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 آمار رسمی از سقط های 
غیر قانونی وجود ندارد

مدیرکل پزشکی قانونی استان:
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   سرمربی تیم فوتسال بانوان نامی نو
 در گفت و گو با  »زاینده رود«: 

در بهترین فصل لیگ به 
دنبال قهرمانی هستیم

 تذکر دادیم 
مسئوالن گوش نکردند

رییس اتحادیه مرغداران استان:
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  مردم اصفهان با حضور گسترده درمراسم بزرگداشت 9دی بار دیگر وفاداری شان به انقالب را به منصه ظهور گذاشتند ؛

بیعت دوباره » نسل  خرازی« ها با والیت
دیروز نصف جهان بار دیگر  صحنه وفــاداری مردمان این دیار به انقالب و 
آرمان های امام خمینی)ره( بود، مردمانی که آمده بودند تا والیتمندی 
اصفهان را به منصه ظهور بگذارند، مردمانی که اگرچه به خاطر بی توجهی مسئولین در این 

وانفسای اقتصادی در کنار غم نان ، غم آب را نیز به دوش می کشند ولی دیروز با حضور 
صفحه   7گسترده در مراسم راهپیمایی 9 دی نشان دادند که...
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  یک کارشناس حوزه آب  می گوید در جدال ایجادشده بر سر 
حقابه،   کشاورزان اصفهانی باید  دیده شوند؛ 

حق با اصفهان است
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معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان:

 جن قالبی
 دستگیر شد

5

تا االن مشکل نگاه های سیاسی به جای نگاه های تخصصی داشتیم؛ 
حاال نگاه های »منطقــه ای « هم اضافه شــده اســت. دغدغه تازه 
نمایندگان از زمانی که نمایندگان استان اصفهان در اعتراض به عدم 
توجه دولت به تحقق وعده ها درباره زاینده رود و حذف بودجه پروژه 
های آب رسانی این استان، استعفا کردند، به وجود آمده است! پس از 
نمایش عجیب و غریبی که نمایندگان استان های همجوار همزمان با 
حضور رییس جمهور در مجلس برای تقدیم بودجه به اجرا گذاشتند 
و رییس دولت را تلویحا تهدید کردند که حق ندارد به اصفهان نگاهی 
متمایز از سایر استان ها داشته باشــد)هرچند هیچ گاه چنین نگاهی 
وجود نداشته و اساسا به نظر می رسد اصال نگاهی و حتی نیم نگاهی 

وجود ندارد( حاال نوبت بــه اعتراض درخصوص نــگاه های محلی و 
منطقه ای برخی نمایندگان رسیده اســت. چراغ اول را هم نماینده 
اســتان خودمان )علی بختیار، نماینده گلپایگان( روشن کرد که در 
توضیح همراهی نکردن با 18 نماینده دیگر اســتان در زمینه استعفا، 
گفت نماینده باید نگاه ملی داشــته باشــد، نه منطقه ای! در همین 
راستا هم رییس فراکسیون احزاب و تشکل های مدنی مجلس گفته 
که نمایندگان مجلس باید منافع ملــی را اولویت اول خود قرار داده و 
پیگیری مشــکالت مناطق خود را در اولویت بعدی در نظر بگیرند و 
البته تاکید کرده اگر مردم هم مطالباتــی دارند، نماینده باید مردم را 
توجیه کند نه این که صرف درخواســت مردم، به مجلس فشار بیاورد 
و اقدامی که از نگاه کارشناسان اشتباه است را با زور، حرف خود را به 

کرسی بنشاند! 

یک کارشناس حوزه آب با بحرانی دانستن وضعیت ســد زاینده رود گفت: الزم است تا نگاه 
ویژه تری برای حل مشکالت این ســد وجود داشته باشــد چراکه اگر اکنون به فکر نباشیم 
قطعا چالش های متعددی را تجربه خواهیم کرد.سید اصغر تهرانی با اشــاره به مشکالت به وجود آمده برای 
زاینده رود و راهکارهای حل این بحران، اظهار کرد: مساحت حوضه آبریز سد زاینده رود ۴۰۰۰ کیلومتر مربع 
و حجم تنظیمی سد زاینده رود 1.۵میلیارد مترمکعب تخمین زده می شود، البته حجم پایداری و مرده سد 

1۲۰میلیون متر مکعب است که با این حساب در حقیقت...

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان:

کارخانه ذوب آهن در افکار 
عمومی مظلوم واقع شده است
3

نگاه های شیک و مجلسی و زاویه دار!
موضوع »زاینده رود« ملی است نه منطقه ای؛ 

امیرعلی مرآتی

ادامه در صفحه  2
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منطقه بی ثبات ما همچنان درگیر زخم هایی است 
که بر پیکرش خورده است. خاورمیانه هرگز دارای 
ثبات دائم نبوده است. از زمان تهاجم ایاالت متحده 
به عراق و فجایع ناشی از آن، زمینه های بی قانونی 
یا فقدان حکمرانی در این منطقه وجود داشــته و 
از وقتی ترامپ در آمریکا بر ســر کارآمده، اوضاع 
بدتر هم شده اســت . به نظر می رسد هیچ کس به 
رییس جمهور ترامپ توضیح نداده که سیاســت 
بین المللی از موازنه های مشــروط ساخته شده و 
آمریکا نقش مهمی در حفظ آن ها دارد. بهتر است 
به قوانین جهان کمی احترام بگــذارد و کاری به 

خاورمیانه ما نداشته باشد!
رییس جمهور غیرقابل پیش بینی آمریکا، با محکوم 
کردن سیاست ســلف خود )اوباما البته اشتباهات 
خــود را در منطقه انجام داد(، سیاســت خارجی 
را دنبال می کند که چندجانبــه گرایی را نادیده 
می گیرد. به تازگی و در اقدامی غیرقابل پیش بینی، 
دستور خروج نیروهای آمریکایی از سوریه را صادر 
کرد. ترامپ گفت آمریکا نمی خواهد پلیس جهان 
باشد و هزینه تامین امنیت در خاورمیانه را بپردازد. 
اما واقعیت این اســت که در مــورد خاورمیانه، او 
تبدیل به مامور  نظم زدایی شده است. ترامپ در 
انتقال ســفارت ایاالت متحده به اورشلیم، نه تنها 
نشــان داد که تا چه میزان از نخست وزیر اسرائیل 
حمایت می کند، بلکه رویکرد تحقیر آمیزش برای 
حقوق بین الملل و حقوق مردم فلســطین را نیز 
مطرح کرد. او این کار را یک بار دیگر و با اســتفاده 
از اســتراتژی »عمل انجام شــده« بدون تحریک 

واکنش ها یا اعتراضات انجام داد.
پس از آن هم با تصمیم خروج از توافق هســته ای 
ایران و بازگردانــدن تحریم هــا، حمایت خود از 
عربســتان ســعودی را نیز مجددا تاکیــد کرد. 
پرزیدنت از تروریست ها و کودک کش ها حمایت 
می کند و ایــران را به حمایت از تروریســت ها و 
 ترویج اعمال خشــونت آمیــز در منطقه محکوم 

می کند. خنده دار نیست؟!
ترامپ هرروز بیشــتر و بیشــتر شــبیه شــاگرد 
جادوگری می شود که عصای ســحرآمیز خود را 
بدون تشخیص و فکر تکان می دهد. به عنوان مثال، 
چگونه می تواند برخی از کشــورها را به تجارت با 
ایران »شــرور« مجاز کند، درحالی که دیگران از 

انجام همین تجارت تحت تحریم های گزاف ممنوع 
هستند؟ درعین حال اروپا، که تماما قادر به مقابله 
با قانون فرا قلمرویی ایاالت متحده نیســت، حاال 
ظاهرا تنها به انتشار بیانیه هایی در جست وجوی 

سیاست مشترک غیرقابل تحقق خشنود است.
در میان این آشــفتگی های مداوم، در طول هفته 
کریسمس، برخی از تصمیمات بسیار احمقانه ای را 
شاهد بودیم که زمان رخ دادن آن ها شانسی نبوده 
اســت. ترامپ با اعالم خروج یک جانبه نیروهاي 
آمریکا از سوریه، این کشــور را به دست سایرین 
سپرد و درعین حال دست کردها را در پوست گردو 
گذاشت، درحالی که حضور عربستان سعودي برای 
مشارکت در بازســازي این کشور در حال مرگ را 
در بوق و کرنا کرد. از ســوی دیگر، ترکیه و ایران 
اخیرا توافقنامه مالی به ارزش بیش از 30 میلیارد 
دالر )26 میلیــارد یورو( را اعــالم کردند. ترکیه، 
یکی از متحدان اصلــی ایاالت متحده و یک عضو 

کلیدی ناتو، ارتباطات تجاری گسترده ای با ایران 
را به لطف ترامپ برقرار کرده اســت، درحالی که 
همچنان به نخســت وزیر اســرائیل به عنوان یک 

»قاتل نژادپرست« حمله می کند.
آمریکا از سوریه خارج می شود و عربستان سعودی 
متعهد به بازسازی سوریه در پی این خروج می شود. 
برخی تحلیلگران سیاسی می گویند اعالم ترامپ 
و تعهدات عربســتان و ترکیه، عربستان سعودی 
را به مرزهای ایران نزدیک تر می کند. درحالی که 
به نظر می رســد وضعیت بحران یمن حل وفصل 
خواهد شد و لبنان همچنان در برابر شیطان قدیمی 
خود مقاومت کــرده و در انتظــار دولت جدیدی 
اســت که به زودی اعالم خواهد شــد، آیا سوریه 
می تواند تبدیل به یک میــدان جنگ جدید بین 
دو قدرت منطقه ای شود که مســالمت بین آن ها 

غیرقابل تصور است؟
ترامپ، بی تعادل، بی انصاف و غیرقابل پیش بینی، 

امنیت و ثبات متحدانش را، که شــروع به تردید 
نسبت به سخنان چند پهلوی او کرده اند، با ریسکی 
احتمالی و شــدید روبــرو کــرده و در این میان 
سونامی های ترامپی اروپا را هم نگران کرده است. 

جنگ تمام نشده است؛ هرکجا نگاه کنید، ردپایی 
از همین ســونامی ها می بینید؛ در افغانستان، در 
جنوب صحرای آفریقا، در آسیای مرکزی و البته در 
خاورمیانه . شاید اتحادیه اروپا به این فکر می کند 
که زمانش رســیده تا بودجه تقریبــا 79 میلیارد 
یورویی  که برای امنیت و دفاع اختصاص داده شده 

را به کار بگیرد. 
خاورمیانه چه باید بکند؟ پلیس جهان باید پایش 
را کامل بیرون بکشد تا شــاید روزی دوباره رنگ 
آرامش و ثبات به این منطقه پاشــیده شــود. به 
قول وزیر خارجه کشــورمان، آنها راه را اشتباهی 
 آمده اند. کال اشتباه گرفته اند. اینجا منطقه ماست

 نه آنها! 

طالبان، پیشنهاد کابل برای 
مذاکرات صلح را رد کرد

طالبان افغانستان، پیشنهاد کابل برای برگزاری 
مذاکره در ماه آینده میالدی در عربســتان را رد 
کرد. نماینــدگان طالبان، آمریکا و کشــورهای 
منطقه ماه جاری میالدی در امارات برای مذاکره 
درباره پایان جنگ ۱7 ساله افغانستان با یکدیگر 
دیدار کردند؛ امــا طالبان برگــزاری مذاکره ای 
رسمی با دولت افغاستان را رد کرده است.طالبان 
تاکید کرده که ابتدا باید توافقی با آمریکا به دست 
آید. این گروه تروریستی آمریکا را نیروی اصلی 
حاضر در صحنه افغانستان از سال 200۱ می داند.

آمریکا اما تاکید کرده کــه هرگونه توافق باید به 
رهبری افغان ها صورت گیرد.

حمله سایبری، چاپ نشریات 
مهم آمریکا را مختل کرد

براساس اعالم رســانه ها، یک حمله سایبری که 
به نظر می رسد ریشــه در خارج از آمریکا داشته 
است چاپ و توزیع شماری از روزنامه ها در ایاالت 
متحده آمریکا را دچار اخــالل کرد.روزنامه لس 
آنجلس تایمز، شــنبه به نقل از یک منبع مطلع 
گزارش داد حمله ادعایی مذکور به سیستم های 
نرم افزاری مورد اســتفاده در چــاپ روزنامه اثر 
گذاشتند؛ اما هیچگونه اطالعاتی درز پیدا نکرده 
است.این منبع گفت: معتقدیم هدف این حمله 
از کار انداختن زیر ســاخت و به طور مشخص تر 

سرورها برای سرقت اطالعات بوده است. 

 امارات، عراق را به دخالت
 در امور بحرین متهم کرد

وزیر مشــاور در امور خارجه امارات بــا انتقاد از 
افتتاح دفتــر ائتالف جوانــان ۱۴ فوریه بحرین 
در بغــداد، آن را دخالــت در امور کشــورهای 
حاشیه خلیج فارس خواند.»قرقاش« در صفحه 
توئیتر خود بر ایستادگی امارات در کنار بحرین 
برای مخالفت بــا مشروعیت بخشــی به ائتالف 
مذکــور تاکید کــرد و این جنبــش را به تالش 
برای ضربــه زدن به امنیت بحریــن متهم کرد. 
پیش از ایــن وزارت خارجه بحریــن نیز کاردار 
سفارت عراق در منامه را در اعتراض به اظهارات 
»نوری المالکی« نخســت وزیر اســبق عراق و 
رییس ائتــالف دولت قانون، احضــار کرده بود.

نوری المالکی بــا انتقاد از اعمال خشــونت، به 
حاشیه راندن و رفتار تبعیض آمیز دولت بحرین 
با شــیعیان گفته بود که »اعتراضات در بحرین 
در ابتــدا خواهــان تغییر رژیــم حکومتی نبود 
اما اکنــون آنها خواهان برگزاری همه پرســی و 
انتخابات برای تعیین سرنوشــت هستند مقابله 
 با این خواســته های بــه حق و عادالنــه، ظلم

 است«.

یونکر: 
قصد نداریم انگلیس را در 

اتحادیه اروپا نگه داریم
رییس کمیسیون اروپا با تاکید بر اینکه اتحادیه 
اروپا قصد ندارد انگلیــس را در این اتحادیه نگه 
دارد، از ادامــه مذاکرات با لنــدن پس از اجرای 
برکســیت خبر داد. »ژان کلــود یونکر«، گفت: 
اینگونه تلقین شده است که هدف ما تالش برای 
حفظ انگلیس در اتحادیــه اروپا با تمام ابزارهای 
موجود است. اما این هدف ما نیست. آنچه که می 
خواهیم شفافیت در روابط آینده اتحادیه با لندن 
است. اتحادیه اروپا به نتیجه همه پرسی برکسیت 
)خروج انگلیس از اتحادیه اروپا( احترام می گذارد 
و قصد تغییــر آن را ندارد.این مقــام اروپایی در 
ادامه افزود: انگلیس باید خودش تصمیم بگیرد 
و نتیجه را به ما بگوید ولی باور من این است که 
لندن اتحادیه اروپا را تــرک خواهد کرد زیرا این 
 همان تصمیمی اســت که مردم انگلیس اتخاذ 

کرده اند.

اینجا منطقه ماست نه شما!

مخالفت الریجانی با تشکیل 
کمیسیون زنان در مجلس

تشکیل کمیسیون ویژه زنان، جوانان و خانواده 
با تذکر نماینــده خمینی شــهر در مجلس 
مسکوت ماند.ســیدمحمدجواد ابطحی، در 
جریان بررسی تقاضای تعدادی از نمایندگان 
درباره  تشکیل کمیسیون ویژه زنان، جوانان و 
خانواده طی تذکر آیین نامه ای گفت: براساس 
ماده )۴0( آیین نامه در مسائل مهم و استثنایی 
که برای کشور پیش می آید، تشکیل کمیسیون 
ویژه ای برای رسیدگی و تهیه گزارش ضرورت 
پیدا می  کند.علی الریجانی، در پاسخ به تذکر 
این نماینده گفت: تذکر وارد و قابل تامل است. 
تشکیل چنین کمیسیون ضرورتی ندارد، هر 
چند مسائل اجتماعی برای کشور مهم و قابل 
تامل است؛ اما براساس ماده آیین نامه تشکیل 

چنین کمیسیونی ضرورت ندارد.

شرایط انتخاب شهرداران 
پس از ۲۰ سال تغییر کرد

سخنگوی وزارت کشور گفت: بر اساس آیین 
نامه شــرایط احراز تصدی ســمت شهردار، 
کســانی را می توان انتخاب کرد کــه دارای 
شــرایطی از جمله حداقل 30 سال و حداقل 
مدرک تحصیلی کارشناسی باشند.سید سلمان 
سامانی افزود: بر اساس آیین نامه جدید کسانی 
را می توان به ســمت شهردار انتخاب کرد که 
دارای شــرایطی از جمله تابعیت جمهوری 
اسالمی ایران، داشتن حداقل سی سال سن، 
انجام خدمت وظیفه عمومی یا داشتن معافیت 
دائم در زمان صلح برای مردان، اعالم اعتقاد به 
مبانی جمهوری اسالمی ایران و قانون اساسی و 

نداشتن محکومیت کیفری موثر باشند.

نماینده روسیه در سازمان ملل:
زمان گفت وگوی آمریکا با 

ایران فرارسیده است
نماینده دائم روسیه در ســازمان ملل گفت 
که آمریکا باید از سیاســت تهدیــد و اعمال 
فشار به ایران دست برداشــته و به گفت وگو 
روی بیاورد.»واســیلی نبنزیا« در گفت وگو 
با ریانووســتی گفت زمان تغییر رویکردهای 
قدیمی در مورد ایران فرا رســیده است.وی با 
اشاره به تالش های آمریکا برای فشار آوردن 
به ایران از طریق ســازمان ملل، مطرح شدن 
اختالفات واشنگتن با تهران در شورای امنیت 
را از اقدامات احتمالی آمریکایی ها در ســال 
جدید عنوان کرد.نبنزیــا همچنین در مورد 
خدشه دار شدن وجهه و اعتبار شورای امنیت 
و آژانس بین المللی انــرژی اتمی با این قبیل 
اقدامات، هشــدار داد.نماینده دائم روسیه در 
سازمان ملل تاکید کرد که تاکنون هیچ موردی 
مبنی بر تخلــف ایران و نقــض تعهدات این 
کشور به شورای امنیت سازمان ملل گزارش 

نشده است.

سید رضا اکرمی
عضو جامعه روحانیت مبارز:

یک عضو کمیســیون فرهنگی مجلس شــورای 
اسالمی گفت: اگر مسدود شــدن تلگرام در دی 
ماه سال گذشته مداومت داشت و رییس جمهور 
دســتور رفع فیلتر را صادر نمی کــرد امروز دچار 
مشکالت پیش آمده نبودیم، اما طی مصوبه هایی 
که صادر شــده باید فیلترینگ با قوت انجام شود 
و امید اســت مهاجرت به ســمت پیام رسان های 
داخلی انجــام گیرد. احمدســالک اظهــار کرد: 
مســئله  اصلی عبارت اســت از مدیریــت بومی 
پیام  رســان های داخلی و به این منظــور باید از 
مدیریت پیام رســان های بیگانه خارج شــویم.

وی در خصوص موفق بودن یــا نبودن فیلترینگ 
تلگرام اظهار کرد: این مســئله بایــد روزی انجام 
می شــد و ما نمی توانیم با وجود فســادهایی که 
در تلگرام و پیام رسان های مشــابه است تا آخر 
منتظر باشیم که »تلگرام باشــد و ماهم باشیم« 
 و باید روزی فعالیت تلگرام و اینستاگرام به اتمام

 برسد.

 نمی شود تلگرام باشد
 ما هم باشیم

 عضو کمیسیون فرهنگی مجلس :

کافه سیاست

سرمقاله

 موضوع »زاینده رود« ملی است 
نه منطقه ای؛ 

نگاه های شیک و مجلسی و 
زاویه دار!

ادامه از صفحه اول
حجت االسالم شیخ که از قضا عضو فراکسیون 
امید مجلس هم هست، گفته باید طرحی پیاده 
شــود تا نمایندگان مجبور نباشــند بیشتر به 
دنبال مسائل و مشــکالت منطقه ای باشند تا 
مســائل ملی و باز در همین خصوص اشاره ای 
به استعفای نمایندگان استان اصفهان داشته 
و به همین بهانه بحث اســتانی شدن انتخابات 
را باردیگر مطرح کرده اســت؛ طرحی که گویا 
می خواهد این نکته را شــفاف سازی کند که 
وقتی نماینــده ای با رای مردم یک شــهر به 
مجلس می رود، نباید نگاه شــهری به مسائل 
و مشکالت داشته باشد و به دنبال رفع مسائل 
شهر خودش باشــد بلکه باید اســتانی و ملی 
به ماجرا نــگاه کند. اندر فوایــد و مضرات این 
طرح سخن ها گفته شــده و کارشناسان باید 
درباره محسنات و ســیئات آن حرف بزنند اما 
آن قدری که ما می دانیــم، »زاینده رود« یک 
موضوع شــهری و محلی نیســت بلکه ازقضا 
موضوعی »ملی« اســت و دود خشــک شدن 
این رودخانه و به تبع آن خشــک شدن تاالب 
بین المللی گاوخونی و برخاستن گرد و غبار از 
مرکز ایران، تمام ایران را درگیر خواهد کرد و 
تا زمانی که نمایندگانی داریم که مقابل رییس 
جمهور ژست حمله و تهدید می گیرند و داد و 
فریاد به راه می اندازند که مبادا نگاه خاصی به 
زاینده رود شود، مشخص اســت که این طرح 

حتی در صورت اجرا هم راه به جایی نمی برد!

اینجا منطقه ماست نه شما!

پیشنهاد سردبیر:

عضو جامعه روحانیت مبارز گفت: بزرگداشت 
حماسه 9 دی برای این است که بدانیم در برابر 
دشمنی که از بیرون خط می دهد و یا از درون  
هواداری می کنند، باید دافعه داشته باشیم. سید 
رضا اکرمی همچنین با طرح موضوع دشــمن 
شناســی یادآور شــد: به نظرم آنطور که باید 
دشــمن را جدی نگرفتیم همانطور که دوست 
را آنطور که باید و شاید، جدی نگرفتیم و صرفا 
نسبت به دشمنی که شــعار می دهد حساس 
هستیم.اگر دشمنی آشکار نباشد و یا خودمان 
نگاه به بیرون داشته باشــیم و به استعدادها و 
ظرفیت های درونی کشــور بی توجه باشــیم 
به نوعی از دشــمن حمایت کــرده ایم. اکرمی 
دشمنی آمریکا و اسرائیل را از جنس دشمنی 
آشکار خواند و بیان کرد: اگر آمریکا و اسرائیل 
را به جد دشمن بدانیم بیشتر به ظرفیت های 

داخلی توجه می کنیم .

