گروه توسعه شبکه های بهداشت و درمان استان در خصوص ایجاد اتاق 
مادر و کودک برای رفاه حال مراجعه کنندگان که بیشــترین درصد 
ارباب رجوع به مراکز جامع سامت و یا پایگاه های بهداشت هستند، 
نیز اظهار می کند: این موضوع تاکنون به ما انعکاس داده نشده بود تا 

برای آن چاره اندیشی کنیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی جزئیات جدیدی از توزیع بسته های حمایتی 
اعام کرد.شریعتمداری افزود: در گام اول تمام افراد تحت پوشش  نهادهای 
حمایتی در دستور کارند که از این امکان مطابق ۱۴ نوبتی که قبا استفاده 
کرده بودند با جدول جدیدی که رقمی بیــن ۱۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان برای 
خانوار یک تا پنج نفره را فراهم کرده، بهره مند می شوند. وی با بیان اینکه در 
قدم دوم یک برنامه داریم که به زودی همراه با حقوق این ماه یا زودتر توسط 

دولت یا وزارت اقتصاد اجرایی می شــود، افزود: این برنامه شامل پرداخت به 
کارمندان دولت در بخش های مختلف اســت که به صورت نقدی پرداخت 

می شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: سایر گروه های با درآمد کمتر که 
جزو اقشار حمایت شده تحت پوشش نهادها نیستند، گروه سوم اند که طرح 

مربوط به آنها دو هفته بعد از اجرای طرح در دور اول،عملی می شود.

خبر

جزئیات جدید از توزیع 
بسته های حمایتی دولت

وزیر کار  مطرح کرد:

نبود مراکز درمانی در شهرک های جدید چالش درمانی استان اصفهان

پریسا سعادت
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 شکست بارسلونا 
پس از 793 روز در نیوکمپ!

کاتاالن هــا در شــرایطی مقابل رئــال بتیس 
در رقابت هــای الیــگا 
شکست خوردند که 
آخرین بــار 793 
روز قبل طعم تلخ 
شکست را چشیده 
بودند.تیــم فوتبال 
بارســلونا در دیداری 
نفس گیر در روزی که لیونل مســی را پس از 
هفته ها در ترکیب اصلی خود می دید با نتیجه 4 
بر 3 مغلوب رئال بتیس شد.این اتفاق و شکست 
غیرمنتظره در شرایطی برای آبی اناری ها رقم 
خورد که آنها آخرین شکســت خود را در ماه 
سپتامبر ســال 2016 مقابل آالوس متحمل 
شده بودند و پس از 793 روز، 43 بازی و 3870 
دقیقه متحمل شکست دیگری در نیوکمپ و 
رقابت های اللیگا شدند.این اولین باری بود که 
بارسا با وجود دبل کردن لیونل مسی متحمل 
شکست می شد.رئال بتیس هم از سال 1998 
تاکنون در نیوکمپ پیروز نشــده بود و در 17 
بازی ، 15 باخت و دو تساوی را تجربه کرده بود 

که اولین برد خود را به دست آورد.

واکنش »سوالری« به ادامه 
حضورش در رئال مادرید

سرمربی رئال مادرید نسبت به ادامه حضورش 
در ایــن تیــم واکنش 
نشــان داد.رئــال 
مادریــد در هفته  
دوازدهــم اللیگا 
4 بر 2 ســلتاویگو 
را شکســت داد و 
چهارمیــن پیروزی 
پیاپــی اش را بــه دســت آورد. »ســانتیاگو 
سوالری« پس از بازی گفت : »تیم ما شخصیت 
خود را نشان داد. همه چیز در این بازی بود و 
برخی از بازیکنان نیز ضربــه دیدند. بازیکنانم 
می دانند که چطور در زمیــن عمل کنند. آنها 
قهرمانان بزرگی هستند و بازی فوق العاده ای 
را به نمایــش گذاشتند«.ســوالری به عنوان 
جانشین موقت یولن لوپتگی توسط فلورنتینو 
پرس برای هدایت رئال مادرید انتخاب شــد. 
سرمربی آرژانتینی در مورد پیشنهاد احتمالی 
سفیدپوشــان به او اظهار کرد: مهم تر از همه 
این است که بدانیم چه چیزی برای تیم خوب 

است،بقیه مسائل مهم نیست.

 عذرخواهی »ایگواین«
 از هواداران میالن

مهاجم آرژانتینی میالن بعد از اخراج در دیدار 
برابر یــووه از هواداران 
تیمش عذرخواهی 
ل  ا جــد . د کر
حساس میالن و 
یوونتوس در هفته 
دوازدهم رقابت های 
سری A با پیروزی 2 
بر صفر یوونتــوس به پایان رســید.در دقایق 
پایانی این بازی یک صحنه جنجالی رخ داد که 
باعث اخراج ایگواین شد. این بازیکن آرژانتینی 
به خاطر خطای شدید روی »بن عطیه« و بعد 
از آن اعتراض زیاد به داوری از بازی اخراج شد 
و البته یک ضربه پنالتی  را هم از دســت داد تا 
نمایش ناامید کننده ای برابر تیم ســابق خود 
داشــته باشــد.ایگواین بعد از بازی گفت:» به 
خاطر اخراج در این بــازی از هواداران میالن 
عذرخواهی می کنم. بسیار عصبی شده بودم؛ 
اما باید قبول کرد که ما هم آدم آهنی نیستیم و 
طبیعی است که بعضی از اوقات شرایط طبیعی 

نداشته باشیم«. 
 

پیشنهاد تمدیدقرارداد 
لیورپول به »روبرتسون« 

باشــگاه لیورپول قصد دارد به زودی پیشنهاد 
تمدیدقــراردادی بــه 
اندی روبرتســون 
بدهد که دستمزد 
بازیکــن  ایــن 
بــر  را تــا دو برا
افزایــش می دهد.

این مدافع 24 ســاله 
با توجه به رشــد قابــل توجهی که داشــته، 
مسئوالن باشگاه انگلیسی را نسبت به جدایی 
او ترســانده اســت و آنها قصد دارند قرارداد 
این بازیکــن را تمدید کنند.اگر چــه هنوز از 
مدت زمان قرارداد ایــن بازیکن با لیورپولی ها 
باقی مانده، ولــی آنها قصد دارند قــرارداد او 
 را با دســتمزد 60 هزار پونــد در هفته تمدید 

کنند.

واکنش تند محمود خوردبین به انتقادها در 
خصوص دخترانش

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

عارف غالمی، بازیکن تیم فوتبــال ذوب آهن در جریان دیدار این 
تیم مقابل تراکتورسازی آسیب دید و بالفاصله راهی بیمارستان 
شدتا تحت نظر کادر پزشکی قرار گیرد و در خصوص وضعیت وی 
تصمیم گیری شود.غالمی روز یکشنبه با انتشار پستی در صفحه 
شخصی خود در اینستاگرام عنوان کرد که مشکلش حاد نیست و 

از بیمارستان مرخص شده است.

مصدومیت مدافع سبزپوشان جدی نیست

یک رسانه مطرح ورزشی انگلیس به باشــگاه استون ویال توصیه 05
کرد تا میالد محمدی، ملی پوش ایرانی تیم احمد گروژنی روسیه 
را جذب کند. باشــگاه واتفورد تمایل کامل خــود را برای انتقال 
میالد محمدی از تیم احمد گروژنی اعالم کرده اســت. سلتیک 
نیز دیگر تیم مشــتاق این ملی پوش ایرانی برای حل مشکل خط 

دفاعی خود است.

میالد محمدی در راه پیوستن به استون ویال
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 استقالل
 پر از بازیکنان معمولی است

 نتایج ضعیف اســتقالل در فصل جــاری باعث 
شــده این تیم منتقدان زیادی پیدا کند. عده ای 
وینفرد شــفر را مقصر این وضعیــت می دانند و 
عده ای هم بازیکنــان را. پیــروز قربانی، مدافع 
اسبق اســتقالل در این باره می گوید: »استقالل 
و پرســپولیس بازیکنانی می خواهند که در حد 
و اندازه های این تیم باشند. خیلی فوتبالیست ها 
هستند که در تیم های دیگر تهرانی یا شهرستانی 
برای خودشــان همه کاره هســتند ولی با ورود 
به استقالل و پرســپولیس به یک بازیکن کامال 
معمولی تبدیل می شوند. به اعتقاد من بازی در 
اســتقالل و پرســپولیس حتی از حضور در تیم 
ملی هم دشوارتر اســت. درباره همین استقالل 
باید گفت تیم پر است از بازیکنان معمولی، البته 
برای همــه بازیکنان تیم احترام قائل هســتم و 
می گویم که ممکن است در یک تیم دیگر بتوانند 
بهترین بازیکن باشند ولی در استقالل بازیکنانی 
معمولی اند. استقالل بازیکن معمولی نمی خواهد؛ 
بازیکنی می خواهد که بتواند هر هفته یک فوتبال 
تازه و محکم با شرایطی مربوط به بازی جدید را 

ارائه کند.«

واکنش تند محمود خوردبین به 
انتقادها در خصوص دخترانش 

محمود خوردبین ، سرپرست سابق پرسپولیس 
از برخی صحبت ها دلخور است. در جریان دیدار 
فینال لیگ قهرمانان آســیا بین پرســپولیس و 
کاشــیما آنتلرز، بــا فشــار مســئولین فیفا و 
کنفدراسیون فوتبال آســیا عده ای از بانوان نیز 
موفق به حضور در استادیوم شدند؛ اما به صورت 

گزینشی! 
یکی از افــرادی که بابت حضــور دخترانش در 
استادیوم مورد انتقاد شدید مردم و برخی رسانه ها 
قرار گرفت محمود خوردبین، اســطوره ســابق 
سرخ ها بود.خوردبین در پاســخ به این انتقادات 
اظهار داشت:»واقعا برای برخی از افراد متاسفم. 
افراد بی ربط زیادی به اســتادیوم آمدند و حاال 
من یا پروین پس از 50 ســال زحمت کشــیدن 
برای این فوتبال حق نداریــم دختران مان را به 

استادیوم ببریم؟«

تعیین تکلیف مدافع خاطی 
تراکتور تا پایان هفته

علی عبدا...زاده، مدافع تراکتورســازی که قبل 
از بازی با پیکان با نظــر محمد تقوی از تیم کنار 
گذاشــته شــده بود، دیگر در تمرینات شرکت 
نکرد تا اینکه مشــخص شــد با محمد تقوی در 
جریان یکــی از تمرینات جر و بحث داشــته و 
 بــه همین خاطــر از تیم کنار گذاشــته شــده

 است.
عبــدا...زاده بــا نظر تقــوی، ســرمربی موقت 
تراکتورسازی در اختیار باشگاه قرار گرفته تا به 
وضعیت او رسیدگی شود. حاال با گذشت حدود 
10 روز اما مسئوالن تراکتورسازی هنوز درباره او 
واکنشی نداشته اند.در این خصوص اما شنیده می 
شود طی روزهای آینده جلسه کمیته انضباطی 
 باشگاه تراکتورسازی با محوریت بررسی خطای
 عبدا... زاده تشــکیل خواهد شــد تا مسئوالن 
باشگاه درباره این مدافع تصمیم بگیرند. باید دید 
آیا عبدا... زاده از ســوی تقوی مجوز بازگشت به 
تمرینات را بعد از تنبیهی که باشــگاه برایش در 

نظر می گیرد، پیدا خواهد کرد یا خیر.

در حاشیه

پیشخوان

 برانکو: ما بر می گردیم
»غالمرضا محمدی« درباره انتخابش به عنوان سرمربی تیم ملی 
کشــتی آزاد اظهار کرد: شــاید در این برهه از زمان و با توجه به 
شرایط کشتی، خیلی  از افراد فکر کنند این تصمیم من منطقی 
نبوده؛ اما همیشه سعی کرده ام به خاطر کشتی و موفقیت آن هر 
چه در توان دارم را انجام بدهم و هیچ گاه برایم فرقی نداشته که در 
کجا خدمت کنم. همیشه بدون آنکه به منافع شخصی ام فکر کنم 
به دنبال موفقیت و سربلندی کشتی بوده ام و امیدوارم با همدلی 

همه خانواده کشتی و حمایت های مردم و مسئوالن بتوانم از پس 
این مسئولیت سنگین به خوبی برآیم و جواب اعتماد فدراسیون 
کشــتی و شــخص »حمید بنی تمیم« را که جــا دارد به خاطر 
اعتمادش از او تشکر کنم، به خوبی بدهم.سرمربی تیم ملی کشتی 
آزاد درباره اینکه قطعا مسئولیت سنگینی را باتوجه به جانشینی 
رسول خادم بر عهده دارد، گفت: قطعا همینطور است. رسول خادم 
جزو نوابغ و مفاخر ورزش ایران اســت و طی سال های گذشته با 

تمام وجود و همه توانش برای کشــتی و تیم ملی زحمت کشید. 
معتقدم هیچ انســانی بدون ایراد و معایب نیست؛ اما هیچ فردی 
حق ندارد حرمت فرد بزرگی همچون رسول خادم را نگه ندارد و 
همراه با بی حرمتی دست به انتقاد بزند. وی افزود: قطعا کار بسیار 
سختی در پیش دارم و از آقا رسول نیز برای قبول سرمربیگری تیم 
ملی رخصت گرفتم که او نیز صحبت های بسیار دلگرم کننده ای با 

من داشت و جا دارد از زحماتش قدردانی کنم.

»غالمرضا محمدی« پس از انتخاب به عنوان سرمربی تیم ملی کشتی آزاد بزرگساالن:
از رسول خادم رخصت گرفتم

 باخت سنگین ذوب آهن به تراکتور سازی در هفته یازدهم رقابت 
های لیگ برتر کافی بود تا تغییر کادر فنی از سوی اعضای هیئت 
مدیره باشگاه ذوب آهن به عنوان محتمل ترین گزینه برای تغییر 
وضعیت سبزپوشان بار دیگر مطرح شــود. چند هفته پیش بود 
که یکی از اعضای هیئت مدیره باشگاه ذوب آهن طی مصاحبه 
ای مدعی شد در جلســه هیئت مدیره به» نمازی« برای کسب 
نتایج بهتر اولتیماتوم داده شده و این مربی قول داده که تیم را در 
پایان نیم فصل در بین چهار تیم برتر قرار دهد.  این اظهار نظر با 
وا کنش شدید سعید آذری، مدیرعامل باشگاه ذوب آهن مواجه 
شــد و این خبر را تکذیب کرد، اما تداوم نتیجه گیری بد ذوبی 
ها و باخت به ترا کتورسازی سبب شد تا دوباره گزینه برکناری 
نمازی روی میز باشــگاه ذوب آهن برگردد و حتی گزینه های 
 مختلفی از سوی رسانه ها برای نشستن روی نیمکت ذوب آهن 

مطرح شود.
خبرگزاری مهر، افشین قطبی را یکی از گزینه های نیمکت ذوب 
آهن معرفی کرده و نوشــته اســت: »عمده ترین مشکل قطبی 
بدهی مالیاتی وی اســت که به محض ورود به ایران با آن مواجه 
خواهد شــــد و این می تواند بزرگ ترین مانع بر سر راه حضور 
قطبی  در این تیم باشد. بدهی مالیاتی او باعث می شود تا مبلغ 

قراردادش سنگین تر از آن چیزی شود که انتظار می رود«.
»جواد نکونام« یکی دیگر از کاندیداهای ســرمربی گری ذوب 
آهن است که دررســانه ها نامی از او برای نشستن روی نیمکت 
سبزپوشان برده می شود. کاپیتان سابق تیم ملی فوتبال که هم 

اکنون سرمربی تیم نســاجی مازندران در رقابت های این دوره 
لیگ برتر است یکی از گزینه های ذوب آهن پیش از شروع فصل 

بود که قرارداد با نساجی حضور او در اصفهان را منتفی کرد. 
»علیرضــا منصوریان« و »دراگان اســکوچیچ« نیــز به عنوان 
کاندیداهای دیگر سرمربی ذوبی آهن در رسانه ها مطرح شده اند. 
علیرضا منصوریان نیز بعد از ناکامی در اســتقالل، هنوز هدایت 
هیچ تیمی را بر عهده نگرفته و بعید نیست با ذوب آهن به توافق 
برســد و همراه این تیم به لیگ برتر برگردد. حضور منصوریان 
در ذوب آهن وقتی جدی تر می شــود که بدانیم بخش اعظمی از 
بازیکنان این تیم، سابقه همکاری با سرمربی سابق استقالل و تیم 
امید را در کارنامه دارند.دراگان اسکوچیچ نیز آخرین بار در لیگ 
یک، روی نیمکت خونه به خونه نشست، اما موفق نشد این تیم 

را به لیگ برتر برساند.
نتایج ضعیف امید نمازی با ذوب آهن، دالیل محکمی است برای 
مذاکره با مربی جدید و جذب کســی که بیاید و تیم را از بحران 
فعلی نجات بدهد. اگرچه نمــازی  در مصاحبه های خود تاکید 
کرده که 4 بازی دیگــر فرصت دارد تــا روی نیمکت ذوب آهن 
بنشــیند و نتایج درخشانی کســب کند؛ اما  دیگرصبر مدیران 
رده باالی باشگاه لبریز شده و آنها می خواهند پیش از پایان نیم 
فصل اول تغییرات مورد نظر در کادر فنی را انجام دهند تا بیش 
از این فرصت های کسب امتیاز از دســت نرود. با این وجود باید 
منتظر باشیم و ببینیم  که آیا سعید آذری موفق می شود همچون 
فصل های گذشته مانع از تغییر ســرمربی تیمش شود یا اینکه 
این بار اعضای هیئت مدیره، مدیر عامل این باشگاه را مجبور به 

برکناری نمازی می کنند.