  دشمن را
 جدی نمی گیریم

شمخانی
دبیر شورای عالی امنیت ملی: 

نماینده مردم کاشــمر در مجلس شورای اسالمی 
گفت: شــفافیت نبایــد تنها مختــص نمایندگان 
مجلس باشد بلکه آرای سایر نهادها نیز باید شفاف 
انجام شــود.بهروز بنیادی عنوان کــرد: با کمک 
فضای مجازی امروز آرای همه نمایندگان مجلس 
شــورای اســالمی در اختیار مردم قرار دارد و به 
ندرت افرادی داریم کــه در این خصوص بخواهند 
مخفی کاری کنند.نماینده مردم کاشمر در مجلس 
شورای اســالمی ادامه داد: شــفافیت نباید تنها 
مختص نمایندگان مجلس باشد، بلکه آرای شورای 
نگهبان، شورای عالی انقالب فرهنگی و... نیز باید 
شفاف باشد.بنیادی اظهار کرد: امروزه شفاف سازی 
در مســائل دغدغه همه اســت و خود من نیز جزو 
موافقان شفافیت هســتم و معتقدم باید این اقدام 
صورت گیرد. شفاف ســازی بایــد در خصوص کل 
حاکمیت باشد و الزم است بر مبنای مجاری قانونی 
و مستندات دقیق انجام شــود نه این که به دنبال 

تشویش اذهان باشیم.

شفافیت نباید تنها مختص 
نمایندگان مجلس باشد

نماینده کاشمر: 

دبیر شــورای عالی امنیت ملــی اجرای طرح 
»معامله قــرن« را ضربه ای بــزرگ بر پیکره 
فلسطین دانست و گفت: گروه های مقاومت و 
ملت های بیدار منطقه مانع از تحقق این نیت 
شوم می شوند.»علی شمخانی« اظهار داشت: 
از بدو شــکل گیری جمهوری اسالمی ایران 
همواره در کنار مردم مقاوم و مظلوم فلسطین 
بوده ایم و این مسیر بر گرفته از اعتقادات دینی 
و باورهای انســانی تا پیــروزی کامل جریان 
مقاومت ادامه خواهد داشت.دبیر شورای عالی 
امنیت افزود: اجرای این طرح ضربه ای بزرگ 
بر پیکره فلســطین خواهد بود. جنایات بسیار 
بزرگی که علیه مردم فلسطین در جریان است 
با تبلیغات گســترده رسانه های صهیونیستی 
تحت الشعاع وحشی گری گروه های تکفیری 
قرار گرفته که این ظلمــی مضاعف بر آرمان 

فلسطین است.

ملت های منطقه مانع از تحقق 
»معامله قرن« می شوند

پیشخوان

بین الملل

  سایه سونامی های ترامپ روی سر خاورمیانه؛

درگیری در جلسه شورای شهر تهران
به دلیل جدال لفظی بین محسن هاشمی، رییس شورای شهر تهران و ساالری عضو شورای شهر تهران، 
هاشمی صحن علنی شورا را ترک کرد.در صد و دهمین جلسه شورای شهر تهران طرح کاهش معاونت های 
شهرداری و حذف قائم مقام های شهرداری مورد بررسی قرار گرفت که کلیات آن در جلسه گذشته تصویب 
شده بود و جزئیات آن مورد بررسی قرار گرفت.در ادامه این جلسه چند پیشنهاد از سوی بعضی از اعضای 
شورای شهر تهران در خصوص این طرح مطرح شد که در یکی از بندها و تبصره ها، ساالری نسبت به عدم 
ارائه پیشنهاد در این خصوص به محسن هاشمی اعتراض کرد و هاشمی نیز اعالم کرد که این موضوع را 
مطرح کرده ام اما شما متوجه نشدید.ساالری خطاب به محســن هاشمی گفت: شما هر جلسه را به یک 
شکل دیگر اداره می کنید و محســن هاشمی نیز نســبت به این موضوع واکنش نشان داد و گفت: آقای 

ساالری شانتاژ بازی نکنید.

»حضرتی« از استعفای وزیر بهداشت خبر داد
نماینده تهران از استعفای قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت خبر داد.الیاس حضرتی در صفحه شخصی خود در 
توییتر نوشت:»متاسفانه باخبر شدم، دکتر قاضی زاده هاشمی در اعتراض به کاهش بودجه  سالمت، استعفا داده و 
چند روزی است در جلسات هیئت دولت شرکت نمی کند. وظیفه تمام دلسوزان است که مانع از استعفای ایشان 
شوند و امیدوارم به زودی وزیر بهداشت دوباره در دولت حاضر شوند.« وزیر بهداشت شنبه دو هفته پیش به دلیل 
بودجه سالمت برای سال 98 به خصوص عدم تخصیص بودجه تصویب شده برای تامین دارو و تجهیزات پزشکی 
از صندوق توسعه ملی، کتبا در نامه ای به حسن روحانی رییس جمهور، استعفا داده است.با گذشت حدود ۱5 روز 
از استعفای وزیر بهداشت، حسن روحانی رییس جمهور تاکنون در این باره پاسخی به نامه ی استعفای قاضی زاده 
هاشمی نداده است؛ اما محمود واعظی رییس دفتر رییس جمهور تالش کرده که با وساطت، موضوع را حل کند 

اما وزیر بهداشت اصرار داشته که بودجه تامین دارو و تجهیزات پزشکی باید تامین شود. 

چهره ها

سخنگوی شورای نگهبان: 
واژه ای به  اســم رد صالحیت 

نداریم

اسرار »کربالی 4«

مدیران دانشــگاه آزاد را 
برکنار کنید

مطالبــات بودجــه ای 
کالنشهرها

زینب ذاکر
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کارخانه ذوب آهن در افکار عمومی مظلوم 
واقع شده است

پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

تعاون

دبیراتاق تعاون استان مطرح کرد:
رفع موانع تولید و کسب و کار 

رسالت اتاق تعاون است
 عضو هیئت رییســه و دبیراتاق تعاون استان 
اصفهان در دومین کارگاه آموزشی آشنایی با 
قوانین و مقررات بیمه تامیــن اجتماعی ویژه 
مدیــران اتحادیه های تعاونی و شــرکت های 
تعاونی استان که به میزبانی اتاق تعاون اصفهان 
برگزار شد، گفت: قانون تامین اجتماعی الزامات 
و مســئولیت های متعدد و گوناگونی را برای 
کارفرمایان به وجود می آورد که نداشتن آگاهی 
و شناخت کافی از آنها می تواند تبعات حقوقی 
و کیفری و زیان مالی برای کارفرمایان به همراه 
داشته باشد. محمد حسن تبریزیان افزود: در 
این کارگاه آموزشــی یک روزه، مباحث روابط 
کار، مشاغل ســخت و زیان آور، مسائل بیمه 
کارگران، موضوع حوادث ناشی از کار و دریافت 
مقرری بیکاری و مســتمری به همراه معرفی 
تعهدات و خدمات ســازمان تامین اجتماعی 

تدریس شد.
 بر همین اســاس، مرکز آمــوزش اتاق تعاون 
استان با در نظر گرفتن اهمیت و لزوم آشنایی 
کارفرمایــان با ابعــاد مختلف قانــون تامین 
اجتماعی و مقررات ناظر بــر روابط فی مابین 
آن ها با کارگران و کارمندان، سلسله کارگاه های 
آموزشی بیمه و قانون تامین اجتماعی را جهت 
مدیران این بخش طراحی کرده است.تبریزیان 
افزود: یکی از وظایف مهم و اساسی اتاق تعاون 
به عنوان عالی ترین نهاد مردمی بخش تعاون، 
پیگیری مشکالت و هموار کردن آن برای رفع 
موانع تولید و کســب و کار برای بخش تعاون 
است. دبیر اتاق تعاون گفت: به منظور رسیدگی 
به مشکالت تعاونی ها در خصوص قوانین تامین 
اجتماعــی و تهیه لوایح مورد نیــاز تعاونگران 
جهت ارائه بــه هیئت های تشــخیص تامین 
اجتماعی، دفتر خدمات مشاوره بیمه در اتاق 

تعاون راه اندازی شده است.

بازار

رب گوجه فرنگی

آمار چک های برگشتی کاهش یافت؛
اصفهانی ها  در آبان چقدر 

چک کشیدند؟
بالغ بر ٨٦٩ هزار فقره چک به ارزشــی بالغ بر ٩٣ 
هزار میلیارد ریال در آبان ماه ١٣٩٧ در کل کشور 
برگشت داده شده که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد 
و مبلغ به ترتیب ۲۵.۲ درصد و ٣٦.٩ درصد کاهش 
نشان می دهد.براساس آمار بانک مرکزی در آبان 
ماه ســال جاری، ۵٣.١ درصد از تعداد چک های 
مبادله ای کل کشور در سه استان تهران، اصفهان 
و خراسان رضوی مبادله شده که به ترتیب با ٩.٣۵ 
درصد، ٩.۵ درصد و ٧.٧ درصد بیشترین سهم را 
در مقایسه با سایر استان ها دارا بوده اند. همچنین 
٦٧.٣ درصد از ارزش چک های فوق در سه استان 
تهــران )۵٦.٣ درصد(، اصفهــان )۵.٦ درصد( و 
خراسان رضوی )۵.۴ درصد( مبادله شده است که 
بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استان ها دارا 
بوده اند.حدود ٦ میلیون و ٣۰۰ هزار فقره چک به 
ارزشی بالغ بر ٦١٩ هزار میلیارد ریال در آبان ماه 
١٣٩٧ در کل کشــور وصول شد که نسبت به ماه 
قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ١٩ درصد و ۴.۲١ 

درصد کاهش نشان می دهد. 

رییس اتحادیه مرغداران استان:
 تذکر دادیم 

مسئوالن گوش نکردند
رییس اتحادیه مرغداران اســتان اصفهان گفت: 
ماه های قبل نفس مان برید و به تمام مســئوالن 
استانی اعالم کردیم با این وضعیت افزایش ناگهانی 
قیمت ها در ماه های آینده برای تولید به مشــکل 
می خوریم؛ اما گوش شــان بدهــکار نبود.فرهاد 
جعفریان در واکنش به افزایش قیمت مرغ اظهار 
کرد: زمانی که جوجه و مرغ از نهاد ه ای گران قیمت 
تغذیه می کند، قیمتش هم پر می کشــد و گران 
می شود.رییس اتحادیه مرغداران استان اصفهان 
بابیان اینکه قیمت ذرت، سویا و تمام مواد غذایی 
جوجه و مرغ افزایش یافته است، گفت: مسئوالن 
فکر کرده اند خمره رنگرزی است که ازیک طرف 
بریزیم و از طرف دیگر برداریــم و در زمان حاضر 
هم اعالم می کنیم با این وضعیــت قیمت  نهاد ه 
ها، ماه های آینده شــاید برای تولیدات مشکالت 

متعددتر از امروز داشته باشیم.

رییس کمیسیون تخصصی طال و جواهر:
 خریداران طال و سکه

 دست نگه دارند
رییس کمیسیون تخصصی طال و جواهر گفت: در 
روزهای اخیر به دلیل کاهش قیمت نفت و ریزش 
سهام در بورس های بین المللی و عدم تصمیم گیری 
درباره نرخ بهره در آمریکا سبب شد تا قیمت های 
جهانی طال افزایش یابد.محمد کشتی آرای افزود:  در 
هفته گذشته ١١درصد بر قیمت سکه و طال افزوده 
و سبب شد تا حباب قیمت سکه بیش از ۴۰۰هزار 
تومان شود. وی در پاسخ به این سوال که اگر قیمت 
جهانی نفت افزایش یابد و شاخص سهام در بازارهای 
جهانی باال رود، آیا می تــوان به کاهش نرخ جهانی 
طال و در نتیجه پایین آمدن قیمت سکه و طال در بازار 
ایران امیدوار بود، توضیح داد: نمی توان پیش بینی 
دقیقی داشت؛ شــاید همه چیز برعکس شود. اگر 
قیمت نفت سیر صعودی یابد طبیعی است قیمت 
طال کاهش پیدا کند.  وی ادامــه داد: بنابراین باید 
اجازه داد تا ۲-٣ روز دیگر بگذرد و کشورها سیاست 
های مالی جدید برای سال ۲۰١٩ را اعالم کنند که 
این مسئله تاثیر زیادی روی افزایش یا کاهش قیمت 

ها خواهد داشت. 

کارگران سبد حمایتی را از 
»امکان« بگیرند

رییس اتحادیه کارگــران قــراردادی و پیمانی با 
تاکید بر توزیع ســریع تر بسته های حمایت غذایی 
به کارگران و بازنشســتگان، پیشــنهاد کرد: اقالم 
بسته حمایتی از طریق اتحادیه »امکان« در اختیار 
کارگران قرار گیرد. فتح اله بیات از توزیع بسته های 
حمایت غذایی توسط اتحادیه امکان استقبال کرد 
و گفت: با توجه بــه این که کارگــران »امکان« را 
می شناسند و تاحدوی قبول دارند و اقالم و کاالهای 
اساسی خود را از این تعاونی تهیه می کنند اگر توزیع 
ســبدکاالی کارگران از طریق این اتحادیه صورت 
گیرد بهتر است.به گفته این مقام مسئول کارگری، با 
توجه به اینکه وجه بسته های حمایتی نقدی نیست 
و صرفا برای خرید کاال اختصــاص یافته، کارگران 
می توانند با مراجعه بــه تعاونی های امکان نزدیک 
محل سکونت خود، اعتبار شارژ شده را صرف خرید 

اقالم و مایحتاج مورد نیازشان کنند.

کنسرو رب گوجه فرنگی 
آوازه مقدار 800 گرم

 16,700
تومان

کنسرو گوجه فرنگی 
فامیال مقدار 800 گرم

 18,200
تومان

رب گوجه فرنگی اصالت 
مقدار 800 گرم

 20,000
تومان

رییس اتحادیه فروشــندگان لوازم خانگی، علت شکســت طرح 
کاهش قیمت لوازم خانگــی را رکود در بــازار و مقاومت برخی 

تولیدکنندگان دانست.
محمد طحان پور گفت: پیش تر اعالم شــد کــه ۴ تولیدکننده 
داخلی اسنوا، دوو، بوتان، ســینجر ۲۰ درصد قیمت های خود را 
کاهش دادند؛ اما با مخالفت برخــی تولید کنندگان دیگر مواجه 

شده اند. وی با بیان اینکه انبارهای تولید کنندگان پر از کاالست، 
گفت: تولید کنندگان مجبورند به صورت قسطی و شرایطی کاالی 

خود را بفروشند.
رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی افزود: در حال حاضر بازار 
با نخریدن کاال مواجه است و علت آن درآمد ضعیف مردم است.

طحان پور متذکر شد: اگر شرایط به همین شکل پیش رود تولید 

کننده عالوه بر اینکه توان رقابت ندارد، توان تأمین هزینه ها را هم 
نخواهد داشت و تولید متوقف می شود. محمد طحان پور با اعالم 
اینکه در ٧ ماه امسال تولید کنندگان بیشترین سود را کرده اند، 
گفت: خود دولت گران فروشی می کند. وی اضافه کرد: اگر وضعیت 
تولید و بازار به این شکل ادامه یابد مردم با مبلغ درآمد مشخص، 

توان خرید جنس گران شده را ندارند.

رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی:
دولت گران فروشی می کند

روز گذشــته آمار قابل تامل و بسیار تعجب 
برانگیزی از سوی ســازمان صنعت، معدن و 
تجارت رسانه ای شد؛ اعداد و ارقامی که نشان 
از رشد وضعیت صنایع و بهره برداری آنهادر 
شــهرک های صنعتی داشت. روند این رشد 
درمقایسه با سال گذشته اگرچه اندک بوده اما 
آمارهایی که نشان از گسترش این شهرک ها 
و نیز میزان بهره برداری از آنها بود، جای تامل 
دارد. جدیدترین آمار منتشــر شده از سوی 
وزارت صنعت،  معدن و تجارت )صمت( نشان 
می دهد وضعیت صنایع کوچک و شهرک های 
صنعتی ایران در نیمه اول امسال بهبود نسبی 

داشته است.
طبق این آمــار تعداد شــهرک ها و نواحی صنعتی 
مصوب در پایان شــهریور ماه امسال به ٩٧٨ مورد 
رسیده است که نســبت به تعداد ٩٦۰ موردی آن 
در سال گذشــته، حدود ١.٩ درصد افزایش یافته 
است.تعداد شــهرک ها و نواحی صنعتی در دست 
بهره برداری نیــز در نیمه اول امســال ١.٣ درصد 
نسبت به مدت مشــابه در سال گذشــته افزایش 
داشته و به ٨۰٦ مورد رسیده اســت.در این میان، 
 تعداد واحدهای به بهره برداری رســیده در شــش 
ماهه نخســت امســال حدود ٦.٦ درصد نسبت به 
سال گذشته بیشــتر شــده و در پایان شهریور ماه 
امســال به ۴۲ هزار و ١٦۰ واحد رســیده است.از 

طرف دیگر میزان اشتغال 
واحدهای به بهره برداری 
رســیده تا پایان شهریور 
ماه ســال گذشــته ٧٩٨ 
هزار و ٣٨٧ نفــر بوده که 
با هفت درصد افزایش به 
٨۵۴ هــزار و ٦١۵ نفر در 
شــش ماه نخست امسال 

رسیده اســت.جدیدترین آمار منتشر شده از سوی 
وزارت صمت نشان می دهد که از آغاز سال ١٣٩٧ 
تا پایان شهریور ماه امسال تعداد شهرک ها و نواحی 

صنعتــی دارای آب، برق 
و گاز نیز بــه ترتیب ۲.۲، 
۰.٩ و ۵ درصد نســبت به 
سال گذشته افزایش یافته 
اســت. این آمار در حالی 
منتشر شده که با گشتی 
ضمنی در شــهرک های 
صنعتی اطراف اصفهان به 
خوبی می توان فهمید که چراغ بسیاری از کارگاه ها 
و کارخانه های کوچک خاموش است و کارخانه های 
بزرگ هم با ظرفیت های پایینی کار می کنند واغلب 

تعدیل نیرو داشــته اند. مدیر عامل  یکی از شرکت 
های واقع در شهرک صنعتی جی که نخواست نامش 
فاش شــود به »زاینده رود« گفت: جرایم مالیاتی و 
ناتوانی برای تامین مواد اولیه، بســیاری از کارخانه 
های تولید مواد غذایی را نیمه تعطیل کرده اســت. 
مدیر تولید یک کارخانه تولید منابع اســتیل و پلی 
اتیلن در شــهرک صنعتی مورچه خورت نیز گفت: 
چند برابر شدن قیمت مواد اولیه حتی آن قسمت که 
در داخل وجود دارد موجب شــد تا تولیدات داخلی 
عمال بازارهــای داخلی و خارجی خود را از دســت 
بدهند ضمن اینکه عدم حمایت از تولید و اختصاص 
ندادن ارز دولتی برای وارد کردن مواد اولیه نیز کمر 
تولید را شکسته است. به گفته وی، کارخانه ای که 
زمانی تولیداتش به ١۰ کشــور دنیا صادر می شــد 
اکنون توان رقابت با محصوالت ارزان قیمت وارداتی 
چینی را ندارد و ترجیح می دهد نیمه تعطیل اداره 
شود. حال و روز صنایع کوچک در اصفهان در حالی 
خوش نیســت که روزگاری قرار بود این صنایع به 
عنوان گزینه جایگزین برای کشاورزی اصفهان عمل 
کنند و بخشی از بار بیکاری استان را به دوش بکشند؛ 
اما به نظر نمی رسد در شرایط کنونی این امر میسر 
باشد. بی مهری ها، کم سیاستی ها و بی سیاستی هایی 
که در حوزه صنعت به وجود آمده سبب شده است 
که امروز مشکالت در این حوزه یکی پس از دیگری 
نمایان شود و معلوم نیست در شرایط کنونی چطور 
 آمار رسمی نشان از رشد و توسعه در بخش صنعت

 دارد.

رکود، تعطیلی و آماری که همچنان رشد می کند
  در حالی که اغلب صنایع کوچک وبزرگ حال خوبی ندارند آماری منتشر شده که مدعی رشد در بهره برداری از شهرک های صنعتی است؛  

کارخانه ای که زمانی تولیداتش 
به 10 کشور دنیا صادر می شد 
اکنون توان رقابت با محصوالت 
ارزان قیمت وارداتی چینی را ندارد

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان:
 طرح های گردشگری شرق اصفهان

 برای بیش از هزار  نفر شغل ایجاد می کند
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اصفهان گفت: طرح های کالن مصوب گردشگری 
مناطق شرق اصفهان از جمله » ورزنه « برای دست کم یکهزار و ۲۵۰ نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم 
اشتغال زایی می کند.فریدون اللهیاری افزود: امسال سه طرح کالن گردشگری با ٦۲۰ میلیارد ریال برای 
شرق اصفهان در ورزنه و شهرستان اردستان تصویب شد. وی یکی از این طرح ها را مجتمع گردشگری 
ورزنه به مساحت ٩٩ هکتار و با ۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار اعالم و اضافه کرد: این طرح با مشارکت بخش 
خصوصی و به سفارش شهرداری ورزنه اجرا خواهد شد. مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان، طرح دوم 
را اِکو کمپ گردشگری و اقامتی ورزنه به مساحت سه هکتار ذکر کرد و گفت: این طرح از سوی دوستداران 
میراث فرهنگی مطرح شده و اعتبار آن حدود ٣۰ میلیارد ریال است.وی با اشاره به ظرفیت های طبیعت 
گردی، بوم گردی و میراث تاریخی و ناملموس در شــرق اصفهان به ویژه ورزنه، تاکید کرد: این منطقه 

قابلیت تبدیل شدن به ابیانه دوم کشور در طبیعت کویری را دارد.

مدیر امور زراعت جهاد کشاورزی استان:
 در صورت خوب بودن بارش ها 

در بهمن کشت تاخیری انجام می شود
مدیر امور زراعت جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: در ســال های قبل که مناطق مرکزی استان به ویژه 
شهرستان اصفهان تامین آبی می شد بین ۲۵ تا ٣۰ هزار هکتار کاشت گندم در این شهرستان انجام می گرفت؛ 
اما امسال این مساحت به هفت هزار هکتار رسیده اســت.محمود رضا افالکی افزود: در سال زراعی ٩٦-٩٧ 
که مقارن شد با خشکسالی بی سابقه ۵۰ سال اخیر و عمال هیچ بارندگی رخ نداد، گندم آبی در مساحت ٣۴ 
هزار و ٨۰ هکتار و گندم دیم در ١۲ هزار و ۲۰۰ هکتار از اراضی اســتان کشــت شد. مدیر امور زراعت جهاد 
کشاورزی استان اصفهان گفت: برنامه ای برای کشت تاخیری غالت تنظیم شده که اگر سطح آب زاینده رود 
به حد کفایت برسد و وزارت نیرو و شرکت آب منطقه ای حمایت کنند تا آب مورد نیاز تامین شود، کشت ۴۰ 
هزار هکتاری در بهمن ماه پیش بینی شده است.افالکی گفت: البته استان اصفهان به لحاظ شرایط اقلیمی، 
ظرفیت مناسبی برای کشت غالت ندارد و همواره از اســتان های دیگر همچون استان گلستان، خوزستان، 

کرمانشاه و... وارد کننده بوده است.