به یک مربی نیازمندیم!
  گزینه هایی که برای نشستن روی نیمکت ذوب آهن ردیف می شوند؛  

  عکس روز

کالس درس »پپ« برای آقای خاص
 طرحی کنایه آمیز از پیروزی منچستر سیتی مقابل منچســتر یونایتد منتشر شده است.

منچستر سیتی موفق شد در دیدار مقابل منچســتر یونایتد در اتحاد به پیروزی 3 بر یک 
برســد تا یک بار دیگر »پپ گواردیوال« بر ژوزه مورینیو غلبه کند.بلیچرریپورت به همین 
بهانه طرحی کنایه آمیز خطاب به مورینیو منتشر کرده است و تصویری از او در حالی که در 

کالس درس پپ نشسته، منتشر کرده است.

برانکو تهدید کرد؛ بدون 
 ملی پوشــان در لیــگ بازی

 نمی کنیم

3 استقاللی، 3 تراکتوری و 
2 پرسپولیسی در فهرست تیم 

ملی

وقتی اصفهان به ورزشکارانش بها نمی دهد؛

ملی پوشی که با کفش پاره تمرین می کند!
دونده اصفهانی تیم ملی دو ومیدانی  با بیان اینکه دونده های اصفهان هیچ حمایتی از طرف اســتان 
نشده اند، خاطرنشان کرد: نتیجه مسابقات نوجوانان استان اصفهان که به تازگی برگزار شد، نشان می دهد 
در این رشته ورزشی در حال پسرفت هستیم. اصفهان یکی از قطب های دوو  میدانی در کشور بود، اما با 
بی توجهی به این رشته ورزشی به این وضعیت رسیده ایم. در حال حاضر با بدترین امکانات و حداقل ها 
داریم تمرین می کنیم. در شهرستان اصفهان تنها یک پیست فرسوده انقالب وجود دارد که می توانیم 
آنجا تمرین کنیم، تمام این معضالت موجب می شــود  اصفهان در این رشته پر مدال هیچ پیشرفتی 
نکند. رضا قاسمی تاثیر وضعیت اقتصادی کشور را روی رشته دو و میدانی زیاد دانست و گفت: در حال 
حاضر با کفش های میخی قدیمی و پاره دارم تمرین می کنم و مسابقه می دهم. متاسفانه کفش هایی 
که 800 هزارتومان بوده است در حال حاضر به باالی 3 و نیم میلیون تومان رسیده که باعث می شود 
ورزشکار نتواند مایحتاج اولیه خودش را به دست آورد.وی افزود: تمام این مسائل و مشکالت به ریاست 
مدیرکل ورزش بر می گردد. چرا باید 9 ماه از سال گذشته باشــد و هیچ بودجه به هیئت دو و میدانی 

نداده باشند؟ در استان های دیگر ورزشکاران  به خوبی حمایت می شوند ولی  
متاسفانه در اصفهان اهمیتی به آنها داده نمی شود. امیدوارم 
اســتاندار فعلی و آینده اصفهان به این موضوع وارد شوند و 

فکری به حال ورزش اصفهان بکنند.قاسمی خاطرنشان کرد: 
با این وضعیت قیمت ها و گرانی رسیدگی فدراسیون همانند گذشته 

نیست، اما باید بگویم که  دیگر استان ها  تالش شان را انجام می دهند و به 
ورزشکارشان بهتر از استان اصفهان اهمیت می دهند.

جنگ برانکو و کی روش و 
فدراسیون در فاز جدید

رییس هیئت هندبال استان اصفهان در خصوص برنامه های هیئت 
هندبال اظهار کرد: هیئت هندبال استان در حال حاضر میزبان یک 
اردوی هندبال ساحلی است که از روز جمعه -۱۸ آبان ماه- شروع 

شده و تا امروز  ادامه دارد.
سید حســن افتخاری ادامه داد: همچنین کالسی برای مربیان 
هندبال ساحلی استان تدارک دیده شــده و الزم به ذکر است 
مدرس این دوره از کالس ها مربی تیم ملــی برزیل خواهد بود 
که از 23 لغایت 2۸ آبان ماه توسط هیئت برگزار می شود. ضمن 

اینکه چندین تیم داخلی و خارجی در دو ســطح آقایان و بانوان 
به مناسبت گرامیداشــت روز اصفهان از یکم تا سوم آذر مقابل 
هم صف آرایی خواهند کرد.رییس هیئت هندبال استان اصفهان 
تاکید کرد: مهم ترین رویدادی که در این بازه زمانی هیئت هندبال 
برای برگزاری هرچه بهتر آن تالش می کنــد میزبانی از المپیاد 
استعدادیابی نخبگان پسر است که برای نوجوانان زیر سیزده سال 
برنامه ریزی شده و از یک تا نهم آذرماه برگزار خواهد شد. ضمن 
اینکه مراحل آماده سازی تیم دختران و پسران زیر سیزده سال 
نیز برای شرکت در همین المپیاد در حال انجام است.افتخاری خاطر 
نشان کرد: هندبال اصفهان در سال جاری بسیار پر کار است، امسال 
پنج تیم از استان در لیگ برتر هندبال حاضر هستند که دو باشگاه 
سپاهان و ذوب آهن در بخش بانوان و آقایان دو تیم دارند و هیئت 

نجف آباد هم در بخش آقایان با یک تیم در مسابقات شرکت کرده 
است. حضور این تیم ها در سطح اول هندبال کشور نشان دهنده 
پتانسیل باالی اصفهان در هندبال است و امیدواریم خروجی این 
اســتعدادها به تیم ملی راه پیدا کنند.وی افزود: تیم های پرواز، 
خمینی شهر و کاشان در لیگ دسته یک و دولت آباد، پیشگامان 
و فالورجان در لیگ دسته دو آقایان حاضر خواهند شد. همچنین 
تیم بانوان شاهین شهر تنها نماینده اصفهان در لیگ دسته یک 
بانوان بود و تیم های نجف آباد و کاشــان هم در لیگ دسته دوم 
بانوان حاضر خواهند شد.افتخاری با اشاره به اعزام تیم منتخب 
هندبال ساحلی نونهاالن به مســابقات المپیاد بوشهر، تصریح 
کرد: برگزاری مسابقات مناطق هشتگانه اصفهان رده های سنی 

نوجوانان و نونهاالن از دیگر برنامه های ما خواهد بود.

حسن افتخاری: هندبال اصفهان در سال 
جاری بسیار پر کار است

سمیه مصور
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دیابتیهادراصفهانپیادهرویمیکنند
پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

ویژه

خـبر

دیدگاه

راویان قصه های رفته از یاد
رییس ســازمان فرهنگی اجتماعی ورزشــی 
شهرداری اصفهان در صفحه اینستاگرام خود 

از دیدارش با آیت ا...مستجابی خبر داد.
محمد عیدی، رییس سازمان فرهنگی اجتماعی 
ورزشی شــهرداری اصفهان با انتشار عکسی 
از این دیدار با عنــوان »روایان قصه های رفته 
از یاد« نوشــت: امروز را مفتخــر بودیم که بر 
ســر خوان کریمانه حضرت آیت ا... مستجانی 
نشســتیم. پیر فرزانه ای که در حوزه علمیه و 
گود زورخانه مدارج عالیــه را پیموده و اینک 
به مجتهد پهلوان نامبردار و شــهیر است.مرام 
پهلوانی در خــوی وی متمکن اســت. پخته 
مردیست سرد و گرم روزگار چشیده، خاطراتی 
بس شــنیدنی و درس آموز از ۹۴ سال زیست 
عارفانه اش دارد. دولت ســرایش مامن و ملجا 
فتیان و جوانمردان اســت، پهلوان شمشیری 
نیز آنجا بود که موفق به زیارت شان شدم.وامدار 

اوییم قدرش را بیشتر بدانیم.