با توجه بــه افزایــش چک های 
برگشــتی، بانک مرکزی نسبت به 
یکپارچه سازی دسته چک ها اقدام 
کرده اســت که این چک ها دارای 
شناسه منحصر به فرد برای هر چک 
می باشد. بیمه مرکزی برای استعالم 
و پیگیری چک های صادره توسط 
اشخاص ، ســامانه ای به نام سامانه 
استعالم پیامکی صیاد ایجاد کرده که 
می  توان با استفاده از آن از وضعیت 
چک صادر شده و صاحب چک در 

سیستم بانک مرکزی مطلع شد.

 صیاد
)استعالم چک(

شن مالی
معرفی اپلیکی

مدیرعامل کارخانه ذوب آهن با اشــاره به تاریخ شکل گیری 
ذوب آهن گفت: صنعت کشــور با آغاز به کار ذوب آهن شــکل 
گرفت و تمــام صنایعی کــه در زمینه فوالد و صنایع وابســته 
فعالیت خود را آغاز کرده اند ناشی از ظهور و بروز ذوب آهن بوده 
است. منصور یزدی زاده مبانی توســعه ریل کشور را کارخانه 
ذوب آهن دانست و اضافه کرد: در گذشــته کارخانه ذوب آهن 
در قالب شــرکت ملی ذوب آهن ایران در کشور فعالیت داشت 
و تمامی معادن زغال سنگ و ســنگ آهن متعلق به آن بودند و 
ریل گذاری هایی که در کشــور انجام گرفته مبــدأ و مقصد آن 
به اصفهان و کارخانه ذوب آهن بوده که به مرور گسترش یافته 
اســت.وی تصریح کرد: با توجه به اینکه ٩۰ درصد تولید فوالد 
در کشــور به روش احیا بوده و آن چیزی که در این روش مورد 
نیاز است، تولید کنسانتره سنگ آهن اســت؛ در نتیجه هجوم 
به سمت ســنگ آهنی که باید به طور مســتقیم در ذوب آهن 
مورد اســتفاده قرار می گرفت رفته رفته افزایش یافت تا جایی 
که معادن سنگ آهنی که از کارخانه ذوب آهن جدا شده بودند، 
در پرتو حقوق دولتی تعلل کرده و به جای توســعه معادن خود 
را درگیر مسائل پایین دست می کردند.یزدی زاده بیان کرد: در 
چشم انداز ١۴۰۴ باید به ۵۵میلیون تن ظرفیت فوالد برسیم، 
اما با وضعیت فعلی و درگیری معادن با مســائل پایین دســت، 
منابعی برای آنها باقی نمانده است که بتوانند در حوزه استخراج 

و ســرمایه گذاری در توسعه برداشــت های سنگ آهن در عمق 
انجام دهند که طبیعتا امکان رســیدن به این چشــم انداز را از 
دســت خواهیم داد.وی افزود: آثار این مســئله برای ذوب آهن 
زیان بارتر بوده چراکه ٩۰ درصد تولید فوالد به روش احیا انجام 
می شود و آنها نیز به کنسانتره ســنگ آهن نیازمند هستند. بر 
همین اساس به پشتوانه هزینه هر کیلو ۴۰۰تومان کمتر هزینه 
مصرف انرژی تمام معادن سنگ آهن را در اختیار گرفته و تبدیل 
به کنسانتره شده و سنگ آهنی برای ذوب آهن باقی نمانده که 
نتیجه آن فعالیت ذوب آهن با ٦۰ درصد ظرفیت تولید اســت.

مدیرعامل کارخانه ذوب آهن تصریح کرد: از ســوی دیگر وقتی 
در بازار بورس کاال در رقابت خرید قرار می گیریم به دلیل اینکه 
دیگر تولیدکنندگان فوالد منافع تولید را از جای دیگر می برند 
حساسیت شان به قیمت بسیار پایین است و این خود یکی دیگر 
از مشکالتی است که امروز با آن دست به گریبان هستیم.وی با 

ابراز اینکه ١٧ هزار نفر در معادن زغال سنگ کشور مشغول 
به فعالیت هستند، گفت: معادن زغال ســنگی در کشور وجود 
دارد که به ذوب آهن وابســته بوده و چنانچه مشکلی برای این 
مجموعه به وجود بیاید معادن زغال ســنگ نیز با مشکل مواجه 
خواهند شــد و نباید فراموش کرد قشر فوق العاده زحمت کش 
در معادن زغال سنگ مشغول فعالیت هستند.یزدی زاده گفت: 
سایر صنایع فوالدی کشور هیچ گونه وابستگی به زغال سنگ و 
کک ندارند در نتیجه بار مسئولیت ذوب آهن در رابطه با معادن 
زغال سنگ افزایش می یابد.وی با اظهار اینکه کارخانه ذوب آهن 
در افکار عمومی مظلوم واقع شده است، اضافه کرد: هر زمان در 
خصوص ذوب آهن صحبتی به میان می آید برخی افراد مشکالت 
ذوب آهن، بازنشستگان فوالد و... در ذهن شان تداعی می شود و 
این درحالی است که اگر حقایق و واقعیت های ذوب آهن برای 
مردم بازگو شود فعالیت های جهادی کارکنان این مجموعه در 
اذهان عمومی تداعی خواهد شــد.وی با اشاره به چالش آب در 
اســتان اصفهان، خاطرنشــان کرد: ما در منطقه ای مشغول به 
فعالیت هستیم که در حوزه آب با چالش های جدی مواجه است 
و در این خصوص خوشبختانه مصرف آب خام به شدت کاهش 
یافته و برداشــت آب خام کارخانه در حدود ۴دهم مترمکعب 
اســت؛ اما همراهی کارخانه ذوب آهن با مدیریت اســتان در 

خصوص رفع چالش کم آبی وجود دارد.

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان:

کارخانه ذوب آهن در افکار عمومی مظلوم واقع شده است

مرضیه محب رسول
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مفاد آراء
10/74 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

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

مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند 
1- رأی شــماره2379و2380مورخ 97/9/13 هیــأت : خانم طاهــره منجمی بیدگلی 
فرزندحسن شــماره شناســنامه 199و آقای غالمحسین عباســی بیدگلی فرزند محمد 
شماره شناسنامه 88)بالمناصفه(  ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 86/50مترمربع شماره 
پالک3129 فرعی مجزا از شــماره 364 فرعی از پالک3 اصلی واقع درمعین آباد نوش 
آباد  بخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی مع الواســطه  از مالک رســمی آقای سید 

حسین حسینی زاده. 
2- رأی شــماره2552مورخ 97/9/21 هیأت :آقای محمدرضا خدمتــی مفرد بیدگلی 
فرزندغالمرضا شماره شناسنامه 8696 ششدانگ  یکبابخانه به مساحت67 مترمربع شماره 
پالک 3134 فرعی مجزا از شماره434 از پالک 3 اصلی واقع در معین آباد بیدگل  بخش 3 
حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از مالک رسمی آقای نعمت اله همائی پور و زهرا انتظاریان

3- رأی شــماره 2556و 2557مورخ 97/9/21. هیأت : آقای علیرضا اعتماد فرد فرزند 
شکراله شماره شناســنامه 370و خانم عصمت محبوبی فرزند عزت اله شماره شناسنامه 
716)بالمناصفه( ششدانگ یکبابخانه به مساحت 209/55 مترمربع شماره پالک 99 فرعی 
مجزا از شــماره های باقیمانده 13و14و2فرعی از پالک 235 اصلی واقع در اماکنبخش 

3حوزه ثبتی آران و بیدگل .مالک رسمی
4- رأی شماره2377مورخ 97/9/13 هیأت : آقای صادق عباسی  فرزند احمدرضا  شماره 
شناسنامه 6190003842ششدانگ  یکباب مغازه به مساحت 82/58مترمربع شماره پالک 
2 فرعی از پالک 461 اصلی واقع در اماکن بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی مع 

الواسطه  از مالک رسمی ورثه حسین شاطریان
5- رأی شماره 2367مورخ 97/9/13 هیأت : آقای علی اکبر سالمی پور فرزند عبدالحسین 
شــماره شناسنامه 282 ششــدانگ  یکباب ســاختمان به مســاحت 112/74 مترمربع 
شــماره پالک 46 فرعی مجزا از شــمارههای 16و17و25و36و40فرعی و مشاعات از 
پالک482اصلی واقع دراماکن  بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی مع الواسطه از 

مالک رسمی.خانم زهرا صغری یونسی بیدگلی
6- رأی شــماره2555مورخ 97/9/21 هیــأت آقای احمد توحیدی فرزند علی شــماره 
شناسنامه 7446 ششدانگ  یکباب گاراژ به مساحت31/5 مترمربع شماره پالک1 فرعی از 
پالک 940اصلی واقع دراماکن  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از مالک رسمی 

خانم اشرف ایمانی بیدگلی 
7- رأی شــماره 2219و2220مورخ 97/8/14 هیأت : آقای محمد مساح منفرد بیدگلی 
فرزند ابوالقاسم شماره شناسنامه 35و خانم فاطمه منعمیان بیدگلی فرزند ماشااله شماره 
شناسنامه 60)بالمناصفه(ششــدانگ یکبابخانه بمساحت  130/5متر مربع  شماره پالگ 
213فرعی مفروز از 54فرعی از 972اصلی و 6فرعی مفروز از مشاعات 528اصلی واقع در 
اماکن بخش 3حوزه ثبتی اران وبیدگل مالک رسمی و ابتیاعی از مالک رسمی مصطفی 

میخو.
8- رأی شماره 2422مورخ 97/9/14 هیأت : آقای مهدی رعیت مقدم آرانی فرزند علی 

شماره شناسنامه 1680 ششدانگ  یکباب ســاختمان  به مساحت98/96مترمربع شماره 
پالک20 فرعی مجزا از شمارههای 16و18و12فرعی از پالک1432 اصلی واقع دراماکن 
بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از مالک رسمی امان اله ملکی و فاطمه اعظمی 

9- رأی شــماره 2370مورخ 97/9/13 هیأت : آقای عباس شــوال پور آرانی فرزند تقی 
شماره شناسنامه 904 ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 154/5متر مربع  شماره پالک18 
فرعی مجزا از شمارههای 1و2و17وو5فرعی از 2630اصلی و5فرعی و مشاعات از پالک 
2629اصلی  واقع دراماکــن  بخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از مالک رســمی 

شهرداری آران وبیدگل.
10- رأی شــماره2378مورخ 97/9/13 هیــأت : آقای عباس گل پیرا فرزند ســیف اله 
شماره شناسنامه 2748 ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 175/23 مترمربع شماره پالک 
9483فرعی مجزا از شــماره1052فرعی از پالک2637 اصلی واقع درمسعوداباد  بخش 

3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی مع الواسطه از مالک رسمی ورثه سیف اله گل پیرا
11- رأی شماره2432ورخ 97/9/14 هیأت : آقای حسین بابا آرانی فرزند نعمت اله شماره 
شناسنامه 192 ششدانگ یکبابخانه بمســاحت 138/74متر مربع   شماره پالک 3231 
فرعی مجزا از شماره 26فرعی از پالک2638 اصلی واقع در احمداباد  بخش 3حوزه ثبتی 

آران و بیدگل. ابتیاعی از مالک رسمی ورثه خانم اقا یاجدی ارانی.
12- رأی شــماره 2558مورخ 97/9/22. هیأت : آقای مهدی شائی آرانی فرزند ماشااله 
شماره شناسنامه 11907 ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 137/80متر مربع  شماره 
پالک 3232 فرعی از پالک2638 اصلی واقع دراحمد آباد  بخــش 3 حوزه ثبتی آران و 

بیدگل.ابتیاعی مع الواسطه از مالک رسمی عبداله خان اکرمیان.
13- رأی شــماره 2559و2560مورخ 97/9/22 هیأت :زهرا غالمرضا زاده آرانی فرزند 
رحمت اله شماره شناســنامه 804نسبت به 4دانگ مشــاع و آقای عباس عبدلیان آرانی 
فرزند رمضانعلی شماره شناسنامه 135نسبت به 2دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 168متر مربع شماره پالک3233 فرعی از پالک 2638 اصلی واقع در احمداباد 
بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل ابتیاعی مع الواسطه  از مالک رسمی عبداله خان اکرمیان

14- رأی شماره2561مورخ 97/9/22 هیأت : آقای علی اصغر بهرامی نژاد فرزند حشمت 
اله شماره شناسنامه 1496  ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 161 مترمربع شماره پالک 
3234 فرعی از پالک2638 اصلی واقع در احمداباد   بخــش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل 

ابتیاعی مع الواسطه از .مالکین رسمی
15- رأی شــماره2562و2563مورخ 97/9/22 هیأت : آقای احسان یوسفی فرد فرزند 
رضا شماره شناســنامه 243و خانم اعظم ســادات فخریان آرانی فرزند عباس آقا شماره 
شناسنامه 2821)بالمناصفه( ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 183 مترمربع شماره پالک 
3235فرعی از پالک 2638اصلی واقع در احمداباد  بخش3 حــوزه ثبتی آران و بیدگل.

ابتیاعی مع الواسطه  مالکین رسمی خانم محبوبه مجیدی
16- رأی شماره2564مورخ 97/9/22 هیأت : خانم مجید سربند آرانی فرزند حسن شماره 
شناسنامه 9650 ششدانگ  یکبابخانه به مســاحت 73/15 مترمربع شماره پالک3236 
فرعی از پالک2638 اصلی واقع دراحمداباد بخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل ابتیاعی از 

مالک رسمی .کبریا صحرایی و ورثه حسن سربندی
17- رأی شماره 2397مورخ 97/9/13 هیأت : خانم فاطمه دادخواه بیدگلی فرزند حسین 
شماره شناسنامه 641 ششــدانگ  یکبابخانه به مساحت 284/55 مترمربع شماره پالک 
1951فرعی مجزا از 288فرعی  از پالک 2640اصلی واقع اران دشت   بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل. مالک رسمی 
18- رأی شماره 2553مورخ 97/9/21 هیأت : خانم اعظم ساالروند فرزند شمسعلی شماره 
شناسنامه 2551نسبت به 2دانگ مشاع و آقای سید رضا مشتاقی فرزند سید عباس شماره 
شناسنامه 449نسبت به 4دانگ مشاع از شدانگ  یکبابخانه به مساحت 77/90مترمربع 

شماره پالک 1952 فرعی مجزی از پالک 274فرعی از پالک 2640اصلی  واقع در اران 
دشت  بخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل.ایتیاعی از مالکین رسمی رضا بیچاره ارانی و زهرا 

جوخی مع الواسطه
19- رأی شماره 2551مورخ 97/9/21 هیأت : آقای مسعود قدیریان آرانی فرزند محمد 
شماره شناسنامه 1250135702 شدانگ  یکبابخانه به مساحت 88/32متر مربع شماره 
پالک 1201فرعی مجزی از پالک 350فرعی از پالک 2645اصلی  واقع در وشاد  بخش 

3حوزه ثبتی آران و بیدگل.ایتیاعی مع الواسطه  از مالک رسمی محمد رمضانی مقدم
20- رأی شــماره 2368و2369مورخ 97/9/13 هیأت : آقای محمدرضا منصوری آرانی 
فرزند حشمت اله شماره شناسنامه 35و خانم زینب سرکاری آرانی فرزند سیف اله شماره 
شناسنامه 1749)بالمناصفه (ششدانگ یکبابخانه بمساحت 89/09متر مربع  شماره پالک 
6298فرعی مجزی از پالک 255فرعی از پالک 2840اصلی  واقع در ریگستان دیمکار 
آران   بخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل.ایتیاعی ازمالکین  رسمی حشمت اله منصوری و 

عذری ستم کش  
21- رأی شماره 2436مورخ 97/9/14 هیأت : آقای جواد طالبی نصرآبادی فرزند شکراله 
شماره شناسنامه 3  شدانگ یکباب مغازه به مساحت 42متر مربع شماره پالک 25فرعی 
از پالک 20اصلی  واقع در شفیع آباد نصراباد  بخش 4حوزه ثبتی آران و بیدگل.ایتیاعی مع 

الواسطه  از مالک رسمی حاج محمد اصفهانیان
22- رأی شماره 2435مورخ 97/9/14 هیأت : آقای جواد طالبی نصرآبادی فرزند شکراله 
شماره شناسنامه 3  شدانگ یکباب خانه به مساحت 196متر مربع شماره پالک 26فرعی 
 از پالک 20اصلی  واقع در شــفیع آباد نصراباد  بخش 4حوزه ثبتی آران و بیدگل.ایتیاعی

 مع الواسطه  از مالک رسمی حاج محمد اصفهانیان
23- رأی شماره 2366و2437مورخ 97/9/13و97/9/14هیأت : آقای عبداله عصارزاده 
نوش آبادی فرزند علی شماره شناسنامه 5617و زینب طاهری موحد فرزند احمد شماره 
شناسنامه 132)بالمناصفه( ششدانگ یکبابخانه بمســاحت 180مترمربع   شماره پالک 
594فرعی از پالک 43اصلی  واقــع در غیاث آباد نوش آباد  بخــش 4حوزه ثبتی آران و 

بیدگل.ایتیاعی از مالک رسمی آقای علی قدیری نوش آبادی.
بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض، طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول:97/10/10
تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/10/25

م الف: 330773 عباس عباس زادگان رییس اداره ثبت اسناد و امالک آران و بیدگل
اخطار اجرایی

10/66 شماره: 96/937 ش ح 2 به موجب درخواســت اجراي حکم در خصوص پرونده 
کالسه 96/937 ش ح 2 به شماره دادنامه 557 صادره از شعبه دوم شوراي حل اختالف 
دهاقان محکوم علیه شرکت راه سازان چهلستون مهندس بینا محکوم به پرداخت مبلغ 
150/000/000 ریال بابت اصل خواسته و به انضمام هزینه دادرسي به مبلغ 2/995/000 
ریال و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک لغایت زمان اجراي حکم طبق شاخص 
بانک مرکزي و پرداخت مبلغ هفت میلیون و پانصد هزار ریال بعنوان نیم عشــر اجرایي 
در حق صندوق دولت. محکوم علیه مکلف اســت ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز 
مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجراي احکام مدني(. 2-ترتیبي براي پرداخت 
محکوم به بدهد.3- مالي معرفي کند که اجرا حکم و اســتیفا محکوم به از آن میسر باشد 
چنانچه خود را قادر به اجراي مفاد اجراییه نداند باید ظرف سي روز کلیه اموال خود را شامل 
تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشــروح مشتمل بر میزان 
وجوه نقدي که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالي و اعتباري ایراني یا خارجي دارد به 
همراه مشخصات دقیق حسابهاي مذکور و کلیه اموالي که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث 

دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر 
در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعواي اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار 
به مقام قضائي ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت مي شود) مواد 8 و 3 قانون 
نحوه اجراي محکومیت مالي 1394(. 4-خــودداري محکوم علیه از اعالم کامل صورت 
اموال به منظور فرار از اجراي حکم، حبس تعزیري درجه هفــت را در پي دارد. )ماده 34 
قانون اجراي احکام مدني و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراي محکومیت مالي 
1394( 5- انتقال مال به دیگري به هر نحو با انگیزه فرار از اداي دین به نحوي که باقیمانده 
اموال براي پرداخت دیون کافي نباشد موجب مجازات تعزیري درجه شش یا جزاي نقدي 
معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مي شود )ماده 21 قانون نحوه اجراي محکومیت 
مالي 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سي روز ارائه شود آزادي محکم علیه از 
زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفي کفیل توسط محکوم علیه خواهد 
بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجــراي محکومیت مالي 1394(. م الف: 331292 

شعبه دوم شوراي حل اختالف دهاقان)399 کلمه، 4 کادر(
حصر وراثت

10/69 خانم شــهال دخت ناطقي داراي شناســنامه شماره 46 به شــرح دادخواست به 
کالسه 770/97  از این شورا درخواســت گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان خاور منزوي به شناسنامه 10 در تاریخ 96/1/12 اقامتگاه دائمي خود بدرود 
زندگي گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به: 1- محمد علي ناطقي فرزند منوچهر متولد 
41/1/5 شماره شناسنامه 2010 صادره از سمیرم سفلي )پسر متوفي( 2- محمود ناطقي 
فرزند منوچهر متولد 1343/1/1 شماره شناســنامه 2011 صادره از سمیرم )پسر متوفي( 
3- جمشید ناطقي فرزند منوچهر متولد 45/1/5 شماره شناسنامه 1 صادره از سمیرم )پسر 
متوفي( 4- شهال دخت ناطقي فرزند منوچهر متولد 39/1/1  شماره شناسنامه 46صادره از 
سمیرم )دختر متوفي( 5- افسانه ناطقي فرزند منوچهر متولد 1352/1/30 شماره شناسنامه 
121 صادره از اصفهان )دختر متوفي( متوفي وارث دیگري ندارد. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتي درخواست مزبور را در یک نوبت آگهي مي نماید تا هر کسي اعتراضي دارد و یا 
وصیتنامه اي از متوفي نزد او مي باشد از تاریخ نشر نخستین آگهي ظرف یک ماه  به شورا 
تقدیم دارد و اال گواهي صادر خواهد شد. م الف: 331286  شعبه دوم حقوقي شوراي 

حل اختالف دهاقان )187 کلمه،2 کادر(  
حصر وراثت

10/72  آقاي راهنما غالمي میرآبادي داراي شناسنامه شماره 71  به شرح دادخواست به 
کالسه 623/97  از این شورا درخواســت گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان کوکب ظهیري به شناسنامه 9 در تاریخ 96/9/20  اقامتگاه دائمي خود بدرود 
زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- علیرضا غالمي میرآبادي، 
ش.ش 1499 ، ت.ت 1355/11/18 فرزند پســر 2- یداله غالمــي میرآبادي، ش.ش 
40،  ت.ت 1358/6/1 فرزند پســر 3- قدرت اله غالمي میرآبادي، ش.ش 1676، ت.ت 
1359/12/14 فرزند پسر 4- بهنام غالمي میرآبادي، ش.ش 865، ت.ت 1362/4/11 
فرزند پســر 5- مهرداد غالمي میرآبادي، ش.ش 327، ت.ت 1367/11/19 فرزند پسر 
6- محبوبه غالمي میرآبادي، ش.ش 1451 ، ت.ت 1349/2/19 فرزند دختر 7- شکوفه 
غالمي میرآبادي، ش.ش 26، ت.ت 1351/2/1 فرزنــد دختر 8- اکرم غالمي، ش.ش 
4، ت.ت 1353/3/25 فرزنــد دختــر 9- راهنما غالمي میرآبــادي، ش.ش 71، ت.ت 
1319/12/1 همسر. اینک با انجام تشــریفات مقدماتي درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهي مي نماید تا هر کسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر 
آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهي صادر خواهد شد. م الف: 331863 
کاظمي رئیس شعبه اول مجتمع شماره دو شوراي حل اختالف بخش کرون )200 کلمه، 

2 کادر(

حصر وراثت
10/75  خانم هاجر اسکندری داراي شناسنامه شماره 603 به شرح دادخواست به کالسه 
557/97  از این شورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
مهدی محمود صالحی  به شناسنامه 42 در تاریخ 97/7/9 اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي 
گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به: 1- فرود محمود صالحی، ش.ش 116، 2- فرهاد 
محمود صالحی، ش.ش 125، 3- محمد حسین محمود صالحی، ش.ش 144، 4- رحمت 
اله محمد صالحی، ش.ش 28، 5- جعفر محمود صالحی، ش.ش 22، 6- صادق محمود 
صالحــی، ش.ش 23، 7- نعمت اله محمود صالحــی، ش.ش 414، 8- رحمان محمود 
صالحی، ش.ش 119 )پسران متوفی( 9- فریبا محمود صالحی، ش.ش 144، 10- مهناز 
محمود صالحی، ش.ش 0 )دختران متوفی( 11- هاجر اسکندری فرزند اسد، ش.ش 603 
)همسر دائمی متوفی(.  اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهي مي نماید تا هر کســي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه اي از متوفي نزد او مي باشد از 
تاریخ نشر نخستین آگهي ظرف یک ماه  به شــورا تقدیم دارد و اال گواهي صادر خواهد 
 شد. م الف: 332725  شعبه دوم حقوقي شــوراي حل اختالف چادگان )182 کلمه،

2 کادر(  
حصر وراثت

10/76  خانم هاجر اسکندری داراي شناسنامه شماره 603 به شرح دادخواست به کالسه 
556/97  از این شورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
حفیظ محمود صالحی  به شناسنامه 5 در تاریخ 85/9/10 اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي 
گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به: 1- احمدمحمود صالحی، ش.ش 936، 2- مهدی 
محمود صالحی، ش.ش 42، 3-عباســقلی محمود صالحی، ش.ش 45 )پسران متوفی( 
4- ســلطنت محمود صالحی، ش.ش 305 ،5- بی بی محمــود صالحی، ش.ش 815، 
6- گوهر محمود صالحی، ش.ش 1 )دختران متوفی(.  اینک با انجام تشریفات مقدماتي 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهي مي نماید تا هر کسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه 
اي از متوفي نزد او مي باشد از تاریخ نشر نخستین آگهي ظرف یک ماه  به شورا تقدیم دارد 
و اال گواهي صادر خواهد شد. م الف: 332761  شعبه دوم حقوقي شوراي حل اختالف 

چادگان )145 کلمه،1 کادر(  
مزایده اموال غیر منقول ) اسناد رهنی(

پرونــده:  شــماره   139703902004000353 آگهــی:  شــماره   10 /77
139604002004000818 آگهــی مزایده پرونده اجرایی شــماره بایگانی: 9602910  
ششدانگ یک باب خانه پالک شــماره دو فرعی از پالک ســه هزار و ششصد و هشت 
اصلی واقع در بخش یک ثبت اصفهان به مســاحت 478/6 متر مربع به آدرس: اصفهان 
خیابان فردوسی کوچه چرخاب غربی بن بســت بهمن پالک 98 که سند مالکیت آن در 
صفحه 462 دفتر  243 و صفحات 191 و 194 و 197 دفتر 145 امالک به شــماره ثبتی 
95688 و 25211 و 25210 و 25212 با شماره چاپی 079710 پ/90 و 079711 پ/90 
 و 684282 ه/91 و 079708 پ/90 ثبت و صادر شده است با حدود، شمااًل: بطول 13/35 
متر درب و دیواریست به کوچه منسده چهار متری شرقًا: بطول 35/80 متر دیواریست به 
دیوار خانه پالک یک فرعی جنوبًا: بطول 13/35 متر درب و دیواریست به کوچه منسده 
چهار متری غربًا: بطول 35/90 متر دیواریست به دیوار خانه پالک 3608 باقیمانده. حقوق 
ارتفاقی ندارد و طبق نظر کارشناس رسمی ملک فوق دارای عرصه به مساحت چهارصد 
و هفتاد و هشت متر شصت دســیمتر مربع و بر اساس گواهی پایان کار ساختمانی شماره 
3/5538 مورخ 1396/3/25 دارای اعیانی در سه طبقه به مســاحت 772/4 متر مربع و 
پارکینگ، انباری با  مساحت 202/5 متر مربع به صورت بتن و تیرچه بلوک با آهن و اجر و 
با قدمتی در حدود بیست سال احداث گردیده، ساختمان دارای نما از سنگ و آجر می باشد 
آشپزخانه اپن با کابینت ام دی اف، درب های داخلی چوبی، درب و پنجره ها آلومینیومی و 
دارای برق و آب و گاز دایر. ملکی آقای سید علی بنکدار سه دانگ و نیم مشاع و خانم ناهید 

اخوان صراف یک دانگ و نیم مشاع و خانم زهرا الســادات سید بنکدار یک دانگ مشاع 
از ششدانگ که طبق سند رهنی شــماره 51385- 94/7/28 تنظیمی در دفترخانه اسناد 
رسمی شماره 81 اصفهان در رهن بانک سپه واقع می باشد و طبق اعالم بانک بستانکار 
ملک فاقد بیمه می باشد از ساعت 9 الی 12 روز شــنبه مورخ 97/10/29 در اداره اجرای 
اسناد رسمی اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شــرقی چهار راه اول شهید صداقتی 
 ابتدای خیابان الهور سمت چپ طبقه سوم به مزایده گذارده می شود. مزایده از مبلغ پایه
 شصت و سه میلیارد ریال شروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادی 
فروخته می شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق 
انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی 
های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم 
شده یا نشده باشــد به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود 
مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد می گردد 
ضمنًا این آگهی در یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان مورخ 97/10/10 درج 
و منتشــر می گردد و در صورت تعطیلی روز مزایده به روز بعد موکول می گردد. توضیحًا 
جهت شرکت در جلســه مزایده مبلغ پایه مزایده طی چک تضمین شــده بانک ملی در 
 وجه اداره اجرای اسناد رسمی بابت پرونده کالســه فوق به همراه تقاضای کتبی و ارائه
 کارت شناســایی معتبر الزامی اســت ضمنًا برنده مزایده باید کل مبلغ خرید را تا پایان 
وقت اداری همــان روز طی فیــش مخصوص در حســاب اداره ثبت اســناد و امالک 
 ســپرده نماید.  م الف:333003  اداره اجرای اســناد رســمی اصفهان)561 کلمه، 

5 کادر(
ابالغ رای

10/78  شماره دادنامه: 9709976796500735 شماره پرونده: 9709986796500275 
شماره بایگانی شعبه: 970275 خواهان: آقای سعید کریمی فرزند حسن به نشانی استان 
اصفهان شهر اصفهان خ ســجاد خ شهید خلیلی بن بســت عنایتی درب سوم کدپستی 
8167717581، خوانده: آقای محمد مهدی مهرپرور نجف آبادی فرزند حسین به نشانی 
استان اصفهان شهرستان نجف آباد امیرآباد خ نهضت شرقی پ 15، خواسته ها: 1- الزام 
به تنظیم سند خودرو 2- مطالبه خسارت دادرسی،گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده 
و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند 
متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوای 
خواهان به طرفیت خوانده یاد شده باال به خواسته الزام به انتقال سند رسمی خودرو مزدا دو 
کابین مدل 1992 به شماره انتظامی 692 م 76 ایران 43 به انضمام مطلق خسارات وارده 
با عنایت به محتویات پرونده استعالم به عمل آمده از مرجع انتظامی در خصوص آخرین 
مالک خودرو، مالحظه قولنامه های ارائه شده از طرف خواهان، شورا دعوای مطروحه را 
وارد و ثابت تشخیص داده، لذا به استناد ماده 198 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی 
و انقالب امور مدنی و مــواد 10  و 219 و 220 و 221 و 223 و 225 قانون مدنی حکم بر 
محکومیت خوانده به حضور در دفترخانه اســناد رسمی و انتقال رسمی سند خودرو به نام 
خواهان و پرداخت مبلغ 2/740/000 ریال بابت هزینه دادرســی در حق خواهان صادر و 
اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه 
 و پس از آن ظــرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکــم عمومی حقوقی اصفهان 
می باشد. م الف: 333008  شعبه 35 حقوقی مجتمع شماره سه شورای حل اختالف 

اصفهان )280 کلمه،2 کادر(  
مزایده 

پرونــده:  شــماره   139703902134000006 آگهــی:  شــماره    10 /79
139704002133000104بر اســاس پرونده اجرایی کالســه 9700042 یک دستگاه 
خودرو سواری پراید 132 به شماره انتظامی ایران 53-175 ب 17 متعلق به آقای محمد 
مظاهری نیا فرزند جواد که برابر اعالم پلیس راهور نجف آباد در سیستم شماره گذاری بنام 

نامبرده می باشد و قبال در قبال قســمتی از طلب خانم مریم احمدی بودانی و پنج درصد 
اجرایی بازداشت گردیده از ساعت 9 صبح تا 12 روز سه شنبه مورخ 97/11/2 در محل واحد 
اجرای اسناد رسمی اداره ثبت اسناد و امالک تیران و کرون واقع در میدان بسیج خیابان 
شــهید امینی از طریق مزایده حضوری به فروش می رسد و مورد مزایده از مبلغ یکصد و  
هشتاد میلیون ریال قیمت ارزیابی شده توسط کارشناس رسمی شروع و به هر کس خریدار 
باشد به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته می شود طبق نظریه کارشناس رسمی مربوطه 
مورد مزایده خودرو سواری سایپا تیپ 132 مدل 1390 دارای شماره موتور 4069620 و 
شاسی شماره 1422290258652 از نظر بدنه و رنگ ســالم، موتور سالم، تودوزی قابل 
قبول و آثار تصادف های قبلی در ناحیه درب موتور و جلو و اطراف قابل رویت اســت که 
البته بازسازی شده، صندوق فاقد پوســیدگی و سالم است، الستیک ها روی هم رفته 50 
درصد کارایی مفید دارد. کسانی که مایل به خرید و شرکت در مزایده می باشند می توانند 
از مورد مزایده به آدرس: پارکینگ عســگران دیدن نمایند. الزم به ذکر است بدهی های 
مالیاتی و عوارض و خالفــی های احتمالی تا تاریخ مزایده اعــم از قطعی یا غیر قطعی و 
سایر هزینه ها از جمله حق الحفاظه و غیره به عهده برنده مزایده می باشد، این آگهی در 
یک نوبت در تاریخ 97/10/11 در این روزنامه درج و منتشر می گردد. الزم به ذکر است 
چنانچه روز مزایده مصادف با تعطیل رسمی باشد روز بعد از تعطیلی روز برگزاری مزایده 
خواهد بود. در ضمن بیمه نامه مورد مزایده در تاریخ 97/9/11 صادر گردیده و با توجه به 
این که تاریخ بیمه موخر از زمان ارزیابی بوده، در قیمت کارشناسی لحاظ نگردیده است. 
م الف: 303604  سید محمد حسن مصطفوی مسئول واحد اجرای اسناد رسمی تیران 

و کرون )347 کلمه،3 کادر(  
حصر وراثت

10/80  آقای ناصر کریمی میرآبادی دارای شناسنامه شماره 216 به شرح دادخواست به 
کالسه 642/97 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان رجبعلی کریمی میرآبادی به شناسنامه 8 در تاریخ 97/9/3 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- رضا کریمی میرآبادی، 
ش.ش 22، ت.ت 1349/6/2 فرزند پسر 2- غالمرضا کریمی میرآبادی، ش.ش 33، ت.ت 
1361/4/12 فرزند پسر 3- اکبر کریمی میرآبادی، ش.ش 1545، ت.ت 1355/10/15 
 فرزند پســر 4- قربانعلی کریمی میرآبادی، ش.ش 33، ت.ت 1364/5/20 فرزند پســر
 5- ناصر کریمی میرآبادی، ش.ش 216، ت.ت 1366/8/8 فرزند پســر 6- شــهربانو 
ظهیری، ش.ش 18، ت.ت 1329/2/4 همسر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی 
نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد 
شد. م الف: 332816 کاظمی رئیس شعبه اول شــورای حل اختالف بخش کرون 

)165 کلمه،1 کادر(  
حصر وراثت

10/81  آقای ابراهیم شاهزمانی سیچانی دارای  شناسنامه شماره 334 به شرح دادخواست 
به کالســه  3004/97 ح 10  از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان  بلقیس خانم شــاهزمانی سیچانی به شناسنامه 2786 در تاریخ 
97/7/21 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حیــن الفوت آن مرحوم منحصر 
است به دو پسر و چهار دختر و الغیر 1- سیف اله شاهزمانی سیچانی، ش.ش 314 نسبت 
بامتوفی فرزند 2- ابراهیم شاهزمانی سیچانی، ش.ش 334 نسبت با متوفی فرزند 3- اّمه 
لیال شازمانی، ش.ش 150 نسبت با متوفی فرزند 4- بدری شاه زمانی، ش.ش 94 نسبت با 
متوفی فرزند 5- اشرف شاه زمانی سیچانی، ش.ش 335 نسبت با متوفی فرزند 6- اقدس 
شاهزمانی سیچانی، ش.ش 759 نسبت با متوفی فرزند. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه 
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال 

گواهی صادر خواهد شد. م الف: 332844 شعبه 10 شورای حل اختالف استان اصفهان 
)177 کلمه، 2 کادر(

حصر وراثت
10/82  آقای مجید خانی سروعلیا دارای  شناسنامه شــماره 1087  به شرح دادخواست 
به کالســه  3001/97 ح 10  از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان  حسین خانی سرو علیا به شناسنامه 6 در تاریخ 97/9/23 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به سه پسر و دو 
دختر و همسر: 1- مسعود خانی سروعلیا، ش.ش 3084 نسبت بامتوفی فرزند 2- مجید 
خانی سروعلیا، ش.ش1087 نســبت با متوفی فرزند 3- مجتبی خانی سروعلیا، ش.ش 
1235 نسبت با متوفی فرزند 4- زهرا خانی سروعلیا، ش.ش 5013 نسبت با متوفی فرزند 
5- نسرین خانی ســروعلیا، ش.ش 1270283480 نســبت با متوفی فرزند 6- کبری 
ابراهیمی سروعلیاء، ش.ش 6 نسبت با متوفی همســر و الغیر. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد و اال گواهی صادر خواهد شــد. م الف: 332719 شعبه 10 شورای حل اختالف 

استان اصفهان )176 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

10/83  آقای ذبیح اله امیر حاجلو مشــهدی داراي شناســنامه شــماره 1372 به شرح 
دادخواست به کالسه 549/97  از این شورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان فتح اله امیر حاجلو مشهدی به شناسنامه 137 در تاریخ 66/6/1 
اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به: 1- ذبیح اله امیر 
حاجلو مشــهدی،ش.ش 1372 ، 2- نصرت اله امیر حاجلو، ش.ش 22 )پسران متوفی( 
3- نیم تاج امیر حاجلو، ش.ش 15 ، 4- جیران امیر حاجلو، ش.ش 25 )دختران متوفی(. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهي مي نماید تا هر 
کسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه اي از متوفي نزد او مي باشد از تاریخ نشر نخستین آگهي 
ظرف یک ماه  به شورا تقدیم دارد و اال گواهي صادر خواهد شد. م الف: 331425  شعبه 

دوم حقوقي شوراي حل اختالف چادگان )144 کلمه،1 کادر(  

آگهی تغییرات شرکت سنت سپهر سپاهان شرکت 
سهامی خاص به شماره ثبت 690 و شناسه ملی 

 10260435665
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1397/08/22 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : حسین عابدپور به شماره ملی 
1291041494و ناهید شجاعی واژنانی به شماره ملی 5129651952 و 
آیدا عابدپور به شماره ملی 1272148637 به عنوان اعضای اصلی هیئت 
مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. طیبه روشنی طالش به شماره 
ملی 5709567639 به سمت بازرس اصلی و مسعود رحمانی کرچگانی 
به شماره ملی 1292620919 به ســمت بازرس علی البدل برای مدت 
یک سال مالی انتخاب گردیدند.روزنامه زاینده رود جهت درج آگهی های 
شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردستان 
)325588(
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آمار رسمی از سقط های  غیر قانونی وجود ندارد

پیشنهاد سردبیر:

اخبار

با مسئوالن

مدیرکل پزشکی قانونی استان:
 آمار رسمی از سقط های 
غیر قانونی وجود ندارد

مدیرکل پزشکی قانونی اســتان اصفهان گفت: 
از ابتدای ســال جاری تاکنون ۳۸۹ مجوز سقط 
درمانی در اســتان اصفهان صادر شده است.علی 
سلیمانی پور در خصوص آمار سقط های غیرمجاز 
در استان اظهار کرد: در این خصوص آمار رسمی 
وجود ندارد. وی افزود: ســازمان پزشکی قانونی 
کشور به عنوان متولی بررســی درخواست های 
صدور مجوز سقط درمانی ، تنها درمواردی اقدام به 
صدور مجوز سقط درمانی می کند که جنین کمتر 
از چهار ماه و واجد ناهنجاری های شدید مادرزادی 
بوده و یا مادر مبتال به بیماری های صعب العالج 
همراه باخطر جانی در صورت تداوم بارداری باشد .

نماینده مردم کاشان:
کنکور برخی از  رشته  محل های 

دانشگاهی حذف می شود
نماینده مردم کاشان و آران و بیدگل در مجلس از 
حذف کنکور بیش از ۸۵ درصد از رشته محل های 
دانشــگاهی خبر داد. ســیدجواد ســاداتی نژاد 
اظهار داشت: بر اساس جلســه شورای سنجش 
و پذیرش،دانشگاه ها می توانند برای  ۸۵ درصد 
رشته محل های دانشگاهی خارج از فرآیند کنکور 
و بر اساس سوابق تحصیلی پذیرش دانشجو داشته 
باشند.وی با بیان اینکه ســازمان سنجش ساز و 
کار پذیرش دانشجو در دانشــگاه ها را اعالم می 
کند، افزود: این مهم در راســتای قانون سنجش 
و پذیرش مبنی بر پذیرش دانشــجو بر اســاس 
ســوابق تحصیلی صورت پذیرفته و این پذیرش 
توسط خود دانشــگاه انجام می شود و هر بخشی 
ساز و کار مخصوص به خود را دارند. نماینده مردم 
کاشان ضمن اشاره به کلیات اجرای این قانون ابراز 
داشت: در این خصوص ساز و کار هر قسمت اعم از 
وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات 
 و فناوری و... مشخص اســت و بر اساس قانون 

هریک از آن ها موظف به اجرای آن هستند. 

 والدین دانش آموزان 
مراقب کالهبرداران باشند

رییس مرکز ســنجش آموزش و پرورش با اشاره به 
تغییر در روش اجرای امتحانات نهایی، اظهار کرد: 
هرگونه ادعای افشــای ســواالت پیش از برگزاری 
امتحانات، فقط جنبه کالهبرداری و سوءاســتفاده 
دارد.عبدالرســول عمادی  افزود: بــرای مواجهه با 
سودجویانی که چند روز گذشته و از آغاز امتحانات 
نهایی دی ماه با انتشارســربرگ مجعول سواالت و 
تغییــرات گرافیکی در آنها ســعی در اخاذی و نیز 
تشویش اذهان داشــته اند، باید مدیران مدارس و 
مسئوالن آموزش  و پرورش تصمیماتی اتخاذ کنند 
تا تغییر در روش اجرا به اطالع دانش آموزان، اولیا و 

همچنین عموم شهروندان برسد.

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی 
استان:

جن قالبی، دستگیر شد
معاون اجتماعــی فرماندهی انتظامی اســتان از 
شناسایی و دســتگیری فردی که در پوشش جن 
به منزل یکی از شــهروندان می رفتــه و موجبات 
وحشــت آنها را فراهم کرده بود، خبر داد.سرهنگ 
جهانگیر کریمی اظهار کرد: در پی مراجعه یکی از 
شــهروندان به پلیس و اعالم این موضوع که حدود 
دو سالی است یک جن وارد منزل آنها می شود و با 
جابه جایی وسایل منزل باعث وحشت شده، بررسی 
موضوع در دســتورکار ماموران پلیس آگاهی قرار 
گرفت.وی ادامه داد: ماموران پلیس آگاهی پس از 
انجام یک ســری کارهای تخصصی متوجه شدند، 
فردی میانســال با پوشــش چادر زنانه وارد منزل 
 آنها می شود که بالفاصله او را شناسایی و دستگیر 

می کنند.

»زن جــوان زیر پل پناه گرفته  و ســعی مــی کند دو 
فرزندش را زیر کارتن هایی که از کنار خیابان برداشته، 
بپوشــاند. بچه ها چیزی برای خوردن ندارند؛ اما نای 
اعتراض هم ندارند. روی پای مادرشان چرت می زنند 
و زن مضطرب با هر صدایی اطــراف را نگاه می کند...« 
این برشی  از داســتان زندگی زنان کارتن خواب است؛ 
افراد بی پناهی که در نهایت، آسمان سقف شان و خیابان 
فرش شان می شود و البته وضعیت زنانی که به هر دلیل 
به خیابان پناه می برند تاسف بار تر و رقت آمیز تر است.

کارتن خوابی از واژه تا عمل
کارتن خواب هــا همه فقیــر و یا از آدم های ســطح 
پایین جامعه نیستند، در میان آنها می تواند آدم های 
تحصیلکرده ، نوازنده و حتی کارخانه دار هم پیدا کرد. 
زنان و مردانی که روزگاری اسم و رسم و جایگاهی داشته 
اند؛ اما حاال تحت نام کارتن خواب گوشه خیابان زندگی 
می کنند.گفته می شــود واژه کارتن خوابی تا پیش از 
ســال 1۳۸2 که عکس هایی با عنوان افــرادی که در 
کارتن می خوابند از سوی ایســنا منتشر شد، در ایران 
وجود نداشت. پس از آن روزنامه ها و فعاالن اجتماعی 
بارها به موضوع و معضالت این افراد پرداخته اند و اگر 
چه همواره به عنوان یک رویداد زشت از آن نام برده می 
شود؛ اما در نهایت نه آمار رسمی از میزان آن وجود دارد 
و نه برنامه مدون و متولی حقیقی در برخورد و حل این 
معضل. . برخی از آمار حکایت از وجود 1۵  هزار کارتن 
خواب در تهران دارد و البتــه زنان اگر چه در میان آمار 
سهم کمتری دارند؛ اما همین سهم کمتر هم آسیب های 
بیشتر و جدی تری را به همراه دارد.به گفته شهیندخت 
موالوردی، معاون ســابق زنان و امور خانواده ریاست 
جمهوری، آمارهای غیررسمی حکایت از حضور ۵ هزار 

زن کارتن خواب در تهران دارد. 