 زندگی اصفهانی ها 
»کاغذی« می شود

رییس اداره امور کتابخانه ها و سالن های مطالعه 
سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری 
اصفهان در مورد برنامه های ایــن اداره در هفته 
کتــاب و کتاب خوانی که از ۲۴ آبــان تا اول آذر 
برگزار می شــود، اظهار کرد: به مناســبت هفته 
کتــاب و کتاب خوانی مانور شــهری بــا عنوان 
»زندگی کاغذیم روزهای ۲۴، ۲۵ و ۲۶ آبان ماه 
در شــهر اصفهان برگزار می شود.طیبه فاطمی 
افزود: این مانور شــهری یک نمایش اعتراضی و 
»نه« گفتن به مطالعه نکردن است. در این مانور 
بدون سخنرانی، تاثیرات عدم مطالعه در زندگی 
افراد با زبان هنر و از طریق پالکارد، ســازه های 
حجمی، نمایش پرفورمنس، موسیقی و نمایش 
خیابانی به نمایش درمی آید.وی ادامه داد: از محل 
کتابخانه مرکزی شهرداری به سمت میدان امام 
حسین )ع(، خیابان سپاه و میدان نقش جهان، از 
کتابخانه کودک به سمت پارک ملت، از سی و سه 
پل به سمت میدان انقالب، از خیابان نظر به سمت 
میدان جلفا و همچنین گذر چهارباغ مسیرهای 
اجرای مانور شهری زندگی کاغذی به مناسبت 
هفته کتاب و کتاب خوانی است.فاطمی تصریح 
کرد: مانور زندگی کاغذی نشان می دهد که اگرچه 
افراد بی فرهنگ اشکال مختلفی از بی فرهنگی را با 
ریختن زباله در خیابان، اعتیاد و سایر آسیب های 
اجتماعی بروز می دهند اما در اینکه اهل مطالعه 

نیستند، اشتراک دارند.

یک کارشناس:
پیاده راه سازی چهارباغ 

طرحی تاثیرگذار در احیای 
بافت فرسوده است

یک کارشناس مدیریت شهری، بافت فرسوده در 
شهر تاریخی اصفهان را گنج پنهان در این شهر 
دانست و گفت: بدون شک پروژه خیابان چهارباغ 
یک طرح تاثیرگــذار و مفیــد در احیای بافت 
فرسوده است، البته مردم باید به شکل مستمر 
و روز شمار بر پیشرفت پروژه واقف باشند.اکبر 
قائمی اظهار کرد: بافت فرسوده در شهر تاریخی 
فرصت طالیی برای سرمایه گذاری است، زیرا این 
بافت ها مجهز به زیرساخت های برق، گاز و آب 
هستند.وی خاطرنشان کرد: شهرهای توریستی، 
شــهرهای دارای ویژگی حمل و نقل )بنادر( و 
شهرهای صادر کننده تکنولوژی باالترین درآمد 
را در بین سایر شــهرها دارند، شهر اصفهان نیز 
شهری تاریخی، فرهنگی و هنری است که توانایی 
قرار گرفتن در این دسته شهرها را دارد، بنابراین 
نیاز است به درآمدزایی از طریق صنعت توریست 
توجه بیشتری شود.این کارشــناس مدیریت 
شهری تصریح کرد: بدون شــک پروژه خیابان 
چهارباغ یک طرح تاثیرگــذار و مفید در احیای 
بافت فرسوده اســت، البته مردم باید به شکل 
مستمر و روز شمار بر پیشرفت پروژه واقف باشند 
و هدف این طرح برای آنها از ســوی شهرداری 
توضیح داده شود. قائمی با اشاره به فرونشست در 
شهر تاریخی اصفهان گفت: هر زمان در عملکرد 
اکوسیستم در روی زمین خللی به وجود بیاید 
تاثیر آن در زیر زمین نیز پدیدار می شود و اکنون 
که رودخانه زاینده رود خشــک شــده تاثیرات 
آن در زیرزمین فراوان است که همین تاثیرات 
سبب ایجاد شــکاف در نقاط مختلف می شود.

وی خاطرنشان کرد: پدیده فرونشست می تواند 
صدای مهیبی در زمین ایجاد کند که این صدا 
رخدادی شبیه به زلزله اســت و تنها راه نجات 
اصفهان برای  جلوگیری از فرونشســت جاری 

شدن آب در رودخانه زاینده رود است.

فرمانده ناجا در اصفهان:
پلیس آماده شنیدن انتقادات و 
پیشنهادات دلسوزانه مردم است

فرمانده ناجا در آیین یادواره 1۵0 شــهید محله 
»برزان« شــهر اصفهان بــا  بیان اینکــه باید به 
داشــته هایمان افتخار کنیم، اظهار کرد: امروز به 
برکت خون شــهدا در زمینه نظامی از توانمندی 
دفاعی باالیی برخورداریم و در موضوعات علمی، 
پزشکی و صنعتی نیز پیشرفت های چشمگیری 
داشــتیم؛ اما در زمینه اقتصادی الزم اســت که 
مسئوالن تالش بیشتری کرده و مشکالت مردم 

را حل کنند.
سردار اشـتری با بیـــان اینکه رییس جمهور بی 
عقل آمریکا هنوز ملـت ایـران را نشناخته که ما 
را تهدید می کنــد و دم از تحریم های جدید می 
زند، تصریح کرد: 13 آبان امســال به نسبت تمام 
سال های انقالب پرشــکوه تر برگزار شد چرا که 
هر موقع دشمن، ایران اسالمی را تهدید کرد مردم 

چشمگیرتر از همیشه به صحنه آمدند.
فرمانده ناجا با بیان اینکــه آنها می گویند انقالب 
ایران به چهل سالگی خود نمی رسد، گفت: مردم 
ما در ۲۲ بهمن امسال هم جواب آنها را می دهند و 
به یاری خداوند جوانان این مرز و بوم، از این گونه 
ایام را بســیار خواهند دید. وی، تصریح کرد: حق 
مردم شهیدپرور ما خدمت در خور شأن آنهاست و 
نیروی انتظامی نیز به خدمت کردن برای این چنین 
مردمی افتخار می کند.وی تاکید کرد: امروز ما با 
هرگونه قانون شکنی در کشور برخورد می کنیم 
و هرکجا که اراذل و اوباش بخواهند، گردن کشی 
کنند با آنان به شــدت برخورد می کنیم، البته در 
این زمینه طرح های مختلفــی داریم تا مقتدرانه 
با کســانی که به حقوق مردم تجــاوز می کنند، 
مقابله کنیم.فرمانده نیروی انتظامی اظهار داشت: 
معتقدیم ۹۹ درصد مردم کشــور افراد شریف و با 
فرهنگی هستند و ما نیز همواره خود را خادم آنها 
می دانیم؛ تمام کالنتری ها و پاســگاه های ناجا 
مأمن و پناهگاه آنها هستند.سردار اشتری در پایان 
به حضور فرماندهان نیروی انتظامی در بین مردم 
و رسیدگی به مشــکالت آنان تاکید کرد و گفت: 
ناجا همیشه آماده شنیدن انتقادات و پیشنهادات 
دلسوزانه مردم است و قطعا آنها را در برنامه های 

خود مد نظر قرار می دهد.