چرا زنان کارتن خواب می شوند؟
زنان به نسبت مردان آسیب پذیر تر هستند و این مسئله 
درصد کارتن خوابی در میان زنان معتاد را بسیار افزایش 
داده است. این صحبت ها را محسن انصاری، مدیر عامل 
موسسه پایان کارتن خوابی امید در اصفهان می گوید. به 
گفته وی، باالی هزار نفر کارتن خواب در اصفهان داریم 
که در پاتوق ها و یا در کمپ ها و پارک ها زندگی می کنند 
و دلیل اصلی کارتن خواب شدن زنان وجود معضالت و 
اختالفات خانوادگی و اعتیاد اســت. انصاری همچنین 
تصریح کرد زنان کارتن خواب معموال پشتیبان ندارند 
و زمانی که گرفتار اعتیاد می شوند به سرعت به سمت 
کارتن خوابی گرایش پیدا می کنند. این زنان به شدت 
آسیب پذیر هستند و مورد ســوء استفاده ای جنسی و 

مالی قرار می گیرند.
بیش از هزار زن کارتن خواب در اصفهان

عواقب اجتماعی و بهداشتی کارتن خوابی در زنان بسیار 
بیشتر از مردان اســت. بر اساس اعالم محسن انصاری، 
مدیر عامل خیریه کمک به کارتن خواب ها در شرایط 

مشابهی مانند اعتیاد و یا بیماری از هر ده مرد تنها سه نفر 
آنها در خطر اعتیاد قرار دارند؛ اما از هر ده زن هفت نفر 
آنها کارتن خواب خواهند شد. این آمار نشان می دهد که 
تا چه حد خطر کارتن خوابی به دلیل نبود پشتوانه های 
مالی و قدرت کار و فعالیت اجتماعی برای زنان در ایران 
بیشتر است. بر اساس آمار غیر رسمی که از سوی خیریه 
های فعال کارتن خوابی در اصفهان ارائه شده است بیش 
از هزار زن کارتن خواب تنها در اصفهان زندگی می کنند 
و برای سر و ســامان دادن به این حجم از کارتن خوابی 

تنها یک مرکز آرامسرا برای اسکان زنان وجود دارد. 
نهادهای دولتی به حدی در زمینه سامان دهی این زنان 
کم کاری کرده اند که حتــی زنان کارتن خواب ترجیح 
می دهند به جای مراجعه به مراکــز دولتی از خدمات 
خیریه های غیر انتفاعی اســتفاده کنند. این مسئله را 
چندی پیش مدیرکل دفتر امور اجتماعی اســتانداری 
اصفهان بیان کرد. وی اظهار داشــت: ما برای زنان هم 
نیازمند گرمخانه هســتیم؛ اما باید توجه داشته باشیم 
که زنان به موسسات و گرمخانه های خیریه ای اعتماد 

بیشتری نسبت به گرمخانه های دولتی دارند. ابراهیمی 
با اشاره به اینکه متاســفانه سیستم دولتی ما در جذب 
افراد کارتن خواب  موفق نبوده است، ابراز کرد:» اگرچه 
تالش های بســیار خوبی هــم در گرمخانه های دولتی 
انجام شــده اما موفقیت مراکز مردمی بیشتر و اعتماد 
مردم هم به آنها بیشتر بوده است«. کوروش محمدی، 
رییس کمیســیون اجتماعی و محیط زیست شورای 
شهر اصفهان و مشاور رییس سازمان بهزیستی کشور 
معتقد است که دلیل افزایش زنان و مردان کارتن خواب، 
رویکرد ناکارآمد در راســتای ســاماندهی آنها از سوی 
سازمان بهزیستی، مدیریت شهری و حتی سازمان های 
مردم نهاد است که عمده ترین مســیرها تاکنون تنها 
حمایتی بــوده و اقدامات پیشــگیرانه در این خصوص 
انجام نشده اســت.  محمدی عنوان کرد: در این راستا 
بحث توانمندسازی از اهمیت ویژه ای برخوردار است و 
می توانیم به جای ساماندهی یا نگهداری کوتاه مدت این 
افراد در کمپ ها و رها کرد ن شان پس از مدتی در کف 
خیابان، به فکر ایجاد فرصت های شغلی از طریق آموزش 
های فنی و حرفه ای به منظور مهارت ورزی باشیم تا در 

نهایت بتوانند شغل خود را تثبیت کنند.
کارتن خواب ها،  از جامعه رانده شده و از شیوه متعارف 
زندگی که اغلــب مردم آن را برای خــود بدیهی تصور 
می کنند، محروم هستند.کارتن خواب ها، همان آدم هایی 
هستند که در کوچه پس کوچه های شهر،روز را به شب 
و شب را با هزار ترس و نگرانی به صبح می رسانند؛ آنها 
گروهی  از همین آدم های معمولی هستند که تنها در 
زندگی دچار مشکل شده اند. پدیده کارتن خوابی به طور 
کلی یک معضل همیشگی نیست، بلکه می توان با اتخاذ 
راهکارهای مناسب همچون حرفه آموزی، مجبور کردن 
کارتن خواب هــا به انجام کارهاي اجبــاري با پرداخت 
دستمزد ،ارائه تسهیالت و فرهنگ ســازی این افرادرا 

مجدد به جامعه بازگرداند. 

زنانگی های مچاله شده در خیابان
  بنابر اعالم مدیرعامل موسسه پایان کارتن خوابی امید، در اصفهان بیش از هزار زن کارتن خواب وجود دارد؛  

مرضیه محب رسول

مفاد آراء
10/84 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 4006 مورخ 97/07/29 هیات اول دولت جمهوری اســالمی ایران با 
نمایندگــی وزارت آموزش و پــرورش - اداره آموزش و پرورش ناحیه ســه اصفهان به 
شناسنامه شــماره كدملي 14002009528 صادره فرزند بر ششــدانگ یکباب مدرسه 
به مساحت 1984/83 مترمربع مفروزی از پالك شــماره 2964 اصلي واقع در اصفهان 
بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی مشــاعی اولیه مفروز 

ثبتی گردیده است.
2- رای شماره 3770 مورخ 97/07/16 هیات اول آقاي حفیظ اله امیرحاجلو به شناسنامه 
شــماره 8 كدملي 5759869086 صادره مركزي فرزند عبدال بر ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت 151/16 مترمربع مفروزی از پالك شماره 4786 اصلي واقع در اصفهان بخش 
5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواســطه از طرف آقای علی 

مصدق خریداری شده است.
3- رای شــماره 2823 مورخ 97/05/22 هیات اول خانم صدیقه عشــوري مهرنجاني 
به شناســنامه شــماره 6 كدملي 1111429081 صادره قزوین فرزند احمد بر ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 101/50 مترمربع مفروزی از پالك شماره246 فرعي از4348 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.
4- رای شــماره 4264 مورخ 97/08/20 هیات اول خانم مهري دهقان كلیشــادي به 
شناسنامه شماره 110 كدملي 1111680256 صادره فالورجان فرزند سیف اله بر ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 87/83 مترمربع مفروزی از پالك شماره 7 فرعي از4348 اصلي واقع 
در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه عادی از طرف آقای 

رضا دهقانی دستجردی خریداری شده است.
5- رای شــماره 4147 مورخ 97/08/12 هیات اول آقاي ســعید حســیني تشنیزي به 
شناسنامه شماره 1622 كدملي 6339357016 صادره شهركرد فرزند مرتضي بر ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 73/82 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 حیدررمضانپور دنبه خریداری شده است.
6- رای شماره 2996 مورخ 97/05/29 و رای اصالحی شماره 3364 مورخ 97/06/19 
هیات اول آقاي محمد نظري به شناسنامه شماره 4596 كدملي 1292755741 صادره 
اصفهان فرزند احمد بر ششدانگ یکباب انبار به مساحت 115 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 ابراهیم حیدری دنبه خریداری شده است.
7- رای شماره 2776 مورخ 97/05/20 هیات اول آقاي احمد نظري به شناسنامه شماره 13 
كدملي 1288614306 صادره اصفهان فرزند فتح اهلل بر ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
366/30 مترمربع مفروزی از پالك شــماره 4786 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه 
ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواســطه از طرف آقای  فتح اله نظری 

خریداری شده است.
8- رای شماره 4336 مورخ 97/08/24 هیات اول آقاي حمزه علي غفارپور به شناسنامه 
شماره 1 كدملي 4689837521 صادره اردل فرزند مرادحاصل بر ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت 73/25 مترمربع مفروزی از پالك شماره 3639 اصلي واقع در اصفهان بخش5 
حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه عادی از طرف آقای اســداله اسدالهی 

دهقی خریداری شده است.
9- رای شماره 4285 مورخ 97/08/21 هیات اول آقاي تیمور غفاري گوشه به شناسنامه 
شماره 12 كدملي 4679582197 صادره فارسان فرزند غفار بر ششدانگ یکباب مغازه به 
مساحت 50 مترمربع مفروزی از پالك شماره131 فرعي از4483 اصلي واقع در اصفهان 
بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواســطه از طرف آقای  

سیف اله دهخدا خریداری شده است.

10-  رای شــماره 3931 مورخ 97/07/25 هیات اول خانم پریوش شهبازي بروجني به 
شناسنامه شــماره 105 كدملي 4650343925 صادره بروجن فرزند ناصر بر سه دانگ 
مشاع ازششدانگ یکباب ســاختمان به مســاحت 106/85 مترمربع مفروزی از پالك 
شــماره131 فرعي از 4483 اصلي واقــع در اصفهان بخش 5 حــوزه ثبت ملك جنوب 
 اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف آقای یداله كشاورز دستجردی خریداری

 شده است.
11-  رای شــماره 3932 مورخ 97/07/25 هیات اول آقاي رحمت اله بیننده دهاقاني به 
شناسنامه شماره 290 كدملي 5129605659 صادره شهرضا فرزند رضا بر سه دانگ مشاع 
ازششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 106/85 مترمربع مفروزی از پالك شماره131 
فرعي از 4483 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب 

بیع نامه و مع الواسطه از طرف آقای یداله كشاورز دستجردی خریداری شده است.
12-  رای شــماره 3835 مورخ 97/07/21 هیات اول آقاي عباســعلي علي عسگریان 
دستجردي به شناسنامه شــماره 26 كدملي 1288759274 صادره اصفهان فرزند رحیم 
بر ششدانگ یکبابخانه به مساحت 145/60 مترمربع مفروزی از پالك شماره116 فرعي 
از4483 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت 

رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
13-  رای شماره 4190 مورخ 97/08/14 هیات اول خانم فاطمه خدابنده دنبه به شناسنامه 
شــماره 3028 كدملي 1289197423 صادره اصفهان فرزند احمد بر سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 229/80 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 حسن خدابنده خریداری شده است.
14-  رای شماره 4217 مورخ 97/08/19 هیات اول خانم اعظم عباس پور به شناسنامه 
شماره 19704 كدملي 1282666381 صادره اصفهان فرزند یداله بر سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 229/80 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 حسن خدابنده خریداری شده است.
15- رای شماره 3742 مورخ 97/07/15 هیات اول خانم مریم مهدي خشوئي به شناسنامه 
شماره 2088 كدملي 1170718991 صادره لنجان فرزند امراله بر ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 135/32 مترمربع مفروزی از پالك شماره 57 فرعي از 4348 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف 

آقای حیدرعلی رضایی دارافشانی و خانم محبوبه دهقان ناژوانی خریداری شده است.
16- رای شماره 3866 مورخ 97/07/22 هیات اول خانم فهیمه حکمتیان به شناسنامه 
شــماره 483 كدملي 1286800854 صادره اصفهان فرزند اصغر بر ســه دانگ مشــاع 
ازششدانگ یکبابخانه به مساحت 119/14 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.
17- رای شماره 3865 مورخ 97/07/22 هیات اول آقاي امیر حسین غفوري به شناسنامه 
شــماره 1349 كدملي 1287866530 صادره اصفهان فرزند رضا بر ســه دانگ مشاع 
ازششدانگ یکبابخانه به مساحت 119/14 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.
18- رای شــماره 4342 مورخ 97/08/24 هیــات اول آقاي تقي نــادري نوكابادي به 
شناســنامه شــماره 49 كدملي 1111512701 صادره فالورجان فرزند محمد كریم بر 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 129/20 مترمربع مفروزی از پالك 
شماره346 فرعي از4348 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان 

در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
19-  رای شماره 4343 مورخ 97/08/24 هیات اول خانم كشور اكبري جوچي به شناسنامه 
شماره 6 كدملي 1111565260 صادره فالورجان فرزند ابوالقاسم بر سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 129/20 مترمربع مفروزی از پالك شماره346 فرعي 
از4348 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت 

رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
20- رای شماره 2872 مورخ 97/05/23 و رای اصالحی شماره 4005 مورخ 97/07/29 
هیات اول خانم سوســن جان نثاري به شناسنامه شماره 40292 كدملي 1280293314 
صادره فرزند عبدالرســول بر ششــدانگ یکباب مغازه به مســاحت 160/72 مترمربع 
مفروزی از پالك شماره 2 فرعي الی 5 فرعی  از4400- اصلي واقع در اصفهان بخش5 
 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی مشــاعی اولیــه مفروز ثبتی

 گردیده است.

21- رای شــماره 4320 مورخ 97/08/23 هیات اول آقاي داود فروزنده به شناســنامه 
شماره 22 كدملي 6339701922 صادره شهركرد فرزند نظرعلي بر ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 525/23 مترمربع مفروزی از پالك شماره 2964 باقیمانده واقع در اصفهان 
بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواســطه از طرف ورثه 

مرحوم محمود ونهری خریداری شده است.
22-  رای شماره 4647 مورخ 97/09/12 هیات اول آقاي هیبت اهلل تركي به شناسنامه 
شماره 28 كدملي 4622873583 صادره شهر كرد فرزند علي رحم بر ششدانگ یکباب 
كارگاه به مساحت 128/73 مترمربع مفروزی از پالك شماره 4786 اصلي واقع در اصفهان 
بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواســطه از طرف آقای 

یداله لطفی خریداری شده است.
23-  رای شــماره 3470 مورخ 97/06/25 هیات اول آقاي  احمد راســتگو دستجردي 
به شناسنامه شــماره 21513 كدملي 1282685880 صادره اصفهان فرزند حسینعلي بر 
ششدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 203/26 مترمربع مفروزی از پالك شماره131 
فرعي از4483 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حــوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای 

مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
24-  رای شماره 4648 مورخ 97/09/12 هیات اول خانم مرجان آهنگران سفید دشتي به 
شناسنامه شماره 62 كدملي 4650649625 صادره بروجن فرزند غالمرضا بر ششدانگ 
یکبابخانه به مســاحت 193/17 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 علی مصدق خریداری شده است.
25- رای شــماره 4568 مورخ 97/09/08 هیات اول خانم مریم قیصري به شناســنامه 
شــماره 1367 كدملي1285862856 صادره اصفهان فرزند حسن بر ششدانگ یکباب 
ساختمان به مساحت 158/69 مترمربع مفروزی از پالك شماره 7 فرعي از 4378 اصلي 
واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی 

اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
26- رای شــماره 4491 مورخ 97/09/01 هیات اول آقاي قربانعلي مرادي جوشاني به 
شناسنامه شماره 2 كدملي 5419426285 صادره مباركه فرزند امامقلي بر ششدانگ یکباب 
ساختمان به مساحت 171 مترمربع مفروزی از پالك شماره 5 فرعي از4790 اصلي واقع در 
اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف 

ورثه حاج محمد حسین كازرونی خریداری شده است.
27-  رای شــماره 3857 مورخ 97/07/22 هیات اول آقاي فریدون كریمیان طاقانکي 
به شناسنامه شماره 29 كدملي 4622358034 صادره فرزند غالمرضا برسه دانگ مشاع 
از ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 99/21 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.
28-  رای شــماره 3858 مورخ 97/07/22 هیات اول خانم سهیال حیدري طاقانکي به 
شناسنامه شــماره 11 كدملي 4622396483 صادره فرزند علي بابا برسه دانگ مشاع از 
ششــدانگ یکبابخانه به مســاحت 99/21 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.
29-  رای شــماره 3924 مورخ 97/07/25 هیات اول  آقــاي بختیار مرادي آقبالغي به 
شناسنامه شماره 27 كدملي 4622011085 صادره شهر كرد فرزند كرمعلي بر ششدانگ 
یکبابخانه به مســاحت 209 مترمربع مفروزی از پالك شماره 131 فرعي از4483 اصلي 
واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه 

از طرف آقای رضا دهقانی خریداری شده است.
30-  رای شــماره 4562 مورخ 97/09/08 هیات اول آقاي فرشــاد اسدي خشوئي به 
شناسنامه شماره 12 كدملي 6209915681 صادره باغ بهادران فرزند حیدر بر ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 52/35 مترمربع مفروزی از پالك شماره 349 فرعي از 4348 اصلي 
واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی 

اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
31- رای شــماره 4578 مورخ 97/09/08 هیات اول آقاي حجت الــه حیدري خواه به 
شناسنامه شماره 1895 كدملي 1819017400 صادره آبادان فرزند درویش بر ششدانگ 
یکبابخانه  به مســاحت 94 مترمربع مفروزی از پالك شماره 123 فرعي از 4483 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه 

از طرف آقای جواد صالحیان دستجردی خریداری شده است.
32-  رای شــماره 4331 مورخ 97/08/24 هیات اول آقاي رزاق اله بیگي به شناسنامه 
شماره 19 كدملي 4622997940 صادره شهر كرد فرزند حسینقلي بر ششدانگ یکبابخانه 

به مساحت 136/72 مترمربع مفروزی از پالك شماره 388 فرعي از 4348 اصلي واقع در 
اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف 

آقای حسن طالع دستجردی خریداری شده است.
33-  رای شماره 13450 مورخ 96/12/14 و رای اصالحی شماره 4033 مورخ 97/07/30 
هیات اول آقاي غالم عباس كیاني زاده به شناسنامه شــماره 6 كدملي 4689758263 
صادره اردل فرزند حفیظ اله بر ششدانگ یکبابخانه به مساحت 66/60 مترمربع مفروزی 
از پالك شــماره133 فرعي از4348 اصلي واقع در اصفهان بخــش 5حوزه ثبت ملك 
 جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواســطه از طرف آقای باقر حسن نژاد خریداری

 شده است.
34-   رای شــماره 4521 مورخ 97/09/05 هیات اول آقاي بهــادر دري برنجگاني به 
شناسنامه شــماره 14 كدملي 6209885888 صادره لنجان فرزند مرتضي بر ششدانگ 
یکبابخانه به مســاحت 156/5 مترمربع مفروزی از پالك شــماره 4786 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف 

آقای علی محمد لنجانی دنبه خریداری شده است.
35-  رای شــماره 2792 مورخ 97/05/20 هیــات اول آقاي محمدرضــا مویدزفره به 
شناســنامه شــماره 1375 كدملي 1284774562 صادره اصفهان فرزند عزیزاله برسه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 81/90 مترمربع مفروزی از پالك شماره 
128فرعي از4348 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای 

مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
36-  رای شــماره 2794 مورخ 97/05/20 هیات اول خانم لیال شریف زاده به شناسنامه 
شماره 925 كدملي 1289016895 صادره اصفهان فرزند عبدالحسین برسه دانگ مشاع 
از ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 81/90 مترمربع مفروزی از پالك شماره 128فرعي 
از4348 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت 

رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
37-  رای شماره 4620 مورخ 97/09/11 هیات اول آقاي سیف اله مرادي به شناسنامه 
شماره 2 كدملي 5939634249 صادره اراك فرزند حسینعلي بر ششدانگ یکبابخانه به 
مســاحت 118/72 مترمربع مفروزی از پالك شــماره11 فرعي از4483 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف 

آقای عباسعلی توكلی دستجردی خریداری شده است.
38-  رای شماره 4599 مورخ 97/09/10 هیات اول آقاي غالمرضا صادقیان به شناسنامه 
شماره 733 كدملي 1286686131 صادره اصفهان فرزند عباس بر ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 191/15 مترمربع مفروزی از پالك شــماره 9 فرعي از 3011 اصلي واقع در 
اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی مشاعی اولیه 

مفروز ثبتی گردیده است.
39-  رای شماره 4579 مورخ 97/09/08 هیات اول آقاي جعفر مهاجر زینلي به شناسنامه 
شماره 388 كدملي 1288536054 صادره فرزند محمد صادق بر ششدانگ  یکباب مغازه 
به مساحت 51/40 مترمربع مفروزی از پالك شــماره 262فرعي از4348 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه عادی از طرف آقای 

عرشعلی نصیری خریداری شده است.
40-  رای شماره 4580 مورخ 97/09/08 هیات اول  خانم سبیحه صالح پور دستجردي 
به شناســنامه شــماره 493 كدملي 1289172048 صادره اصفهان فرزند محمدعلي بر 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 90/19 مترمربع مفروزی از پالك شماره 131 فرعي از 
4483 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و 

مع الواسطه از طرف آقای جلیل كیانی هرچگانی خریداری شده است.
41-  رای شــماره 4622 مــورخ 97/09/11 هیات اول  آقاي  محمــد كاظمیان فرد به 
شناسنامه شماره 1857 كدملي 1289026221 صادره اصفهان فرزند هبت اله بر سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 88/70 مترمربع مفروزی از پالك شماره 43 فرعي 
از4483 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان  به موجب بیع نامه 

و مع الواسطه از طرف آقای حسن حنیف نژاد خریداری شده است.
42-  رای شــماره 4623 مورخ 97/09/11 هیات اول خانم الهام گوشکي به شناسنامه 
شماره 2154 كدملي 3031427785 صادره جیرفت فرزند محمود بر سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 88/70 مترمربع مفروزی از پالك شماره 43 فرعي از4483 
اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنــوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع 

الواسطه از طرف آقای حسن حنیف نژاد خریداری شده است.
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شگفتی »کلوپ« از بخشندگی 
محمد صالح

در چارچــوب لیگ برتــر انگلســتان، تیم های 
لیورپول و آرســنال به 
مصاف هــم رفتند 
که ایــن دیــدار 
با پیــروزی ۱-۵ 
قرمز هــا خاتمــه 
یافت.کلــوپ درباره 
فاصله ۹ امتیازی با تیم 
دوم لیگ برتر انگلیس گفت: »این در عرض یک 
هفته می تواند تغییر کند. فردا این ممکن است 
۷ شود و در بازی رو در رو مقابل منچسترسیتی 
ممکن اســت به ۴ امتیاز اختالف تبدیل شود. 
اصال مهم نیســت در ماه دسامبر شما چه تعداد 
امتیاز اختالف دارید«. سرمربی لیورپول درباره 
بخشندگی محمدصالح در ضربه پنالتی گفت: 
ســال ۲۰۱۸ با هدیه ای از جانب محمد صالح 
به پایان رسید. عاشق این هستم. زیرا اجازه داد 
فیرمینو پنالتی را بزند. وقتی او اجازه داد فیرمینو 
پنالتی بزند، نزدیک به گریه کردن بودم. همه ما 
می دانستیم که صالح می خواست گل هایش را 

افزایش دهد، ولی پنالتی را به فیرمینو داد.

دی فرانچسکو: 
ما »رونالدو« نداریم

به نقل از اسکای اســپورت، رم در دیدار حساس 
برابــر پارما توانســت با 
نتیجــه دو بــر یک 
به پیروزی برسد.
دی فرانچســکو، 
بی  مر ســر
جالوروســی بعد از 
بازی، گفــت: عملکرد 
بسیار خوب تیمم، مرا شــگفت زده کرد. پارما 
تیم بسیار خوبی در نیم فصل نخست نشان داد و 
اطمینان داشتم که برابر این تیم اذیت می شویم. 
خط حمله پارما در ضد حمالت خیره کننده است 
با این حال اجازه خودنمایی را به این تیم ندادیم 
و تنها یک بار ضد حمله خوردیم.او ادامه داد: ما 
مهاجمی مانند کریســتیانو رونالدو نداریم که 
توانست در یک نیم فصل ۱۴ گل به ثمر برساند. 
باید با این شــرایط کنار آمــد. از همه بازیکنان 
می خواهم که در امــر گلزنی تیم را کمک کنند. 
فرانچسکو در پایان، اضافه کرد: رم در فصل جاری 
بازیکنان با اســتعداد زیادی در اختیار دارد که 
همه آن ها می توانند بدرخشند؛ بازیکنانی مانند 
کالیورت، چنگیز اوندر و پلگرینی که همگی در 

شرایط خوبی به سر می برند.

رقیب پرسپولیس به دنبال 
جذب ستاره سابق لیورپول

باشگاه االهلی عربستان برای تقویت خط دفاعش 
به دنبال مدافع سرشناس 
و ســابق لیورپــول 
است.روزنامه عکاظ 
عربستان خبر داد 
که باشگاه االهلی 
عربســتان در نقل و 
انتقاالت زمستانی به 
دنبال تقویت خط دفاعی اســت و در این راستا 
مذاکراتی با مارتین اشکرتل، مدافع سابق لیورپول 
و کنونی فنرباغچه ترکیه انجام شــده اســت.
اشکرتل از سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۶ برای لک لک ها 
خوش درخشید و در نهایت به فنرباغچه ترکیه 
منتقل شد. االهلی یکی از رقبای پرسپولیس در 

مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیاست.

 پاسخ هواداران ناپولی
 به نژادپرستان 

کولیبالــی، در جریــان دیــدار ناپولــی مقابل 
اینتــر، هــدف حمالت 
نژادپرستانه هواداران 
اینتر قرار گرفت و 
شــعارهای زیادی 
علیه او مطرح شد. 
این اتفــاق بازتاب 
 A زیــادی در ســری

و  خیلی از بازیکنان و مربیان دیگر نیز داشت 
اقدام هواداران اینتــر را محکوم کردند.هواداران 
ناپولی در جریان دیدار برابــر بولونیا به صورت 
یکپارچه کالیدو کولیبالــی، مدافع گران قیمت 
و مستحکم خودشــان را حمایت کردند و پاسخ 
قاطعی به نژادپرســتان در فوتبال ایتالیا دادند.
فوتبال ایتالیا مدت هاست که درگیر نژادپرستی 
است و اقدامات فدراســیون فوتبال این کشور 
برای مقابله با نژادپرستی تاثیری نداشته است. در 
همین راستا کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال 
ایتالیا، اینتر را به دلیل شــعارهای نژادپرستانه 
هوادارانش علیه کولیبالی مجازات و به دو بازی 

بدون حضور تماشاگر محکوم کرد.

کریم، جانشین غیرمنتظره جهانبخش در تیم ملی

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

شرایط فسخ یک طرفه قرارداد 
فوتبالی ها اعالم شد

مدیر نقل و انتقاالت ســازمان لیگ فوتبال ایران 
شرایط فسخ یک طرفه قرارداد از سوی باشگاه ها و 

بازیکنان در نیم فصل را تشریح کرد.
فریبرز محمــودزاده در مورد شــرایط فســخ 
یک طرفه قرارداد اظهار کرد: با توجه به ماده ۱۵ 
آیین نامه نقل و انتقاالت، باشــگاه ها و بازیکنانی 
که مبانی حقوقی و تعهداتــی را در متن قرارداد 
طرفین گنجانده اند و ادعای عــدم رعایت آن را 
دارند، با طرح شــکایت در سازمان لیگ و منوط 
به اعالم نظر کمیتــه محترم تعییــن وضعیت 
فدراسیون فوتبال می توانند فقط در زمان نقل و 
انتقاالت نیم فصــل از تاریخ ۱۶ دی تا ۱۳ بهمن 
ماه ۱۳۹۷ مبادرت به فســخ یک طرفه قرارداد 

کنند.
وی تصریح کرد: بدیهی اســت با توجه به قوانین 
حقوقی، تمام مسئولیت های ناشی از این موضوع 

متوجه طرف فسخ کننده است.

 مسن ترین بازیکن
 جام ملت های آسیا

در شــرایطی که بیشــتر ۲۴ تیم حاضر در جام 
ملت های آسیا سعی کردند با ترکیبی جوان گام 
به امارات ۲۰۱۹ بگذارند تا به نوعی از بنزین سبز 
برای موفقیت بهره ببرنــد، برخی تیم ها ترجیح 
دادنــد از بازیکنان باتجربه خود نیــز بهره ببرند 
از جمله اژدهای ســرخ »مارچلو لیپــی« که با 

مسن ترین بازیکن وارد جام ملت ها خواهد شد.
ســرمربی ایتالیایی با انتشار فهرســت نهایی و 
۲۳ نفره چین تایید کــرد، ژان زنگ ژی کاپیتان 
سرشناس این کشور را با سنی بیش از ۳۸ سال به 
امارات خواهد آورد تا با بستن بازوبند کاپیتانی به 
بازو نقش رهبری اژدهای سرخ در داخل زمین را 

برعهده داشته باشد.
نکته جالب این که جــوان ترین بازیکنان حاضر 
در رقابت ها نیز از کشــورهایی همچون ویتنام، 
قطر و... معرفی شــدند تا تقابل تجربه و جوانی 
در بزرگ تریــن تورنمنــت فوتبالی قــاره کهن 

جذابیت های بسیار بیشتری به خود بگیرد.

در حاشیه

دوپینگی ها به زندان می روند
خبرگــزاری شــینهوا در چین اعــالم کرد که 
مسئوالن وزارت ورزش و قوه قضائیه در این کشور 
در حال تهیه یک پیش نویس هستند که طبق آن، 
ورزشــکاران دوپینگی به عنوان مجرم شناخته 
شــده و راهی زندان می شــوند. این یک عالمت 
قوی در چین است که مسئوالن این کشور علیه 

دوپینگ نشان داده اند.
»گو ژونــگ ون« وزیر ورزش چیــن در این باره 
گفت: ما در آستانه پایان تحقیق و مطالعات مان 
درخصــوص تفســیر قضائــی دربــاره مبارزه 
بــا دوپینگ هســتیم. احتماال ایــن موضوع در 
اوایل ســال ۲۰۱۹ اعالم می شــود. کسانی که 
 دوپینگ می کنند، با مجازات های کیفری مواجه 

خواهند شد. 
وزیر ورزش چین ادامه داد: این اراده ما نشــان 
می دهد که در مبارزه با دوپینگ جدی هستیم و 
اقداماتی اساسی در مسیر مبارزه با دوپینگ انجام 
می دهیم.مجازات دوپینــگ پیش از این فقط به 

جریمه ها و محرومیت ها محدود می شد.

منهای فوتبال

پیشخوان

کی روش: رفتنم بستگی با 
نتایج دارد

دبیر هیئت ورزش معلوالن و جانبازان استان اصفهان گفت: تنها 
مجموعه ورزشــی اختصاصی معلوالن این اســتان در کالن شهر 
اصفهان قرار دارد و ســایر شهرســتان ها از این امکانات بی بهره 
هستند.محمد صادق پسندیده افزود: اگرچه این مجموعه ورزشی 
با پنج هزار و ۷۰۰ متر زیربنا از سالن هایی مانند تیراندازی هوشمند، 
چندمنظوره و بدنسازی )تنیس روی میز( برخوردار است؛ اما سایر 

شهرستان های این خطه شرایط مطلوبی از حیث امکانات ورزشی 
ندارند.وی ادامه داد: مجموعه ورزشی اختصاصی معلوالن)مجموعه 
ورزشی شهید میثمی( نیز نیازمند تکمیل است و خوابگاه و زمین 
چمن از جمله امکانات مورد نیاز این ورزشگاه به شمار می رود. دبیر 
هیئت ورزش معلوالن و جانبازان استان اصفهان با اشاره به اهمیت 
احداث مجموعه های ورزشی تخصصی، خاطرنشان کرد: در چند 

سال اخیر سالن ها و مجموعه های ورزشی در سایر شهرستان ها را 
ساعاتی در هفته در اختیارمعلوالن ورزشکار می گذاشتند، اما این 
اماکن نیز برای تردد این قشر مناسب سازی نشده است.به گفته  وی، 
به دلیل شرایط خاص جسمی حرکتی ورزشکاران معلول، هر سالن 
یا ورزشگاهی را نمی توان به آنان اختصاص داد، زیرا وجود تجهیزاتی 

مانند باالبر و آسانسور الزمه این مجموعه هاست.

دبیر هیئت ورزش معلوالن و جانبازان استان:
اصفهان دارای تنها یک مجموعه ورزشی اختصاصی معلوالن است

لیگ برتر فوتســال بانوان کشــور در  شرایطی به 
روزهای پایانی مرحله دوره ای نزدیک می شود که 
نماینده اصفهان در این مسابقات توانسته با کسب 
۴۸ امتیــاز در جایگاه دوم جــدول رده بندی قرار 
بگیرد. تیم فوتســال نامی نو که در پی انحالل تیم 
سپیدرود رشت و واگذاری امتیاز این باشگاه فرصت 
حضور در این دوره از رقابت های لیگ را به دست 
آورده در تالش است در اولین سال حضورش جام 
قهرمانی این رقابت ها را باالی ســر ببرد. با شهناز 
یاری، سرمربی این تیم درباره شرایط این روزهای 
نامی نو  به گفت وگو نشســتیم که ماحصل آن در 

ادامه می آید:
 از شــرایط ایــن روزهــای تیم تــان

 بگویید؟
پــس از هفته هفتــم رقابت های ایــن فصل لیگ 
برتر فوتســال بانوان و پس از انتقال تیم سپیدرود 
به اصفهان و واگذاری به باشــگاه نامی نو، با ادامه 
فعالیت خود در این شــهر توانســته ایم عملکرد 
خوبــی را از خود به نمایش بگذاریــم و در آخرین 
بازی هم توانســتیم در یک دیدار جذاب و پر گل 
تیم پویندگان صنعت فجر شیراز را با نتیجه ۸ بر ۲ 
از میان برداریم. این هفته به دلیل قرعه استراحت 
 بازی نداریــم و هفته بعد در آخریــن بازی مرحله

 دوره ای به میدان می رویم.
 با توجه به امتیازهای کســب شــده تیم

 نامی نو، به نظر می رسد حضورتان در پلی اف 
قطعی باشد؟ 

 بله، خدا را شــکر تا اینجای رقابت ها توانسته ایم 
با بازی های خوبی که بچه ها به نمایش گذاشتند 
۴۸ امتیاز کســب کنیم و یکــی از تیم های حاضر 
در مرحله پلی اف باشــیم. در فصل جاری شــکل 
 برگزاری رقابت های لیگ تغییر پیدا کرد و بر اساس
 برنامه ریزی های صورت گرفته قرار اســت برای 
نخســتین بار قهرمان از طریق پلی اف و با حضور 
۴ تیم برتر مشخص شود که تیم اول با تیم چهارم 
و تیم دوم و ســوم باهم دو بازی رفت و برگشت را 

 انجام می دهند و برنده این دیدارها راهی فینال و
 بازنده ها راهی دیدار رده بندی می شوند.

فکر می کنید تیم فوتسال نامی نو می تواند در 
اولین سال حضورش در این رقابت ها به مقام 

قهرمانی دست یابد؟
در حال حاضر از ۴ بازیکن ملی پوش بهره می گیریم 
و بقیه بازیکنان در این فصل خوب ظاهر شده اند  و 
ما تمام تالش خود را برای قهرمانی در این فصل به 
کار می بندیم و  امیدواریم تــا با حمایت روزافزون 
مسئوالن ورزش استان اصفهان و باشگاه نامی نو به 

عنوان قهرمانی دست یابیم.

لیگ برتر فوتســال بانوان را در سال جاری 
چطور دیدید؟

به جرات می توانم بگویم که فصل جاری را می توان 
بهترین فصل رقابت های لیگ برتر بانوان دانست که 
تا به حال برگزار شده است و این نه تنها نظر شخصی 
من که اعتقاد دیگر کارشناســان هــم  بود . لیگ 
امسال از پویایی خاص برخوردار بود، بازی ها فوق 
العاده جذاب و رقابت هــا نزدیک به هم برگزار می 
شد. امسال برای اولین بار به دلیل اینکه بازیکنان 
ملی پوش در تیم های مختلفی پخش شده بودند ۶ 
یا ۷ تیم مدعی وجود داشت که همه شانس حضور 
در پلی اف را دارند و این اتفاق بســیار خوشایندی 

برای فوتسال بانوان کشورمان است.
  با توجــه به ایــن که تیــم نامــی نو از 
میانه های لیگ به عنــوان نماینده اصفهان 
امــکان حضــور در رقابت های فوتســال 
 بانوان کشــور را پیدا کرد  حضــور این تیم

چقدر  می تواند به پیشرفت فوتسال اصفهان 
کمک کند؟

 درســت اســت که این تیم با همان ترکیب بسته 
شده سپیدرود رشت به مسابقات پا گذاشته است 
ولی در ســال های آینده حضور این تیم می تواند 
کمک بســیاری به رشد فوتســال اصفهان داشته 
باشد، فوتســال اصفهان این ظرفیت و پتانسیل را 
دارد و در فصــل  بعد می تــوان از همین بازیکنان 
 فوتســال اصفهــان برای تیــم نامی نو اســتفاده

 کرد.

در بهترین فصل لیگ به دنبال قهرمانی هستیم
  سرمربی تیم فوتسال بانوان نامی نو در گفت و گو با  »زاینده رود«: 

  عکس روز

مراسم رونمایی از فرش یادبود جام ملت های آسیا 
مراسم رونمایی از فرش یادبود جام ملت های آسیا در آستانه شروع این رقابت ها برگزار می 
شود. سوت آغاز هفدهمین دوره جام ملت های آسیا هفته آینده، ۱۵ دی ماه به صدا در می آید.

 روزهای خوش تیم ملی در 
اردوی قطــر، بیرانوند عکس 

استقاللی ها را خراب کرد

 به چیزهایی که می خواستم 
نرسیده ام، تبریزی: حاال حاال ها 

از استقالل جدا نمی شوم

فراخوانی 44 فرنگی کار به 
اردوی تیم ملی، بنا: طالیی های 

المپیک نباید کشتی بگیرند

 از بس کــه در جام جهانی 
 قدمت دارم، کی روش: به من

 می گویند دایناسور

کریم، جانشین غیرمنتظره جهانبخش در تیم ملی
علیرضا جهانبخش، ستاره تیم ملی به دلیل اینکه هنوز به تمرینات تیمی بازنگشته، در بازی های ابتدایی 
ایران در جام ملت ها غایب خواهد بود. علیرضا احتماال از دیدار با یمن یا عراق در ترکیب تیم ملی حاضر 
می شود و بازی می کند. تا زمانی که علیرضا در ترکیب ثابت نباشد، کریم انصاری فرد به عنوان وینگر راست 
به میدان خواهد رفت. در نبود او ترابی و وریا غفوری دو بازیکنی بودند که وینگر راست بازی کردند ولی از 
وقتی کریم آمده، او برای حضور در این پست کاندیدا شده است. انصاری فرد در گذشته هم برای تیم ملی 
در پست وینگر راست بازی کرده و تجربه خوبی در این جناح دارد و یک جور هایی آچار فرانسه تیم ملی 
به حساب می آید. او در چندین و چند پست از جمله فوروارد، وینگر راست، هافبک دفاعی و هافبک وسط 

بازی کرده و حاال هم قرار است وینگر راست بازی کند. 

باشگاه سپاهان به دنبال جذب فوتبالیست کنگانی است
امیر قلعه نوعی، ســرمربی تیم فوتبال سپاهان اصفهان در نیم فصل دوم لیســت بازیکنان مد نظر خود را به 
مسئوالن باشگاه ارائه کرده است که در این میان، نام  علی دشتی بازیکن کنگانی سایپای تهران نیز به چشم 
می خورد.دشتی هم اکنون با تیم فوتبال سایپای تهران قرارداد دارد و با توجه به بازی خوب او در این تیم و زدن 
۴گل در ۱۴ بازی این فصل لیگ برتر، بعید است علی دایی سرمربی سایپا اجازه جدایی بازیکن گل زن خود را 
بدهد.علی دشتی اهل شهرستان کنگان است که سابقه بازی در تیم های لیگ برتری پارس جنوبی جم و پیکان 
تهران را در کارنامه خود دارد.او توانســت دوفصل قبل با پارس جنوبی جم قهرمان لیگ یک شود و با صعود 
 این تیم به لیگ برتر، یک فصل درخشان را پشت سر بگذارد و جزو شاگردان این فصل علی دایی در تیم سایپا

 شود.

  برگزاری اولین دوره مسابقات فوتبال رومیز 
کارکنان شهرداری اصفهان 

مدیر منطقه ۶ شهرداری اصفهان از برگزاری اولین دوره مسابقات فوتبال رومیز کارکنان شهرداری 
اصفهان به میزبانی این منطقه خبر داد و گفت : این مسابقات با محوریت اداره رفاه ، تعاون و ورزش 
شــهرداری اصفهان و همکاری کمیته فوتبال رومیز هیئت انجمن های ورزشی استان اصفهان در 
باغ بانوان صدف منطقه ۶ شــهرداری اصفهان برگزار شد.محمدرضا برکت، با اشاره به مثل معروف 

از کوزه همان برون تراود که در اوست ... ، هدف اصلی 
برگزاری مسابقاتی از این دست را ایجاد شادابی و نشاط 
در بین کارکنان مدیریت شــهری دانست و گفت : اگر 
انتظار داریم جسم و روح شهر شاداب و با نشاط باشد 
بدون شک باید برای شادابی ، نشاط و سالمت کارکنان 
برنامه ریزی داشته باشیم تا روح سالمت و نشاط توسط 
این عزیزان در شهر دمیده شود و شهروندانی شاداب و با 

نشاط داشته باشیم. برکت، از حضور ۲۶ تیم و ۷۸ ورزشکار شرکت کننده در بخش آقایان همچنین 
۱۲ تیم و ۳۶ شرکت کننده در بخش بانوان این مسابقات خبر داد .اولین دوره مسابقات فوتبال رومیز 
کارکنان شهرداری اصفهان طی ۳ روز در باغ بانوان صدف منطقه ۶ شهرداری اصفهان برگزار شد که 
در آیین اختتامیه و اهدای جوایز قهرمانان دکتر فریده روشن، عضو شورای اسالمی شهر اصفهان ، 
خانم زارع مشاور ویژه شهردار اصفهان ، مصطفی آقاجان دبیر انجمن فوتبال رومیز جمهوری اسالمی 
ایران ، سید محمود حسینی مدیرکل سرمایه انسانی شهرداری اصفهان ، سید سعید شهیدی رییس 

اداره رفاه تعاون و ورزش شهرداری اصفهان و ... حضور داشتند . 

روز پنجشــنبه بود که لیســت نهایی تیم ملی عراق توسط 
فدراسیون فوتبال این کشور به کنفدراسیون فوتبال ارسال 
شد که در آن نام بشار و طارق هم به چشم می خورد. عراقی ها 
که در گروه D  رقابت های جام ملت های آسیا ۲۰۱۹ با تیم های 

ایران، یمن و ویتنام در یک گروه قــرار دارند، به دو بازیکن 
خود که در لیــگ ایران بازی می کنند بســیار امیدوارند. در 
نظرسنجی های مختلف که در سایت های خبری عراقی دیده 
می شود مردم فوتبالدوســت عراق نظر داده اند که با توجه به 
حضور این دو بازیکن در لیگ ایران و شــناختی که نسبت به 
بازیکنان ایران دارند می توانند هم در این بازی و هم در سایر 

بازی ها ستاره جام ملت ها لقب بگیرند.

البته در این نظرسنجی ها خیلی از مردم عراق امید زیادی به 
قهرمانی کشورشان ندارند و تیم شان را حداکثر تا نیمه نهایی 
جام ملت ها می بینند. در گروهی که عراقی ها قرار دارند غیر 
از ایران، یمن و ویتنام هم قرار دارند. بیشــتر عراقی ها بر این 
باورند که تیم شان به همراه ایران به مرحله بعدی صعود می کند 
 و آنها شــانس این را دارند که تا مراحــل نیمه نهایی هم باال 

بروند.

 امیدواری عراقی ها 
به ستاره های سرخابی

سمیه مصور
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حق با اصفهان است
پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

خـبر

دیدگاه

 برگزاری نهمین جشنواره 
فیلم عمار در اصفهان 

مصطفی حدیدی، مسئول اکران های مردمی 
نهمین جشــنواره فیلم عمارپیرامون برگزاری 
نهمین جشــنواره فیلم عمار در اصفهان اظهار 
داشت: جشــنواره فیلم عمار در بخش اکران 
مردمی نمایش آثار ســینمای انقالب بوده که 
با پشتوانه های مردمی در اماکن مختلف نظیر 
مســاجد، مدارس، حوزه های علمیه، منازل، 
پایگاه های بسیج و ســالن های نمایش و با هر 
وســیله نمایشی  فیلم هایی مناســب اکران را 
 برای همه ســنین و برای همه اقشار روی پرده 

می برد.
وی با بیان اینکه اکران آثار جشنواره به شرایط 
پیچیده ای نیاز ندارد و اکران کننده مکانی برای 
اکران در نظر  گرفته و فیلم های عمار را تحویل 
می گیرد، گفت: در اصفهان درخواســت های 
زیادی را برای اکران فیلم داشتیم که فیلم ها در 
غالب 5 لوح فشــرده به اکران کننده ها تحویل 

داده می شود.
مســئول اکران های مردمی نهمین جشنواره 
فیلم عماربا بیان اینکه امسال درخواست اکران 
را در منزل شــهید حججی و آســتان مقدس 
حضرت زینــب)ص( داشــتیم، تصریح کرد: 
همچنین منطقه حصــه، میزبــان افتتاحیه 
اکران های مردمی نهمین جشنواره فیلم عمار 
اصفهان انتخاب شــده که از ظرفیت بســیار 
باالیی برای تداوم اکران فیلم های جشــنواره 

برخوردار است.