معاون فرهنگی اداره کل اوقاف استان 
خبر داد:

مشارکت بیش از 300 مبلغ برای 
ترویج فرهنگ وقف در اصفهان

معاون فرهنگی اجتماعــی اداره کل اوقاف و امور 
خیریه استان اصفهان گفت: همزمان با آغاز دهه 
وقف 3۲1 مبلغ بومی و اعزامی با حضور در 300 
بقعه متبرکه و امامزاده عظیم الشأن استان اصفهان 

به ترویج فرهنگ وقف می پردازند.
حجت االسالم و المســلمین ولی ا... روان افزود: 
امسال برای استفاده از ظرفیت مبلغین 3۲1 مبلغ 
در دهه وقف در جوار حرم مطهــر بقاع متبرکه و 
امامزادگان جلیل القدر مستقر شده اند تا به ترویج 
فرهنگ غنی وقف براســاس نیازهای روز جامعه 
بپردازند.ولی ا... روان بیان داشت: این مبلغان در 
قالب ایستگاه های »همه واقف باشیم«، غرفه های 
چند رسانه ای، پاســخگویی به مسائل شرعی و 
مشاوره خانواده با عنوان خیمه های معرفت در دهه 
وقف به صورت ویژه با هدف ترویج فرهنگ وقف و 
اطالع رسانی از این سنت حسنه فعالیت خود را در 
جوار حرم مطهر 300 بقعه متبرکه ادامه می دهند.
معاون فرهنگی اجتماعــی اداره کل اوقاف و امور 
خیریه اســتان اصفهان گفت: از این تعداد مبلغ 
300 بومی و ۲1 مبلغ نیز اعزامی از شهر مقدس 
قم هستند که با ادارات اوقاف و امور خیریه سراسر 

استان در دهه وقف همکاری می کنند.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری استان:

سعی داریم هرسال یک شهر را 
ثبت ملی کنیم

مدیر کل میــراث فرهنگــی، صنایع دســتی و 
گردشگری استان گفت:توانستیم با پیگیری های 
اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان کاشان را به 
عنوان شهر ملی نساجی سنتی ثبت کنیم.فریدون 
الهیاری افزود: با توجه به ظرفیت های کاشان در 
نساجی سنتی و وجود کارگاه ها و هنرمندان فعال 
در این حوزه، این شهر به عنوان گزینه جدی برای 
ثبت جهانی شهر نساجی سنتی است. وی در پایان 
با بیان این نکته که سعی داریم هر سال یک شهر را 
ثبت ملی کنیم، تاکید کرد: با توجه به ظرفیت های 
شهرستان های استان ســعی داریم هرسال یک 

شهر را ثبت ملی کنیم.

 محســن مهرعلیــزاده در آخرین روزهای 
کاری اش در اصفهان به میان اصحاب رسانه 
آمد تا گزارش یک ساله عملکردش در شهر 
گنبدهای فیروزه ای را  در اختیار خبرنگاران 

قرار دهد. 
»مهرعلیزاده« که به دنبــال تصویب قانون منع به 
کار گیری بازنشستگان در دستگاه های اجرایی باید 
صندلی اش در استانداری اصفهان را طی روزهای 
آینده تحویــل فرد دیگری دهد، معتقد اســت که 
توانسته در این مدت کوتاه اقدامات موثری در دیار 
زاینده رود انجام دهد و از ایجاد بحران در این استان 
پهناور جلوگیری کند. در ادامه گزیده ای از صحبت 
های مهرعلیزاده در آخرین نشست خبری خود در 

اصفهان را می خوانید.
 از روز اول روی سه اولویت آب، اشتغال و محیط 
زیست متمرکز شدم. آب حیات اصفهان و منطقه را 
موجب شده اســت و بودن و نبودن تمدن اصفهان 
به آب بستگی دارد. صنعت، اشــتغال، کشاورزی، 
اقتصاد و همه چیز این استان به آب بستگی داشته و 
دارد. پس ارزش داشت که هر انرژی داشتم روی آب 
بگذارم، تامین امنیت مسائل اجتماعی در سال ۹۷ 
به خصوص وضعیت بحــران آب یکی از موضوعات 
اساســی بود؛ چراکه بحرانی ترین سال آبی را طی 
این یک سال پشت سر گذاشــتیم. آمارها کاهش 
۵0 درصدی یا یک چهارمی را نســبت به میانگین  

نشان می دادند.
 در مرداد ماه نگران آب شــرب مردم بودیم که 
خوشبختانه این بحران را پشت سر گذاشتیم بدون 
اینکه مشــکلی پیش بیاید. بحــران بعدی بحران 
حوادث دی ماه بــود که آن را هم به خوبی پشــت 
سر گذاشــتیم. این استان بســیار مهم است و آن 
حوادث می توانســت اتفاقات ناگواری را رقم بزنند 

که این چنین نشد.
 مسئله آب بسیار مسئله مهمی است و هنوز هم 
معتقدم که مهم است، مسئله آب از دو دهه پیش تا 
کنون رخ نمایی کرده است. این موضوع تحت عنوان 

بروز خشکسالی پی در پی 
بوده است، وقتی منطقه 
در حال خشکی است این 
موضوع متاسفانه در همه 
ســطوح حتی ملی مورد 
بی توجهــی قــرار گرفته 
اســت.از ســال 13۵0 تا 
کنــون میــزان ورودی 

زاینده رود دچار تغییر شده است، رقم یک میلیارد 
و ۸۵0 میلیون متر مکعب در سال 13۵0 در انتهای 
شهریور ۹۷ به ۵۶0 میلیون متر مکعب رسید، یعنی 

به یک چهارم کاهش پیدا کرد.
 اگر طــرح تونــل کوهرنگ دو و چشــمه لنگان 
اجرایی نمی شــد اصفهان پیش از این سال ها دچار 
بحران شدید آب می شد، در اواسط دهه ۸0 قرار بود 
فعالیت های مدیریت آب داشته باشیم، اما متاسفانه 
فکری به حــال این مشــکل نشد.شــهر، بناهای 
تاریخی، کشــاورزی و... همه به آب وابسته است، 
در کشــور و منطقه کم آب باید آب یک بار مصرف 
 را مجدد اســتفاده کنیم. دنیا چنین کاری می کند 
و کشــورهای پر آب، از آب، چندین بار اســتفاده 

می کنند.

 کارگــروه ســازگاری 
با کم آبی بــا دبیری وزیر 
نیرو در اسفندماه گذشته 
تشکیل و این کارگروه در 
استان نیز فعال شد. باید 
مطالعــات علمی را جدی 
بگیریم تا از شعارهای کلی 

جدا شویم. 
 احیای زاینده رود یعنی زنــده کردن، این به آن 
معناســت که نیازمند آوردن آب هســتیم، سپس 
بهینه مصرف کــردن باید مطرح شــود، بعد از آن 
باید آب را بــدون هدر رفت و هــدف دار بیاوریم و 
درصدها را به درســتی تخصیص دهیــم. وقتی از 
ساماندهی صحبت می شود همه ناله سر می دهند 
که می خواهند آســفالت کنند، نه این طور نیست 
ساماندهی یعنی اینکه چگونه و از چه طریقی آب را 

برای مصارف تخصیص دهیم.
 بیش از ۵0 درصد مردم شهر اصفهان معتقدند که 
احیای حرکت آب در این 1۲ کیلومتر است، اما چرا 
تاکنون کسی به این موضوع فکر نکرده است. شاید 
این 1۲ کیلومتر فراموش شده یا اراده ای برای اجرای 
آن نبوده است.شرط عقل این نیست که بیش از دو 

میلیون نفر از مردم شهر اصفهان این آب را نبینند، 
 آیا انصاف نیســت که از 11۸0 میلیون مترمکعب
  آب زاینده رود در ســال، 100 میلیون مترمکعب
  را بــه ایــن 1۲ کیلومتــر درون شــهر اصفهان

 بدهیم؟
 برای اصفهانی ها جاری شــدن آب در زاینده رود 
رؤیا شده است، در حالی که این مهم شدنی است، 
ولی باید مدیران توانایی و قدرت اجرایی کردن آن 

را داشته باشند.
 چه کســی می گوید آب دســت دوم  بد است، 
تمام دنیا از پساب تصفیه شــده استفاده می کنند، 
پروژه هفتگانه احیای زاینده رود یعنی زنده ماندن 
اصفهان و زنده ماندن اصفهــان یعنی بقای تمدن، 
گردشــگری، صنعت و آینده ایــران. آن هایی که 
می گویند »زاینده رود من کو؟« تحقق خواسته شان 
 در اجــرای پــروژه هفتگانــه احیــای زاینده رود 

است.
 سه پروژه بهشــت آباد، کوهرنگ ســه و خلیج 
فارس ۵۷0 میلیون مترمکعب آب به اصفهان وارد 
 می کند، یــک میلیارد و 100 میلیــون متر مکعب

  آب بــرای اصفهــان فعــال کافــی اســت و اگر 
 هم خشکســالی پایان یافت کــه همه چیز به روال

 قبل خواهد بود. چرا طرح سد کوهرنگ سه این همه 
ســال خوابیده بود؟ مدیران گفتنــد به خاطر نبود 
پول است، اما نه این طور نیست، این طرح به دلیل 
دعواهــای بچه گانه خوابیده بــود، چطور طی این 
مدتی که من هســتم پولش بود طی این همه سال 

پولش نبود ؟!
 در جهت جوان گرایی کار کردیم و فرماندار سی و 
سه و چهار ساله گذاشته ایم که موفق هم بوده است.  
بخشدار جوان گذاشتیم که 1۲ سال سابقه استادی 
دانشگاه داشته است این فرد به اندازه 10 بخشدار 

می تواند فعالیت داشته باشد. 
 مدیریت شــهری اصفهان تا انــدازه زیادی با ما 
هماهنگ بود؛ امــا در حقیقت بدنــه آن باید با ما 
همراهی می کرد؛ در بدنه کاری اصفهان از ابتدا یک 
سنگینی و بروکراسی می دیدم و حرکت در چنین 

وضعیتی خسته کننده است.