یک کارشناس معماری مطرح کرد:
شاخص های توسعه پایدار در 
اصفهان تا ایده آل فاصله دارد 

یک کارشناس معماری با بیان اینکه شاخص های 
توسعه پایدار در اصفهان ضعیف است، گفت: این 
شــاخص ها در چهار حوزه اقتصادی، فرهنگی، 
اجتماعی و مدیریتی تعریف می شــود که شهر 
اصفهان هنوز در این چهار حــوزه تا ایده آل ها 

فاصله دارد. 
رامین مدنی اظهار کرد: میزان توســعه پایدار 
در اصفهان در مقایسه با شهرهای محروم قابل 
قبول اســت؛ اما در مقایســه با خود اصفهان، 
شــهری با قدمت تاریخی ضعیف محســوب 
می شــود.وی با بیان اینکه در مباحث توسعه 
اقتصادی شــاخص اقتصاد و رونــق اقتصادی 
مطرح می شود، خاطرنشــان کرد: متولیان باید 
زمینه حضور بخش خصوصی را فراهم کنند و 
تنها خودشان مسئولیت ســاخت و فروش را بر 
عهده نداشته باشند؛ زیرا در غیر این صورت به 
 توسعه پایدار اقتصادی و رونق اقتصادی دست

 نمی یابیم.
این کارشــناس معماری خاطرنشان کرد: یکی 
از تاثیرگذارتریــن مباحــث در رونق اقتصادی 
تقویت حوزه گردشگری اســت که این رویکرد 
بدون تسهیل ســازی قوانین و ضوابط مربوط 
به این حــوزه امکان پذیر نخواهــد بود.مدنی، 
محورهای اصلی در توسعه اجتماعی را عدالت و 
شفافیت دانست و تصریح کرد: عدالت و شفافیت 
در توســعه اجتماعی بدان معناســت که باید 
تصمیم گیری ها و توزیع فعالیت ها مشــخص 
باشد و در جامعه پایه مالحظات شغلی بر مبنای 

»پارتی بازی« نباشد.
وی تاکید کرد: توسعه، حفظ و تعادل اکوسیستم 
و طبیعت شامل حفظ گونه ها، آب و هوا، درختان 
و خاک می شود که متاســفانه اصفهان در این 
خصوص نیز ضعیف عمل کــرده و مثال بارز آن 
ویالسازی در باغات شهرستان نجف آباد است 
.این کارشناس معماری اضافه کرد: حفر چاه های 
غیر مجاز باعث خشکاندن سفره های زیرزمینی 
شده اســت که بدون شــک این رویکرد سبب 
کند شدن روند تحقق توسعه پایدار در اصفهان 

می شود.

  
یک کارشناس حوزه آب  می گوید در 

جدال ایجادشده بر سر حقابه،   کشاورزان 
اصفهانی باید  دیده شوند؛ 
حق با اصفهان است

یک کارشناس حوزه آب با بحرانی دانستن وضعیت 
سد زاینده رود گفت: الزم اســت تا نگاه ویژه تری 
برای حل مشکالت این ســد وجود داشته باشد 
چراکه اگر اکنون به فکر نباشیم قطعا چالش های 
متعددی را تجربه خواهیم کرد.سید اصغر تهرانی 
با اشاره به مشکالت به وجود آمده برای زاینده رود 
و راهکارهای حل این بحران، اظهار کرد: مساحت 
حوضه آبریز سد زاینده رود ۴۰۰۰ کیلومتر مربع 
و حجم تنظیمی ســد زاینــده رود ۱.5میلیارد 
مترمکعب تخمین زده می شود، البته حجم پایداری 
و مرده ســد ۱۲۰میلیون متر مکعب است که با 
این حساب در حقیقت حجم تنظیمی مفید سد 

۱.۳۸۰مترمکعب برآورد شده است.
این کارشــناس حوزه آب  تصریح کرد: در جدالی 
که میان یزد و اصفهان ایجاد شده حق با کشاورزان 
اصفهانی اســت و باید به این موضوع نیز پاســخ 
داده شود که چه کســی حقابه این کشاورزان را 
فروخته اســت!؟به  گفته تهرانی، وزارت نیرو باید 
تمام خســارات به  وجود آمده برای کشاورزان را 
پرداخت کند و یا حقابــه آن ها را بخرد چراکه اگر 
اتفاقی در منطقه به  وجود آیــد مقصر آن وزارت 
نیرو است که با ندانم کاری این شرایط را به وجود 
آورده، از سوی دیگر باتوجه  به  اینکه در حال حاضر 
حجم سد با پایدار و حجم مرده حدود ۱۳۶میلیون 
متر مکعب تخمین زده شده الزم است در منطقه 

وضعیت فوق قرمز اعالم شود.

مدیر کل صدا و سیمای مرکز اصفهان خبر داد: 
تولید 70 مستند خبری از 

دستاوردهای انقالب در استان
 مدیرکل صداوســیمای مرکز اصفهان دردیدار با 
آیت ا... ناصری به تشــریح برنامه های تولیدی به 
مناسبت چهلمین سال پیروزی انقالب اسالمی این 
مرکز پرداخت و گفت : برنامه سازی صداوسیمای 
مرکز اصفهان در دوره جدید و درآستانه چهلمین 
ســال پیروزی انقالب اســالمی در جهت انتقال 
مفاهیم و مبانی انقالب با زبان هنر به مخاطب است.

بهرام عبدالحسینی در این دیدار به برنامه سازی در 
دوره جدید مرکز اشاره کرد و ادامه داد: در آستانه 
چهلمین سال پیروزی انقالب تالش شده مفاهیم 
و مبانی انقالب با زبان هنر به مخاطب منتقل شود.

مدیر کل صداوسیمای مرکز در ادامه تصریح کرد: 
از نیمه دوم ســال ۹5 تولید برنامه های فاخر در 
زمینه چهلمین سالگرد انقالب شروع شده است و 
تولید و پخش برنامه های مختلف همچون کارنامه 
و عملکرد مسئوالن ، مستند مفاخر ، عملکرد نظام، 
میدان انقالب و... به این موضوع اختصاص دارند.وی 
در ادامه با بیان اینکه برنامه های چهلمین سالگرد 
از آذر و دی با شیب بیشتری در حال پخش است 
گفت: تولید۷۰مستند خبری از دستاوردهای مهم 
استان و مکان های تاریخی ، فرهنگی و تاریخ ساز 

انقالب اسالمی در دستور کارقرار دارد.

مدیرعامل سازمان سرمایه گذاری و 
مشارکت های مردمی شهرداری اعالم کرد: 

پیش بینی ۱۲0 میلیارد تومان 
پروژه   مشارکتی برای سال ۹۸

مدیرعامل سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های 
مردمی شهرداری اصفهان گفت: بر اساس آمارها، 
پروژه های مشــارکتی ســال ۹۸ در مناطق ۱5 
گانه شناســایی و برآورد قیمت شده است که در 
مجموع ۱۲۰ میلیارد تومان بودجه توسط مناطق 
از محل پروژه های مشارکتی تامین می شود.شهرام 
رییسی اظهار کرد: بودجه سازمان سرمایه گذاری 
و مشارکت های مردمی شهرداری اصفهان مبتنی 
بر قراردادهای مشارکتی اســت و این عدد ناشی 
از قرار دادهای مســتقیم است که شــهرداری با 
بخش خصوصــی برای رونق صنعت ســاختمان 
بر اساس ساختارهای مشارکتی منعقد می کند.

وی تاکید کرد: فعالیت ســازمان سرمایه گذاری 
در چارچوب قواعد و قوانینی اســت که شــورای 
عالی ســرمایه گذاری مصوب می کند و رســالت 
شــهرداری ها این اســت که در حوزه مشارکت 
فعالیــت داشــته باشــند.مدیرعامل ســازمان 
سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری 
اصفهان با اشــاره به پروژه های مشــارکتی این 
سازمان اظهار کرد: طی روزهای آینده نخستین 
سالن سینمای مشارکتی در منطقه ۱5 شهرداری 
اصفهان افتتاح می شــود.وی خاطرنشان کرد: در 
صدد هستیم احداث چند قطعه زمین ورزشی را 
با همکاری بخش خصوصی به سرانجام برسانیم 
تا برای شهروندان به خصوص کودکان و نوجوانان، 

فضاهای مفرح در شهر ایجاد کنیم.

دیروز نصف جهان بار دیگر  صحنه 
وفاداری مردمان این دیار به انقالب 
و آرمان های امام خمینی)ره( بــود، مردمانی که 
آمده بودند تا والیتمندی  اصفهان را به منصه ظهور 
بگذارند، مردمانی که اگرچــه به خاطر بی توجهی 
مسئولین در این وانفسای اقتصادی در کنار غم نان ، 
غم آب را نیز به دوش می کشند ولی دیروز با حضور 
گسترده در مراسم راهپیمایی ۹ دی نشان دادند که 
هنوز هم مردمان نسل شهید »خرازی« ها هستند 
که تنها به دنبال عمل به وظیفه و کسب رضایت ولی 

فقیه زمان شان گام بر می دارند.
راهپیمایان اصفهانی، هم چون سال های گذشته  از 
ساعتی قبل از شروع رسمی مراسم یوم ا... ۹ دی، در 
میدان انقالب و خیابان های اطراف گردآمده  بودند 
تا  با شعارهای کوبنده انزجار خود از استکبار جهانی 
و در رأس آن آمریکای جنایتکار و اسرائیل غاصب 

را به نمایش بگذارند.
مردان و زنان والیــی اصفهــان و مدافعان حریم 
والیت در این مراســم که نماینده ولــی فقیه در 
استان اصفهان، امیر آذر افروز ،ارشد نظامی آجا در 
استان های اصفهان، یزد و چهارمحال و بختیاری، 
سردار مهدی معصوم بیگی، فرمانده نیروی انتظامی 
استان و دیگر مسئوالن اصفهانی حضور داشتند  با 
شــعارهای »ا... اکبر«، »مرگ بر آمریکا«، »مرگ 
بر اســرائیل«، »والیت فقیه اصل دین است محور 
اتحاد مسلمین است«، » مرگ بر ضد والیت فقیه« 
و »مرگ بر فتنه گر« حرمت شــکنی فتنه گران در 
عاشــورای ۸۸ را محکوم کرده و بار دیگر حمایت 
خود از نظام جمهوری اسالمی را به اثبات رساندند.

اصفهانی ها در عرصه هــای مجاهدت گوی 
سبقت را در کشور ربودند

فرمانده دانشــگاه افســری و تربیت پاسداری امام 
حسین )ع( که میهمان ویژه این مراسم بود با بیان 
اینکه شهدا حق بزرگی به گردن ملت ایران دارند، 
اظهار داشت: امروز همه برای عهد و پیمان دوباره با 
امام امت و رهبر معظم انقالب به میدان آمده اند و بار 
دیگر ندای برادری و وحدت خودشان را برای دفاع 

از دین خدا در این میعادگاه مهم به میدان آورده اند.
ســردار علی فضلی افزود: در تاریخ اســالم آمده با 
رحلت رســول اکرم )ص( گروهی به اســم سقیفه 
به دنبال این بودند حق امامت و خالفت را از حضرت 
علی )ع( سلب کنند، کودتاچی ها و براندازها در آن 
صحنه به میدان آمدند تا حضرت را برای بیعت به 
مسجد ببرند، حضرت فاطمه)س( به همراه حسنین 
)ع( به درب خانه خواص رفتنــد و از آن ها دعوت 

کردند تا با حضرت بیعت کنند.
فرمانده دانشــگاه افســری و تربیت پاسداری امام 
حســین)ع( خاطرنشــان کرد: این بیعت ۲ نشانه 
داشت. نشانه نخست این بود، کسانی که برای بیعت 
به میدان می آیند یک اینکه باید ســر خودشان را 
بتراشند و دوم شمشیرها را باال نگاه دارند، اما در روز 
نخست و روز دوم دعوت کسی نیامد و در روز پنجم 

۱۱ نفر برای بیعت به میدان آمدند.
وی تصریح کرد: دیری نگذشــت کــه چهارمین و 
هفتمین نفر از بیعت کنندگان بیعت شکنی کردند 
و در برابر امام)ع( ایستاده و جنگ هایی را بر مردم 
تحمیل کردند، سیف االســالم به واســطه متامع 
دنیوی و فرزندانش عهد شکنی می کند، جنگ هایی 

را به امــام)ع( تحمیل می کننــد و در آن جنگ ها 
غنیمت هایی را به دســت می آورند.سردار فضلی 
بیان کرد: مردم ایران اسالمی! آیا در ۹ دی در مقابله 
و مواجهه با فتنه گران تقســیم غنیمت شد، یا نه؟ 
مردم شریف ایران اســالمی در عهد و پیمان شان 
با نایب امام زمان)عــج( از همه سرمایه هایشــان 
گذشتند و همه داشته هایشان را به میدان آوردند 
و با جان های مقدس خودشــان در معامله با خدا 
و اطاعت محض از امــام زمان)عج( آمدند و با همه 
داشته هایشــان اطاعت کردند تا ســقیفه ای دیگر 
تکرار نشود. وی گفت: مردم در هر یک از عرصه های 
مجاهدت از هم ســبقت گرفتنــد و در این ادعا، 
۲۳ هزار شهید اســتان اصفهان گویاست. در سال 
۸۸ که حضور گســترده مردم ایران اســالمی در 
انتخابات، عظمت و شــکوه دیگــری را خلق کرد، 
گروهی فتنه گر، ســران فتنه و عناصر غرب طلب 
و غرب زده و وابســته به غرب که نفوذی های غرب 
بودند، با برنامه ریزی و پیش بینی قصدشان این بود 

به نظام آسیب بزنند. 
وی افزود: فتنه گران ۸  ماه در تهــران به اندازه ۸ 
ســال دفاع مقدس انرژی گرفتند، هر شب بیش از 

۱۰۰ هزار بسیجی در ۸ ماه شبانه روز تالش کردند، 
قطعه ای دیگر هماننــد دفاع مقدس رخ داد و مردم 
شریف در مسجد و مدارس بسیجیان را پشتیبانی 
می کردند، هر روز از یک مســیری عرصه را تنگ 
می کردند، تا شب تاسوعا و روز عاشورای حسینی از 
مظلومیت مردم سوء استفاده کرده و درگیری را به 

کف خیابان آوردند.
فرمانده دانشــگاه افســری و تربیت پاسداری امام 
حسین)ع( خاطرنشان کرد: قرآن را پاره می کنند، 
درود خدا بر مردمی که اطاعت امر ولی فقیه کردند 
و در روز ۹ دی همه مردم ایــران به میدان آمدند و 
طومار فتنه را بسته و خاموش کردند، مانند  آبی که 
روی آتش ریخته شود، مردم سیل آسا سرازیر شدند، 
اما نباید از دشمنی دشمنان غافل شویم که ممکن 

است فتنه های جدیدی را به بار آورند.
وی تصریح کرد:  روز ۹ دی ایــام ا...و نقطه عطفی 
در تاریخ انقالب ما شــد، ۹ دی روز مأیوس کردن 
دشمنان قسم خورده اســالم و انقالب بود، روز ۹ 
 دی بیعت مجدد با انقالب و نه گفتن به سران فتنه

 است.
ســردار فضلی بیان کرد: ۹ دی روزی برای خیزش 
امت بود، ۹ دی صدای لبیک یا حســین )ع( امت 
به آسمان رسید. از دشــمنی دشمنان آمریکایی و 
هم پیمانان آن ها نباید غفلــت کنیم. رهبر معظم 
انقالب در دیدار خانواده شــهدای دفاع مقدس و 
مدافعان حرم بیاناتی را داشــتند، ایشان فرمودند 
ملت ایران بیداری خــود را حفظ کننــد و اینکه 
آمریکایی ها گفته اند چنان و چنین می کنیم ممکن 

است، فریب باشد.
فرمانده دانشــگاه افســری و تربیت پاسداری امام 
حســین)ع( گفت: همه باید حواس شــان را جمع 
کنند و ما باید بیدار باشــیم، ممکن است جنجال 
کنند و نقشه اصلی آن ها در سال ۹۸ باشد، توصیه 
من به همه جوانان این اســت که به دشــمن پهلو 
ندهند. در سال ۹۶ به بهانه های گرانی و تورم فتنه 
کردند، این ها واقعیت است اما مردم با آن ها مقابله 

و مواجهه کردند.

بیعت دوباره » نسل خرازی« ها با والیت
  مردم اصفهان با حضور گسترده درمراسم بزرگداشت 9دی بار دیگر وفاداری شان به انقالب را به منصه ظهور گذاشتند ؛

معاون عمران شهری شهرداری :
تنها ۴ درصد از احداث پروژه پردیس هنر باقی مانده است

معاون عمران شهری شهرداری اصفهان از پیشرفت ۹۶ درصدی پروژه پردیس هنر پارک آبشار خبر داد و 
گفت: این پروژه با اعتبار ۱۷ میلیارد تومان در مراحل نهایی اجرا قرار دارد.ایرج مظفر اظهار کرد: در طراحی 
و اجرای پروژه پردیس هنر پارک آبشار رعایت کامل اصول مهندسی و کیفیت اجرا مورد توجه قرارگرفته 
اســت که از جمله آن می توان به طراحی ورودی ها، خوانایی و هویت مندی، الگوی کاشــت درختان و 
پوشش گیاهی، فضای پارکینگ، مصالح مورد استفاده برای کف سازی، در نظر داشتن نیازهای گروه های 
خاص اجتماعی مانند زنان، کودکان و معلوالن، طراحی فضاهای تفریحی و ورزشــی پارک نام برد.وی 
افزود: این پروژه در منطقه شش شهرداری اصفهان درخیابان آبشارسوم، جنوب پل تاریخی شهرستان و 
در محل سابق شهربازی آبشار در دست احداث است و در حال حاضر ۹۶ درصد پیشرفت فیزیکی داشته 

که بیش از ۷۰ درصد از عملیات اجرایی این پروژه در یکسال اخیر انجام گرفته است.

مدیر خالقیت و فناوری های نوین شهرداری مطرح کرد:
استفاده از ایده های شهروندان برای زیباسازی شهر در نوروز ۹۸

مدیــر خالقیــت و فناوری های نویــن شــهرداری اصفهــان از برگــزاری »ایده کاپ زیباســازی شــهر 
اصفهان« بــا هدف ارائه ایده های شــهروندان برای ایجاد محیطی ســرزنده تر در شــهر به ویژه در آســتانه 
ســال جدید خبر داد.محمد حســین قورچانی با اشــاره به برگزاری این طرح در ۲۷ دی ماه ســال جاری 
اظهار کــرد: این ایده کاپ بــا محوریت موضوعــات مختلف به ویژه زیباســازی ایام نوروز برگزار می شــود 
و ایده هــا و طرح های شــهروندان را دریافت و بررســی خواهد کــرد.وی ادامــه داد: با توجه بــه اینکه هر 
یک از شــهروندان با محلــه خود به طور مســتقیم در ارتباط هســتند، بنابرایــن ایده های آنــان می تواند 
 جهت دهنده برنامه های زیباســازی شــهر اصفهان برای نوروز ۹۸ باشــد.وی،  محورهای ایــن ایده کاپ را 
» از خانه تکانی تا شهر تکانی«، »رفع نازیبایی های شهری«، »ایجاد محیط های بانشاط شهری« و » زیباسازی 

فضای شهری با الهام از فرهنگ نوروز« در قالب ارائه ایده و طرح عنوان کرد .

 شصت و یکمین جلسه علنی شورای اسالمی شهر اصفهان صبح دیروز 
به ریاســت فتح اله معین، با حضور ۱۲ نفر از اعضای این شورا، مرتضی 
طهرانی معاون مالی و اقتصــادی و علیرضا صلواتی معاون حمل و نقل و 
ترافیک شهرداری اصفهان برگزار شد.فریده روشن در این جلسه اظهار 
کرد: زمستان ۱۳۹۷ را در حالی آغاز کردیم که هوای اصفهان در تمامی 
روزهای هفته نخســت دی ماه در وضعیت ناســالم قرار داشت.رییس 
کمیسیون فرهنگی و ورزشی شورای شهر اصفهان افزود: اصفهان با سال ها 
رشد جمعیت، ساختمان سازی، توسعه صنایع بدون الزامات کارشناسی 
و نگاه به آینده بر مبنای توسعه پایدار منابعش را مصرف کرده است. وی 
خاطرنشان کرد: اصفهان نه تنها آب ندارد بلکه خاکش با انواع آالینده ها 
و فرسایش ها بی کیفیت شده و در معرض فرونشست است.روشن اذعان 

داشت: شهرداری اصفهان اگرچه در یک سال اخیر تالش کرده به سهم 
خود از میزان آالینده ها در شهر بکاهد، اما به نظر می رسد انجام اقداماتی 
کوچک اما موثر از اولویت ویژه برخوردار است.وی تصریح کرد: ضروری 
اســت به مواردی هم چون الزام به پوشاندن واگن های حامل نخاله های 
ســاختمانی، انواع خاک و ســایر زباله ها و مواد دارای ریزگرد در هنگام 
جابه جایی، اســتمرار و دقت در معاینه فنی همه خودروهای متعلق به 
شهرداری به ویژه وسایل حمل و نقل عمومی، انجام شود.امیراحمد زندآور 
نیز در این جلسه اظهار کرد: امروزه فاصله یک حادثه تا حادثه تاسف برانگیز 
دیگری بسیار کم اســت، همین چند روز پیش کودکان زاهدانی طعمه 
حریق در کالس شــدند و پس از آن اتوبوس فرسوده در دانشگاه علوم و 
تحقیقات واژگون شد.رییس کمیسیون حمل و نقل و فناوری اطالعات 

شورای اسالمی شهر اصفهان افزود: بی توجهی به این خسارت ها با عدم 
نظارت و بازرســی های دوره ای، غفلت متصدیــان، بی توجهی به عمر 
مفید وسایل مورد استفاده و رعایت نکردن استانداردهای ایمنی منشأ 
این حوادث است.وی خاطرنشــان کرد: بارها در تذکرات و نطق هایم به 
موضوعات ایمنی و امنیت اشاره کرده ام و امروز مجددا تاکید می کنم در 
شــهر اصفهان هم مواردی وجود دارد که اگر استاندارد و الزامات رعایت 
نشود منجر به حوادثی می شود که تمام اقدامات مثبت صورت گرفته را 
تحت الشعاع قرار می دهد.زندآور یادآور شد: اگر تعطیلی مراکزی همچون 
تله کابین، تله سیژ ناژوان، شهربازی و... چندین ماه هم به طول انجامد، تا با 
معیارهای سازمان استاندارد تطابق پیدا کند بهتر از آن است که فردا روزی 

از واژه »کاش چنین اقدامی انجام داده بودیم« استفاده کنیم.