دعواهایبچهگانه
  مهرعلیزاده در آخرین نشست خبری با اصحاب رسانه، پرده از راز روی زمین ماندن طرح سد کوهرنگ بر داشت؛  

رییس اداره توسعه فرهنگ سالمت شهرداری:
دیابتی ها در اصفهان پیاده روی می کنند

رییس اداره توسعه فرهنگ سالمت شهرداری اصفهان اظهارکرد: با توجه به اینکه آمار افراد مبتال به دیابت در 
ایران بیش از سایر کشورها و آمار دیابتی های شهر اصفهان بیش از سایر شهرهای کشور است، همچنین مهم 
ترین عامل ابتال به دیابت کم تحرکی است، تصمیم گرفته شد تا همایش پیاده روی ویژه این افراد در اصفهان 
برگزار شود.فریناز توالییان با بیان اینکه این همایش پیاده روی امروز در ضلع جنوبی پل خواجو برگزار خواهد 
شد، افزود: در روز مقرر از ســاعت 1۴ و 30 دقیقه غرفه های پایش سالمت فعالیت خود را در ضلع جنوبی پل 
خواجو آغاز می کنند و از ساعت 1۵ و 30 دقیقه نیز همایش پیاده روی شروع می شود. وی ادامه داد: 10 دستگاه 
مرتبط از جمله اداره ورزش و جوانان، اداره بهداشــت نواحی یک و دو، موسسه خیریه دیابت در این همایش 

مشارکت دارند و پیش بینی شده بیش از یک هزار نفر در همایش پیاده روی شرکت کنند.

مدیر منطقه 2 شهرداری:
منطقه ۲ پتانسیل ویژه ای برای سرمایه گذاری دارد

مدیر منطقه دو شهرداری اصفهان اظهارکرد: شــهرداری منطقه دو طی چند ماه اخیر پروژه های مشارکتی 
خوبی را مطرح کرده تا ســرمایه گذاران به حاشیه ســود امن دســت پیدا کنند.محمد کیهانی با بیان اینکه 
شــهرداری منطقه دو برای افزایش انگیزه سرمایه گذاران، تســهیالت ویژه ای در نظر گرفته است، افزود: در 
خصوص پروژه هایی که به توسعه منطقه کمک کند، دستورات ویژه ای برای تامین اعتبار و مساعدت مباحث 
ریالی صادر شده است؛ در این راستا در محله بابوکان برای اجرای چندین پروژه مشارکتی در حال مذاکره با 
سرمایه گذاران بخش خصوصی هستیم.مدیر منطقه دو شهرداری اصفهان تصریح کرد: منطقه دو شهرداری 
دو هزار و 1۴۵ هکتار مساحت دارد که از این میزان ۵0 درصد یعنی یک هزار و 11۵ هکتار خارج از محدوده 

شهری قرار گرفته و شهرداری حق دخل و تصرف در آن ندارد.

معاون اجتماعی ســازمان فرهنگــی، اجتماعی 
شهرداری اصفهان اظهارکرد:  شهید بهشتی جزو 
افراد اندیشه ورز و از مدیران کلیدی در شکل گیری 

انقــالب اســالمی بودند کــه پس از 
پیروزی انقالب شــکوهمند اسالمی 
نیز مدیریت سال های اولیه انقالب را 

بر عهده داشتند.
مرتضی رشــیدی افزود: بــا توجه به 
اهمیت شخصیت شهید بهشتی و اینکه 
این شهید واالمقام زاده اصفهان، افتخار 
این شهر و جزو سرمایه های نمادین و 
شخصیت های موثر کشور و استان به 

شمار می رود، همچنین گستردگی ابعاد شخصیتی 
ایشان، سوابق تبلیغی و عمق نظریات شهید بهشتی 
به ویژه در حوزه های اسالم شناسی و اندیشه های 
تربیتی به نظر می رسد باید برای بررسی و بازخوانی 
آرای ایشان تالش های مجددی  انجام شود.معاون 
اجتماعی سازمان فرهنگی، اجتماعی شهرداری 
اصفهان با اشــاره به برگزاری مجموعه برنامه های 
»من بهشتی هســتم«، تصریح کرد: در قالب این 
مجموعه، برنامه هایی با همکاری سازمان فرهنگی 
اجتماعی شــهرداری اصفهان، دانشگاه اصفهان و 
مرکز تخصصی خانواده در حال اجراست.وی با بیان 
اینکه به مناسبت این ایام چهار برنامه در نظر گرفته 
شده که سه عنوان آن در دانشگاه اصفهان برگزار 

و  جلساتی شب ها در منزل شهید بهشتی برگزار 
می شود، گفت: یکی از نشست ها در تاالر شریعتی 
دانشگاه اصفهان طی سه روز متوالی از ساعت 1۲ 

اجرا می شود که در این نشست ها قانون اساسی، 
مباحث حقوقی، دین و حوزه اقتصاد از نگاه شهید 
بهشتی مورد ارزیابی و بازخوانی قرار خواهد گرفت.
رشیدی ادامه داد: در مجموعه خانه فرهنگ شهید 
بهشــتی نیز طی روزهای ۲1 تا ۲3 آبان از ساعت 
1۸ تا ۲0 گفت و گوی صمیمانــه اعضای خانواده 
شهید بهشتی برگزار می شود که محور آن پیرامون 
شخصیت و اندیشــه های شهید بهشتی است.وی 
با اشــاره به برگزاری نشســت »گفت و گو کلید 
رشد فرزندان«، گفت: این نشست روز چهارشنبه 
۲3 آبان ســاعت 1۵ و 30 دقیقه در محل ســالن 
همایش های کتابخانه مرکزی شهرداری اصفهان 

برگزار می شود. 

معاون اجتماعی سازمان فرهنگی، اجتماعی شهرداری خبر داد:

 برگزاری مجموعه برنامه های »من بهشتی هستم« 
در اصفهان

معاون خدمات شــهری شــهرداری اصفهان در 
نشست بررسی برنامه و چشم اندازهای معاونت 
خدمات شهری در سال ۹۸ که با حضور مدیران و 

معاونان خدمات شهری مناطق 1۵ گانه شهرداری 
اصفهان برگزار شد، اظهار داشت: گستردگی شهر 
اصفهان به میزانی هســت که هیچ کس برای به 
ثمر رساندن برنامه و چشم اندازهای تعریف شده، 
به تنهایــی نمی تواند ادعای معجــزه بکند اما با 
همکاری و همیاری بین معاونت خدمات شهری 
و مدیریت های مناطق می توان در مسیر تحقق 
آن مهم قدم برداشت. حســین امیری گفت: در 
حال حاضر بیش از ۵۵ هزار هکتار حریم شــهر 
اصفهان  است و همچنین 3۶ هزار هکتار محدوده 
شهر اصفهان که از این میزان بیش از ۵ هزار ۷00 
هکتار آن فضای سبز عمومی و خصوصی در شهر 
اصفهان است. معاون خدمات شهری شهرداری 

اصفهان با اشــاره به این کــه مجموعه خدمات 
شهری و مدیریت مناطق 1۵ گانه برای عملیاتی 
کردن برنامه و پروژه های شهری باید هماهنگ 
باشند، تصریح کرد: 1۴۵0 پروژه در 
حوزه خدمات شهری برای سال ۹۷ 
در شهر اصفهان برنامه ریزی شده بود 
که بخشی از آن تا کنون انجام شده 
و بخشــی دیگر همکاری و همیاری 
بیشتر برای تحقیق این پروژه ها را در 
مدت زمان باقی مانده تا پایان سال 
می طلبد.امیری با اشــاره به این که 
سیاست ها و اهداف خدمات شهری 
در چند مورد از جمله حفــظ و نگهداری فضای 
سبز، آبیاری فضای سبز، مدیریت ایمنی و بحران، 
تاسیسات و مدیریت پسماند تعریف و تبیین شده 
است، اظهار داشت: حفظ و نگهداری فضای سبز و 
تامین منابع آبی مورد نیاز آن از اولویت های مهم 
خدمات شــهری در چند ماهه پیش رو تا پایان 
سال و در ســال ۹۸ است.معاون خدمات شهری 
شهرداری اصفهان علت در اولویت اول قرار داشتن 
حفظ فضای سبز را نیاز جمعیت ۲ میلیونی شهر 
اصفهان به این فضای ســبز شهری عنوان کرد و 
گفت: 3 هزار و ۷00 هکتار از فضای ســبز شهر 
اصفهان در اختیار شــهرداری قرار دارد که  باید 

برای افزایش آن قدم برداریم.

معاون شهردار اصفهان خبر داد:

 حفظ فضای سبز
 اولویت اول خدمات شهری در سال 98

چرا طرح سد کوهرنگ سه 
این همه سال خوابیده بود؟ مدیران 
گفتند به خاطر نبود پول است، اما 
نه این طور نیست، این طرح به دلیل 

دعواهای بچه گانه خوابیده بود

امیرعلی مرآتی 
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جانشین مديرمسئول: بهمن زين الدين  صاحب امتیاز: شرکت توسعه رسانه برتر زاينده رود   مديرمسئول: محمدرضا شواخی زواره

یادداشت

  بررســی موقوفات در تاریخ ایران اسالمی نشان می دهد که زنان 
ایران زمین، نقش کلیدی و مهمی در حوزه وقف به عنوان یک نهاد 
اجتماعی و مدنی داشته اند  به طوری که در اجرای این سنت حسنه 
همه زنان از طبقات اجتماعی مختلف بــا وضعیت های گوناگون 

حاضر بوده اند.
اگر دوره هاي تاریخي حقوق زن را به سه دوره متمایز یعني دوره 
وحشي گري،بربریت و بت پرستي به عنوان دوره نخست،دوره تمدن 
هاي یونان، مصر ، روم و ایران دوره دوم و دوره پس از ظهور اسالم 
تقسیم کنیم، تنها در دوره اســالمي است که در پرتو تعالیم عالیه 
اسالم نه تنها زن از آن وضعیت فجیع دوره هاي قبل نجات یافت، 
بلکه براي زن شخصیت حقوقي مستقل نیز ایجاد شد. از این دوره 
به بعد است که تعداد زیادي از زنان با پیدا کردن شخصیت حقوقي 
مستقل اقدام به وقف کردند. در سایه تعالیم قرآن، وقف به عنوان 
یک سنت حسنه با اشکال و عناوین مختلف مورد تاکید قرار گرفت. 
هر چنددر قرآن نامي از وقف برده نشده؛ اما در هر قسمتي از قرآن 
که »صدقه جاریه«آمده، منظور وقف اســت، یعني صدقه اي که 
 اصل آن بر جاي مانده و عواید آن به طور مستمر قابل بهره برداري

 باشد.روایات بســیاري نیز از ائمه معصومین درخصوص به جاي 
آوردن سنت وقف باقی مانده است که همین روایات نشانگر اهتمام 
ائمه معصومین )ع( به این سنت حسنه اســت.در کتاب »فاطمه 
زهرا)س( از والدت تا شهادت« به نقل از جلد دوم تاریخ سمهودي 
آمده است که:» پیامبر)ص( در سال هفتم هجري این بستان ها را 
مخصوص حضرت فاطمه زهرا)س( قرار داد.حضرت صدیقه طاهره 
این هفت بستان را وقف بني هاشــم و بني عبدالمطلب فرموده و 
نظارت و سرپرستي آنها را به عهده موال علي )ع( نهادند«. به همین 
استناد مي توان حضرت فاطمه زهرا)س( را نخستین زن واقفه در 
اسالم دانست که پس از ایشان بسیاری از زنان به پیروی از دخت 
پیامبر)ص( اقدام به وقف اموال خود کرده اند. بررسي اسناد وقفي 
زنان نشان مي دهد که درصد باالیی از مصارف این وقف ها به اقامه 
عزاداری ائمه اطهار و به خصوص حضرت اباعبدا... حســین علیه 
السالم اختصاص داده شده اســت که این مسئله حاکی از اهتمام 
زنان به جریان عاشورای حسینی و تالش در راستای احیای مفاهیم 
دینی این جریان عظیم است. ساخت مســاجد، مدارس علمیه ، 
ایجاد مکتب خانه ها ، ایجاد حمام های عمومی جهت اســتفاده 
همگان ، ایجاد بوستان ها و باغ ها ویژه رهگذران ، تهیه ظروف غذا 
ویژه مناسبت های شادی و غم برای کسانی که توانایی خرید آنها 
را ندارند و ایجاد کاروانسراها را می توان از دیگر مصارف موقوفات 
زنان در ایران بر شمرد که نشان داده اند هم چنان که در عرصه های 
متعدد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی نقش چمشــگیری به رغم 
ناشناخته ماندن داشــته اند، در این عرصه نیز حضورگسترده ای 
داشته تا بتوانند در جهت پیشرفت جامعه اسالمی آنها نیز تاثیرگذار 

باشند.

نقش کلیدی زنان در موقوفات به جامانده در تاریخ

 مهسا  احمدی

خانه های کپی برداری شده از کارتون ها
از کودکی با کارتون های مورد عالقه مان بزرگ شــده ایم. بارها در تخیالت مان در دنیای کارتون ها 
زندگی کرده ایم و همیشه دوست داشتیم برای یک بار هم که شده بتوانیم در خانه های دوست داشتنی 
قهرمانان کارتونی زندگی کنیم. اکنون بعد از سال ها می توانیم خودمان را در این دنیای تخیلی تصور 
کنیم. مثل کلبه سفید برفی، خانه بامزه باب اسفنجی و خانه هایی که به دنیای واقعی آمده اند تا بتوانند 

رویاهای ما را به واقعیت تبدیل کنند.
خانه سیمپسون ها:در سال ۱۹۹۷ استودیوی ۲۰th Century Fox تصمیم گرفت یک نسخه 
واقعی از خانه سیمپسون ها در نوادای آمریکا بسازد. ساخت این خانه با تمام جزئیات داخل و بیرون آن 

۱۲۰ هزار دالر هزینه برد. امروز خانه واقعی سیمپسون ها یک ملک تجاری است.
خانه کپی برداری شده از کارتون آپ:خانه کوچک کارل و الی یک خانه رنگی الهام بخش است که 

در سال ۲۰۱۱ برای به واقعیت پیوستن رویای یک دختر کوچک ساخته شده است. این خانه با تمام جزئیاتش شبیه به خانه کارتونی ساخته شده 
است، از جعبه پست بیرون خانه گرفته تا قاب عکس های داخل خانه. این خانه اکنون در یوتا قرار داد و توریست ها می توانند از آن بازدید کنند.

خانه آناناسی باب اسفنجی:باب اسفنجی از شخصیت های کارتونی مورد عالقه نسل های زیادی است، به عالوه خانه آناناسی او که در اعماق 
اقیانوس قرار دارد. برای دیدن خانه او نیاز نیست به اعماق اقیانوس غواصی کنید بلکه می توانید کپی آن را همین جا روی زمین در جمهوری 

دومینیکن ببینید.
خانه کارتون فلینت استون ها:در سال ۱۹۷۶ معماری به نام ویلیام نیکلسون برای آزمایش کردن مصالح ساختمانی جدید این خانه را ساخته 

که بعد از کارتون فلینت استون ها به این اسم نام گذاری شد..
خانه باربی:آرزوی بسیاری از دختربچه ها این است که در خانه ای شبیه خانه باربی ها زندگی کنند. امروز آن ها می توانند رویای خود را در 

واقعیت ببینند. در ساخت این خانه ۱۰۰ گالن رنگ صورتی و ۹ کیلو اکلیل استفاده شده است.

وبگردی اینستاگردی

نتیجه یک سال تالش »مسعود ده نمکی« آماده نمایش شد

 احساس خاص »نیما کرمی« از پسر دارشدن

 مسعود ده نمکی با انتشار این عکس نوشت: »پروانه نمایش زندانی ها صادر شد؛ نتیجه یک 
سال تالش گروه خوب، عوامل و بازیگران اینک آماده نمایش است«.