در جلسه علنی شورای شهر مطرح شد؛

آب پیشکش، خاک هم نابود شد

 آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای  تکمیل ساختمان مرکز سالمت دلیگان 
شبکه بهداشت و  درمان  برخوار به روش سرجمع

شرایط متقاضیان حقوقی:
۱( تصویر صفحه اول اساسنامه شرکت، تصویر آگهی تاسیس و تصویر آخرین آگهی 

تغییرات در روزنامه رسمی برای شناسایی صاحبان امضا مجاز شرکت
۲( تصویر گواهینامه صالحیت پیمانکاری پایه 5 در رشــته ســاختمان از سازمان 

مدیریت و برنامه ریزی
۳( ارائه تایید صالحیت ایمنی کار از اداره کار الزامی می باشد.

۴( تصویر حداقل دو مورد گواهی حسن انجام کار از دستگاه های دولتی حداکثر تا ۳ 
سال قبل به همراه تصویر قراردادهای مربوطه 

5(گواهی بازدید یکی از اعضا هیات مدیره از محل پروژه که به تایید ناظر مقیم واحد 

رسیده باشد.
۶( پیمانکارانی که با دانشگاه علوم پزشکی اصفهان همکاری نموده اند باید گواهی 

حسن انجام کار از مدیریت امور فنی دانشگاه ارائه نمایند.
برآورد پروژه: 5,057,609,682  ریال براساس فهارس بهاء سال 1397

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال 
نوع تضمین شرکت در مناقصه: فیش واریزی یا ضمانتنامه معتبر بانکی با اعتبار 

سه ماه
تاریخ توزیع اسناد مناقصه: از روز دوشــنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۰  تا پایان وقت 

اداری روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۶

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان

 متقاضیــان شــرکت در مناقصه می توانند جهت کســب اطالعات بیشــتر به ســایت دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهــان به آدرس  
Poshtibani.mui.ac.ir  مراجعه نمایند.

م الف: 333861

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری:
توسعه سامانه اتوبوسرانی تندرو در شهر نیازمند منابع بیشتری است

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان گفت:شهرداری اصفهان برای نوسازی ناوگان اتوبوسرانی و احداث 
۳ تا ۴ خط اتوبوس تندرو نیاز به منابع مالی بیشتری دارد.علیرضا صلواتی با اشاره به فرسودگی ناوگان اتوبوسرانی 
در شهر اصفهان اظهار کرد: توسعه سامانه اتوبوسرانی تندرو در شهر اصفهان نیازمند منابع بیشتری است.معاون 
حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان با بیان این که قیمت هر دســتگاه اتوبوس درون شهری ۲/5 برابر شده 
است، افزود: قیمت هر دستگاه اتوبوس درون شهری از 5۰۰ میلیون تومان به یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان 
رسیده است.وی با بیان این که شهرداری اصفهان برای نوسازی ناوگان اتوبوسرانی و احداث ۳ تا ۴ خط اتوبوس 
تندرو نیاز به منابع مالی بیشتری دارد، گفت: با وجود این که استقبال مردم از کلیه ناوگان اتوبوسرانی کشوری 
کاهش یافته، استقبال مردم اصفهان از اتوبوس های تندرو افزایش یافته و با افزایش آمار مسافران این ناوگان مواجه 
هستیم.صلواتی با اشاره به افزایش مسافران اتوبوس های خط تندروی شرق اصفهان خاطرنشان کرد: این آمار از 
سال گذشته که ۱۱ هزار مسافر بوده به ۳5 هزار مسافر در سال ۹۷ رسیده است؛ خط یک، دو و ۳ خطوط تندروی 
شهر اصفهان با ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش مسافر مواجه بوده است. وی با بیان این که امیدواریم تا قبل از سال ۱۴۰۰، 
خطوط تندروی اصفهان تکمیل شود، اذعان داشت: ارزش اسقاط اتوبوس های درون شهری در 5 سال آینده، از 

قیمت اتوبوس های کنونی بیشتر می شود.
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امام محمد باقر علیه السالم:
   هر كس با خانواده اش خوش رفتار باشد ، بر 

عمرش افزوده مي شود . 
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جانشین مدیرمسئول: بهمن زین الدین  صاحب امتیاز: شركت توسعه رسانه برتر زاینده رود   مدیرمسئول: محمدرضا شواخی زواره

یادداشت

بی شک همه ما انسان ها در طول زندگی خود اشتباهاتی در 
بعد فردی یا اجتماعی خود داشته ایم، اشتباهاتی که گاهی 
خسارات زیادی را به دنبال داشــته اند؛ اما همین اشتباهات 
هم قابل کنترل هستند و می توان جلوی خسارت های جدید 
تر را گرفت. مهم این است که زمانی که متوجه اشتباه خود 
می شــویم آن را بپذیریم،در چنین مواقعی پذیرش عواقب 
 کار می توانــد راه حلی بــرای برون رفت از این اشــتباهات 

باشد.  
باید نوع اشتباه را تشخیص داد و خود را برای رویارویی با آن 
آماده کرد. در این نوشتار راهکارهایی برای مواجهه با اشتباه 

ارائه می شود.
هر گاه اشتباهی مرتکب شــدید، خودتان را سرزنش نکنید. 
شاید کم کاری شــخص و یا گروهی دیگر نیز در این اشتباه 

دخیل باشد؛ اما تمام قصور را از شما ببینند. 
شاید این امر هم به خاطر آن باشد که شــما اشتباه خود را 
گردن گرفته اید، در چنین مواردی حــق ندارید دیگران را 
در اشتباه شخصی خود شــریک کنید. به یاد داشته باشید، 
پذیرش اشــتباه نشــانه آن نیســت که با شــما هیچ گونه 

برخوردی نباید بشود. 
پذیرش اشتباه شــجاعت می خواهد که هر کس از عهده آن 
بر نمی آید. شاید همین پذیرفتن اشتباه باعث شود دقت تان 
را در انجام اموراتی که به شما محول شــده، باال ببرید. شما 
می توانید از اشــتباه تان، درس عبرت بزرگــی بگیرید تا در 

آینده دوباره آن را تکرار نکنید.
 به عنوان مثال، اگر پروژه ای در زمان معین به پایان نرسید و 
شما هم از پرسنل این پروژه باشید، می توانید کم کاری هایی 
که از خودتان ســر زده را لحاظ کنید، به فکر محکوم کردن 
دیگران نباشید، حتی اگر آنها بخشی از این مشکل به وجود 

آمده باشند.
سعی کنید به محض اینکه اشتباهی از شما سر زد همکار و یا 
همکاران خود را در جریان بگذارید. چرا که ممکن است، به 
زودی اتفاق ناخوشایندتری به خاطر اشتباهی که از شما سر 
زده، به وجود آید. در چنین شرایطی شما و دیگر همکاران تان 
باید زودتــر اقداماتی را صورت دهید تا بر مشــکالت اضافه 
نشود. یادتان باشد هر چقدر شناسایی مشکل زودتر صورت 
گیرد، حل آن نیز کم هزینه تر خواهد بود اما اگر مشکالت و 
اشتباهات روی هم انبار شوند، شاید دیگر وقتی برای جبران 
در اختیار نداشته باشید. شــما با یک اقدام فوری می توانید 
از بروز انواع مشکالت پیشــگیری کنید. نگذارید یک اشتباه 
باعث شود تا کل سیستم به هم بریزد. پذیرش و رفع اشتباه 
در چنین شرایطی بســیار حیاتی اســت. یادتان نرود شما 
 باید در مورد اشــتباهی که از شــما سر زده اســت، جوابگو 

باشید. 
هر چقدر مشــکالت به وجود آمده از اشــتباهات شما کمتر 
باشد، به نفع تان خواهد بود. با این تفاسیر پذیرش اشتباه و 

عنوان کردن آن کامال به نفع شماست. 
البته ممکن اســت، اشتباهی که از شما ســر زده، آن چنان 
حیاتی نباشد. در چنین شــرایطی اگر می توانید بدون آنکه 
به مجموعه کاری خود ضرر بزنید، مشــکل را برطرف کنید. 
نیازی نیست دیگران را از هر اشتباهی که از شما سر می زند، 

باخبر سازید.
پذیرش اشــتباهی که انجام داده اید، نشانه آن است که شما 
قبول دارید که در انجام کار خود قصور کرده و دچار اشکال 
هستید. پذیرش چنین امری گرچه دشوار است؛ اما نمونه ای 
از مسئولیت پذیری شما را نشان می دهد. چرا که هر شخصی 

چنین مسئولیتی را بر عهده نمی گیرد.

راه های مواجهه با اشتباه چیست؟

عکس روز

دوخط کتاب

معلم؟ اگر دل ببندی، 
یــک  باتــی  خرا هــر 

بهشت است.

»نفرین زمین«
جالل آل احمد

بــرای  را  بهشــت 
خودت جهنم نکن

توی بهشت هم اگر 
بــی رضایــت خــودت 
بروی برایــت بدل می 
شــود به جهنم. چرا 
روزگار را بــه خودت 
ســخت می کنــی، آقا 

پیشــرفت جوامعی چــون مردم کشــور ژاپن مرهون تالش و کوشــش 
شبانه روزی آن ها و همچنین گسترش فرهنگ مطالعه در این جامعه است.

در میان چشم بادامی های ژاپنی این رسم و روش قدیمی از مدت ها پیش 
وجود دارد که در مسیر رفتن به مقصد خود، مطالعه را فراموش نمی کنند 
و از کوچک ترین زمانی که در اختیار دارند، برای باال بردن سطح اطالعات 
و آگاهی خویش بهره مند می شــوند. در همین راســتا یکی از ناشران در 
کشور ژاپن کتابی را منتشــر کرده که با چاشنی خالقیت راه کتاب خوانی 

در شرایطی که نور کافی برای مطالعه وجود ندارد را تسهیل کرده است.

خالقیت چشم بادامی ها در طراحی کتاب 

یک خانم هندی در 65 سالگی برای دومین بار مادر شد. این خانم هندی، مسن 
ترین زنی است که به طور طبیعی و نه از طریق لقاح مصنوعی بچه دار می شود. 
پزشکانی که در وضع حمل زن هندی شــرکت داشتند، اعالم کردند که حال 
مادر و کودک خوب است و آنها کامال سالم بوده و به زودی از بیمارستان مرخص 
خواهند شد. دکتر شبیرا سیدیکی، کارشناسان زاد و ولد و زایمان گفت:» زنان 
در هند معموال در 47 سالگی یائسه شده و از امکان زاییدن محروم می شوند؛ 
اما این یک مورد نادر است.«پدر نوزاد 80 ساله است و بچه اول این زن و شوهر 

هشت سال قبل به دنیا آمده بود.

مسن ترین مادر جهان صاحب فرزند شد!

بلندترین آبشار ایران از عجایب سر پل ذهاب!
آبشار پیران، ریژاو یا ریجاب در قسمت شمال غرب شهرک ریجاب و در روستای ژالکه شهرستان سرپل ذهاب استان کرمانشاه واقع شده 
و یکی از بلندترین آبشارهای ایران محسوب می شود. قسمت باالی این آبشار، روستایی با نام ژالکه و قسمت پایین این آبشار با عبور از 
دره هونه به روستای پیران منتهی می شود.اختالف ارتفاع آبشار ریژاو در نقطه باال و پایین طبقه سوم، براساس اندازه گیری GPS نزدیک 
به ۱80 متر است. آبشار ریژاو، آبشاری سه طبقه است که دو طبقه باالیی آن بسیار بلند و طبقه پایینی کوتاه تر است.طبقه سوم آبشار 
پیران در زیر درختان قرار گرفته و از باال دیده نمی شود. در نزدیکی آبشار پیران، ویرانه های قصر یزدگرد قرار دارد که قدمت آن به دوران 
ساسانی می  رسد. از جمله جاذبه های این آبشار، صعود و سپس فرود کوه نوردان از باالی صخره و ارتفاعات آبشار به پایین است. به طوری 
که هر سال تعداد زیادی کوه نورد به این منطقه سفر می کنند تا این تجربه  هیجان انگیز را از دست ندهند.برای رفتن به آبشار پیران باید 
از سرپل ذهاب حدود 9 کیلومتر به سمت روستای شاالن رفت و با حدود یک ربع پیاده روی به منطقه  زیبایی که آبشار در آن واقع شده 
است، رسید. آبشار بلند و زیبای پیران که از دل کوه ها و صخره های اطراف سرازیر می شود، در چهارمین همایش شورای سیاست گذاری 

ثبت آثار ملی کشور در لیست میراث طبیعی کشور قرار گرفت.
این آبشار نام خود را از روستای واقع در پایین دست خود گرفته که در شمال شهر سر پل ذهاب واقع شده است. ریجاب تغییریافته  کلمه 
»ریژآوو« به زبان کردی کرمانشاهی است که »آوو« به معنی آب و »ریژ« به معنی ریختن است. بر این اساس آبشار پیران یا ریجاب یکی 
از چند آبشار بلند ایران و شاید بلندترین آبشار ایران است. به گفته  مهندس اسکندری )نویسنده کتاب آبشارهای ایران(، دو آبشار دیگر 
با ارتفاعی در همین حدود در کرمان وجود دارد که البته هنوز اندازه گیری دقیقی نشــده اند؛ آبشار وروار و آبشار سرندکوه که همراه با 

آبشار التون، بلندترین آبشارهای شناخته شده ایران هستند.
یکی از مهم ترین نکاتی که در بازدید از چنین آبشار زیبایی باید به آن توجه داشت، اول ایمنی و سپس رعایت کردن اصول بهداشتی در 
 حفاظت از محیط زیست اطراف آبشار است تا بتواند همچنان زیبایی و شکوه خود را حفظ کرده و میزبان گردشگران ایرانی و خارجی 

باشد.

وبگردی

حیوانات نیز همچون انسان ها گاهی بر اثر حادثه یا مشکالت مادرزاد، دچار نقص 
عضو می شوند. در این بین برخی حیوانات این شــانس وجود دارند که از اندام 
مصنوعی استفاده کنند. افزایش اندام های مصنوعی مناسب حیوانات که جایگزین 
اندام های آسیب دیده قطع شده یا از کارافتاده می شوند، در سال اخیر انقالبی در 
علم دامپزشکی محسوب می شود. با ورود این ابزارها به دنیای حیوانات، زندگی 

هزاران حیوان از عقاب ها گرفته تا فیل بهبود یافته است.

زندگی حیوانات با اندام مصنوعی

»تاریخ از این َور« بیان طنزگونه  زندگی 
هفت چهره تاریخی

 »تاریخ از این  َور« ، کتابی طنز به قلــم احمد عربلو به تازگی چاپ 
پنجم آن توســط کانون پرورش فکری در دسترس عالقه مندان 
قرار گرفته اســت.  این کتاب شــرح متفاوتی از زندگی »چنگیز 
خان مغول«، »تیمور لنگ«، »ناصرالدین شاه«، »هارون الرشید«، 
»ناپلئون«، »مارکوپولو« و »کریستف کلمب« در ۱24 صفحه است.
نویسنده اثر در شرح کتاب خود نوشته اســت: تاریخ پر از حوادث 
عجیب و گاه شگفت آوری است که مطالعه آن همواره شیرین است. 
یک نوع شیرینی که گاه تلخی گزنده ای را نیز در انتها دارد! پرداختن 
به حوادث تاریخی و مخصوصا زندگی بعضی از افراد که در تاریخ نامی 
مشهورتر دارند آن هم به زبان طنز شیوه ای است که بعضی ها کار 

کرده اند و ما نیز در این کتاب با آن شیوه حرف زده ایم.
عربلو، در نقل زندگی مارکوپولو آورده اســت:» بعد از چند ســال ، 
پولوها به قصر قوبیالی خان رسیدند. عجب قصری بود! جلوی قصر، 
یک درخت نقره ای وجود داشت که روی شاخه های آن، چهار کله 
شیر دیده می شد و یک فرشته که وقتی شیپور می زد، از دهان شیرها 
عسل و برنج دم کشیده و شربت و پیتزا بیرون می زد. به من مربوط 
نیست که این چیزها راست بوده یا دروغ. پولوها این طور گفته اند. 

من فقط موضوع پیتزا را از خودم در آورده ام!  همین!« 

 مالک حق یا باطل نبودن
 نباید دوست داشتن باشد

روزنامه کیهان در سرمقاله اش نوشــت: »  مالک »حق یا باطل 
بودن« نباید دوســت داشتن باشــد. مالک »قبول کردن« باید 
حق یا باطل بودن باشد. اینکه چون فالنی را دوست دارم، مواضع 
سیاسی مان یکی اســت، زیباســت، خوب فیلم می سازد، خوب 
گزارش ورزشی ارائه می دهد، خوب چهچهه می زند، پس حق با 
اوست، غلط است. این یعنی، تباه شــدن فضای نخبگانی، یعنی 
کشیدن مســائل کالن، حیاتی و مهم جامعه به کف خیابان و در 
بلندمدت یعنی، تباه شدن دموکراسی...طبیعت انساِن تربیت شده 
، بیش از اینکه تابع عقل باشد، تابع احساسات است، تابع عادات 
اســت. گویا برخی ما را عادت داده اند به اینکه، تابع عقل نباشیم. 
اما چه کسانی و چگونه؟!با »بمباران خبری«، با همان بسته های 
ساندویچی خبر و تحلیل که هیچ گاه فکر نکردیم، در کجا پخت و 
پز می شوند! گاهی چند میلیون نفر از این یا آن پیام رسان خارجی 
استفاده می کنند. این یعنی بخش قابل توجهی از جمعیت ایران بنا 
به دالیل متعدد مثل کم کاری ما و پرکاری آنها خوراک ذهنی شان 
از چنین پیام رسان هایی تامین می شــود. اما چند درصد از آنها 
تولید کننده اند؟! چند درصد مصرف کننده اند؟ پاسخ این دو سوال 

تقریبا روشن است. تقریبا همه مصرف کننده اند.

شبکه تماشا ســریال فرار از زندان رو با عالمت  ۱4 +پخش 
می کنه... حاال ما تو ســن ۱4 -ســالگی جوری از مدرسه فرار 

می کردیم که خود اسکافیلد هم از تعجب دهنش باز می موند!
بعد از عکس انداختن با هیبت بابانوئل، چه جوری دم عید 

روتون میشه تو چشم حاجی فیروز نگاه کنید؟! 
دوران دبستان من همه چیز و همه کسی رو دوست داشتم... 
مثال معلم می گفت با جزایر  النگرهانس جمله بساز، می گفتم: 

من جزایر النگر هانس را دوست دارم! 
این پله برقی ها که وقتی هیشکی روشون نیست آروم حرکت 
می کنن و وقتی پا روشون میذاری سریع میشن رو دوست دارم. 

انگار یهو میگن اوخ اوخ بدو زودباش ارباب اومد، ارباب اومد! 
کاش پنــج ضلعی بودیم، بــی خواب که می شــدیم کلی 

می تونستیم از این ضلع به اون ضلع بشیم! 
فکر کنم همســایه طبقه باالیی  به جای لباسشویی یکی از 
گســل های فعال رو خریده... تا روشن می کنن کل ساختمون 

الی چارچوب در پناه می گیرن!
اون حالیو میخوام که با شنیدن»امتحان کنسله« بهم دست  

می داد.
این خارجیا واســه چی اونقد درخت کریسمسشونو تزیین 
میکنن ولی نمی خورنش؟ ما هرســال هفت سینمونو تا تهش 

می خوریم.

خندوانهکتابکیوسک

سمرقند و بخارا در 
زمان امپراتوری 

روسیه
میخائیلوویچ  ســرگی 
پروکودین گورســکی، 
یک شــیمیدان روسی 
بود کــه زندگی حرفه ای 
خود را وقف پیشــبرد 
عکس بــرداری کرد. وی 
از ۱۹۰۵ پروژه ای را برای 
تصویربــرداری رنگی از 
سراسر امپراتوری روسیه 

طراحی و پیاده کرد.

اینستاگردی

غذای مورد عالقه محمدحسین مهدویان 

 علی دایی در کنار 
رییس فیفا

حامد زمانی، خواننده کشــورمان در اینستاگرام با 
انتشار تصویری از خود بر سر مزار سید شهیدان اهل 
قلم شهید سید مرتضی آوینی، نوشت:دیروز که سر 
قبرت اومدم با همه روزهای دیگه فرق داشت...حس 
می کردم نشستی جلوم و داری بهم می خندی!دیروز 
که ســر قبرت اومدم؛ از هزار بار راه رفته و برگشته 
اومدم...تن خستمو برداشــتم کشون کشون اوردم 
اونجا...همینطور دل تیکه تیکه مو...تن و دلی رو که 
توی این ساال به هر چیزی مالیدم شاید یه ذره آروم 
بگیره این صاب مرده اما این صاب مرده رفت و رفت تا فهمید فقط مردنه که آرومت می کنه...قبال 
که این جمله رو ازت میخوندم: »من از یک »راه طی شده« با شما حرف می زنم« می گفتم چی 
میگی؟ مگه میشه چیزایی که من دیدم و کارایی که من کردمو توأم کرده باشی؟مگه میشه مث 
من تا ته خط هر راهی رفته باشی؟ این دیالوگ منه!!!اما... کاش بیشتر می گفتی...کاش بازش 
می کردی این زخمو که فک نکنن ندیدی! ندیدم!فک نکنن نرفتی! نرفتم! من از یه راه طی شده 

با شما حرف می زنم!راهی که تهش جز #مبارزه نیست!و هنر جز #دردمندی...

محمدحسین مهدویان، کارگردان جوان سینما در 
اینستاگرام با انتشار تصویری از غذای »شامی بابلی«، 
نوشت:امشــب مهمان یک دوســت خیلی قدیمی 
بودم. یاد محله ای که توش بزرگ شدیم رو حسابی 
زنده کردیم.زینت محفل مون هم شــامی بابلی بود. 
یک غذای ساده ولی خیلی خوشمزه که الحق واسه 
خودش یک جور میراث فرهنگیه.راســتی تا حاال 

شامی بابلی خوردید؟

علی دایی در اینســتاگرام با انتشــار 
تصویــری در کنــار رییــس فیفــا 
نوشت:دیدار امشب با جانی اینفانتینو 
رییس فیفا در دبی، با آرزوی موفقیت 

تیم ملی در جام ملت های آسیا.

پوریا پورســرخ با انتشــار ایــن عکس در 
صفحه اش نوشــت: محمدرضــای عزیز...

همیشــه الگوی من و نســل من بودی و 
خواهی بود...زادروزت مبارک همیشه عزیز.

تبریک پویا پورسرخ برای 
تولد محمدرضا فروتن

درددل های یک خواننده بر سر قبر شهید آوینی 
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