نیما کرمی با انتشار این عکس نوشت: »دختر که داشته باشی تمام عشق و احساس را با هم 
داری و درک پدر بودن. خدا راشــکر که بچه اولم دختر شــد، نیل عزیز، خدا خیلی دوستم 
داشت که اینگونه رقم خورد و حاال پسرم، پورم، یادگارم، محمدم، کیا مهرم، محمدکیامهرم 
که امید وارم چون نامش مهر گستر باشد و امین.پسر، پدر بودنت را تکمیل می کند. خدایا تو 

را برای هرچه به من داده ای شکر می کنم. الحمدا...«

تاملی بر اندیشه پیشرفت 
»تاملی بر اندیشه پیشرفت، تاریخ ساخت معنای توسعه در غرب« 
نوشته عبدالرسول دیوساالر اســت که تبیین رابطه تاریخی میان 
مفاهیم پیشرفت )Progress( و توسعه )Development( با 
هدف بیان روایتی تاریخی از تحول معنای توســعه موضوع اصلی 
کتاب را تشکیل می دهد.دغدغه اصلی نویسنده در این اثر، عمیق 
کردن فهم ایرانی از توسعه با ارجاع به تاریخ ساخت معنای توسعه 
است. نویسنده معتقد است که اندیشــه پیشرفت که تبار تاریخی 
نظریات و الگوهای امروزی توســعه هســتند در ایران کمتر مورد 
بررســی و توجه قرار گرفته اند. در فصل اول کتاب از بحران معنا 
در فهم ایرانی از توسعه سخن گفته می شود. نویسنده معتقد است 
در اولین سال های طرح اندیشــه ترقی یا همان پیشرفت در ایران، 
روشنفکران ایرانی به دالیل مختلف از تامل عمیق در مفهوم پیشرفت 
اجتناب کرده  و در عــوض تقریرات و فهم ناقص خود از اندیشــه 
پیشرفت و نظریات پیشرفت را مطرح کرده اند. کتاب دالیل تاریخی 
نپرداختن روشنفکران ایرانی به معانی ژرف پیشرفت و ترقی را تبیین 
می کند.نویسنده ادعا می کند که بی توجهی به معنای پیشرفت به 
عنوان سازنده تاریخ توسعه، سبب شده است ایرانیان به خوبی تمایز 
میان توسعه و پیشرفت را درک نکنند و این امر چالش های جدی 

را به ویژه در سطح راهبردی برنامه ریزی توسعه سبب شده است.

تابلوی نقاشی آرامش
پادشــاهی جایزه بزرگی برای هنرمندی گذاشت که بتواند به 
بهترین شــکل، آرامش را تصویر کند. پادشــاه تمام تابلو ها را 
بررسی کرد، اما سرانجام فقط دو اثر را انتخاب کرد. اولی، تصویر 
دریاچه آرامی بود که کوه های عظیم و آســمان آبی را در خود 
منعکس کرده بود.  اگر دقیق نگاه می کردند، در گوشــه چپ 
دریاچه، خانه کوچکی قرار داشــت، پنجره اش باز بود، دود از 
دودکش آن بر می خواست که نشــان می داد شام گرم و نرمی 
آماده است.  تصویر دوم هم کوه ها را نمایش می داد؛ اما کوه ها 
ناهموار بود، قله ها تیز و دندانه ای . آسمان باالی کوه ها به طور 
بی رحمانه ای تاریک بود و ابرها آبستن آذرخش، تگرگ و باران 
ســیل آســا . وقتی با دقت به تابلو نگاه می کردی، در بریدگی 
صخره ای شــوم، جوجه پرنده ای را می دیدی. آنجا، در میان 

غرش وحشیانه طوفان، جوجه گنجشکی، آرام نشسته بود.
پادشــاه درباریــان را جمــع کــرد و اعــالم کرد کــه برنده 
جایــزه بهتریــن تصویر آرامــش، تابلــوی دوم اســت. بعد 
 توضیــح داد: »آرامــش آن چیــزی نیســت کــه در مکانی
 بی ســر و صدا، بی مشکل و بدون کار ســخت یافت می شود. 
آرامش چیزی است که می گذارد در میان شرایط سخت، آرام 

باشیم. این تنها معنای حقیقی آرامش است.«

کتابداستانک

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان در جمع دبیران و رابطین پدافند غیرعامل فرمانداری ها و دستگاه های اجرایی استان اصفهان مطرح کرد:

رعایت اصول پدافندغیرعامل در تاسیسات آبفای استان اصفهان 

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در جلسه دبیران و رابطین پدافند غیرعامل فرمانداری ها و دستگاه های اجرایی استان 
گفت: طی چند سال اخیر پرداختن به اصول پدافند غیرعامل در تاسیسات سازه ای و غیر سازه ای آبفای استان اصفهان با جدیت دنبال 
شــد به طوری که طی قراردادی با نیروی انتظامی از این ظرفیت به منظور مقابله با تهدیدات احتمالی در تصفیه خانه آب باباشیخ علی 

استفاده می شود.
مهندس هاشم امینی  افزود:در چند سال اخیر شرکت آبفای استان اصفهان به جهت اهمیت اصول پدافند کمی و کیفی آب شرب  تدابیری 
در نظر گرفت؛ اما با این وجود در حال حاضر میزان ذخیره آب سد زاینده رود حدود ۱۲۶ میلیون مترمکعب است که به نوعی کمتر از ۱۰ 

درصد ظرفیت حجم ذخیره سد محسوب می شود.
وی اعالم کرد:ظرفیت ذخیره حجم سد زاینده رود یک میلیارد و 4۰۰ میلیون مترمکعب است که هم اکنون ۱۲۶ میلیون مترمکعب حجم 
ذخیره آن می باشد این در حالسیت که از این رقم ،5۰ میلیون مترمکعب آن نیز حجم رسوبات انباشته شده است، در این شرایط رعایت 

اصول  پدافند کمی آب شرب بسیار حائز اهمیت  خواهد بود.
وی به اهمیت اصول  پدافند غیرعامل در حوضه  آبریز زاینده رود اشاره و اعالم کرد:هم اکنون حوضه آبریز زاینده رود آب شرب بیش از 
5 میلیون نفر از ساکنان استان های اصفهان و یزد را تامین می کند این در حالیست از حوضه آبریز زاینده رود تا تصفیه خانه باباشیخ علی 

بیش از ۲۰۰ کیلومتر، مسیر روباز است که از لحاظ کیفی بسیار آسیب پذیر می باشد.
مهندس هاشــم امینی عنوان کرد: عالوه بر رعایت اصول پدافندغیرعامل در تصفیه خانه باباشیخ علی ،تمامی مخازن آب  و ایستگاه های 
پمپاژآب  نیز  اصول پدافند غیر عامل در این تاسیسات رعایت می شــود تا بتوانیم به طور مستمر خدمات آبفا که یکی از زیربنایی ترین 
و اساسی ترین نوع خدمات اســت  را  به مردم  ارائه دهیم.مدیرعامل شرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان به تهدیدات بیوتروریستی 
اشاره و تصریح کرد:شرکت آبفای استان اصفهان به دلیل گستردگی خطوط آبرسانی و نیز وجود تاسیسات متعدد،در معرض تهدیدات 

بیوتروریستی قراردارد اما در سال های اخیر با رعایت اصول پدافند غیرعامل توانستیم با این نوع تهدیدات مقابله کنیم.
وی با بیان اینکه غیر از فصل تابستان صددرصد آب شرب 5۶ شهر و3۰۰ روســتا از طریق  طرح آبرسانی اصفهان بزرگ  تامین می شود 
اظهارداشت: طرح آبرسانی اصفهان بزرگ که 5۶ شهر و3۰۰ روســتا رادر برمی گیرد از باغ بهادران تا انارک ادامه دارد که بیش از 4۰۰ 

کیلومتر است که آب شرب مشترکین را در این محدوده تامین می کند.
وی افزود: در فصل تابستان به دلیل افزایش نیاز آبی و نیز کاهش تخصیص ها ، حدود  8۰درصد آب شرب مشترکین از طریق طرح آبرسانی 
اصفهان بزرگ تامین می شود و مابقی نیاز آبی به واسطه منابع محلی تامین می شود.این درحالیست که در فصل تابستان نیاز آب شرب  به 
۱4/5مترمکعب در ثانیه می رسد درحالی که نهایت ظرفیت تصفیه و انتقال آب در تصفیه خانه آب حدود۱۲/5 مترمکعب است که براین 

اساس  در فصل تابستان با کمبود ۲/5مترمکعب درثانیه روبه رو هستیم.
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