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مطالبات اصناف باید
 با تعامل و گفتگو برطرف شود

تبعات جیره بندى آب از محسنات آن بیشتر است
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ضبط فینال «بهترین شو»
 بدون تماشاگر 

ذخیره برق کشور صفر شد

ساخت 
نانو الیاف گیاهى ارزان

 از دانه کتان
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قوه قضائیه 
پناهگاه ملت باشد
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رهبر معظــم انقالب اســالمى صبــح دیروز 
(چهارشــنبه) در دیدار رئیس و مســئوالن قوه 
قضائیه با اشــاره به مســئولیت هاى سنگین و 
حاکمیتــى دســتگاه قضــا تأکیــد کردنــد: 
قوه قضائیه باید «مظهر عدالت» و «ملجأ مورد 
اطمینان و پناهگاه آرامــش بخش مردم» براى 
احقاق حقوق فــردى و عمومى باشــد و اعتماد 
افکار عمومى را با تبلیغ درســت یعنى انعکاس

 هنرمندانه و مؤثر واقعیات و عملکرد دســتگاه 
قضائى و نیــز حرکت و تحول مســتمر درونى 

به دست آورد.
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مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان با تأکید بر مدیریت فشار شبکه:

رامبد جوان قید جشنواره 
فیلم فجر را زد

«قانون مورفى» 
به زودى
 اکران مى شود

اصفهانى ها! آمدید تهران، بفرمایید رستوران ما
علیرضا منصوریان از اســطوره هاى باشگاه استقالل  و ســرمربى سابق آبى ها 
که   ســال پیش جاى خود را به «وینفرد شــفر» داد در گفتگویــى با روزنامه 
«نصف جهان» در مورد اصفهــان، فوتبال این شــهر و... صحبت کرد.  با 
حرف هاى جالب توجه علیمنصور در دومین گفتگوى «نصف جهان» با این 

ستاره سابق آبى ها همراه باشید.
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گفتگوى نصف جهان با علیرضا منصوریان

«شبکه آب شرب، کشــش جیره بندى آب را نداشته و 
تبعات منفى جیره بندى آب بیش از محسنات آن است و 
وزارت نیرو زیر بار جیره بندى آب نخواهد رفت و به دلیل 
محدودیت منابع آب در دسترس، تأکید بر مدیریت فشار 

شبکه بدون جیره بندى آب مى باشد.»
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان 
در جمع خبرنگاران این مطلــب را اعالم کرد و گفت: 
مجموعه شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان در 
هشت سال که مدیریت آنها را به عهده دارم به وظیفه 
خدماتى و ســقایى خود به مردم عمل کرده و سیاسى 

نشده، چون وظیفه ما سیاسى نیست.
هاشم امینى معتقد است: باید تصمیمات مهندسى در 
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در جهت آرامش 
مردم صورت گیرد نه اینکه به هر وســیله اى در جهت 

منافع سیاسى خاص، نکاتى مطرح شود.
وى ادامه داد: براساس تقویم رسمى، اول تا هفتم تیرماه 
به عنوان هفته صرفه جویى آب نامگذارى شده و با توجه 
به اینکه 30 سال است این نامگذارى صورت پذیرفته، 
اما معموًال هر ســال به صورت کلیشه اى در این هفته 
مطالبى مطرح مى شود در حالى که در استان اصفهان 
به دلیل شرایط سخت، در طول ســال باید به این امر 
پرداخته شود اما اســتان اصفهان در مدیریت مصرف 

بهینه آب در سطح کشور بسیار جلوتر است.
همه باید مشکل را باور کنند

وى خواستار فرهنگسازى و ارائه راهکارهاى مصرف آب 
به صورت مستمر در طول سال شد و گفت: ما با همکارى 
رسانه ها باید به خودباورى ملى و میهنى در مورد مدیریت 
بهینه مصرف رســیده و آن را تقویت کنیم و اگر همه 
مردم و آحاد جامعه به این باور برســند که مشکل آب 

وجود دارد مى توانیم نقطه شروع خوبى داشته باشیم.
امینى مى گوید: نمى خواهم زبان به گالیه بگشایم اما 
امروز در کشور برخى به دنبال بهانه هستند تا مسئولیت 
را به گردن دیگران انداخته و اتفاقات را توجیه کنند ولى 
باید دانست شاید کارهاى کوچک در صرفه جویى آب، 
بتواند تأثیرات بسیارى داشته باشد و مشکالت کشور را 
رفع کند و در حقیقت راهکار عبور از شرایط سخت آب، 
آن است که همه آحاد جامعه در مسیر صرفه جویى آب 

گام بردارند.
شعارى که سرلوحه است

وى با بیان اینکه ما امســال در شرکت آب و فاضالب 
استان اصفهان شعار «سازگارى با کم آبى، خودباورى 

و هم افزایى» را سرلوحه کار داریم، افزود: پدران ما در 
گذشته براى مقابله با کم آبى، قنات را تعریف کرده بودند 
تا حیات داشته باشند. چرا ما نمى توانیم این کار را انجام 
دهیم؟ امروز موضوع سازگارى با کم آبى به دنبال آن 
است که با فرهنگسازى و انجام اقداماتى، شرایط این 

مرز و بوم را با زندگى مردم سازگار کنند. 
به آمایش سرزمین توجه شود

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان آمایش 
سرزمین در توسعه پایدار را در کشور از ضرورت ها خواند 
و گفت: براساس این طرح، در استان اصفهان که داراى 
اقلیم خشک است نمى توان کشت آب بر، داشت که در 

حوزه سازگارى با کم آبى به آن توجه شده است.
 اعمال محدودیت تا فصل بارش

امینى گفت: از اواخر اسفند 96 ما متوجه شرایط سخت 
آب شــدیم. این در حالى است که ســال گذشته آورد 
زاینده رود یک میلیارد و 400 میلیــون مترمکعب بود 
که این میزان امسال به 465 میلیون مترمکعب رسید 
بنابراین باید پذیرفت که وزارت نیرو و مدیریت شرکت 
آب و فاضالب استان اصفهان باید در توزیع آب دقت کند 

و محدودیت هایى اعمال کند تا به فصل بارش برسیم.
وى با بیان اینکه به علت کاهش شدید حجم آب، 40 
درصد میزان آب تحویلى در خرداد و اردیبهشت کاهش 
یافت، افزود: البته شرایط سخت آب، فرصت هایى هم 
ایجاد کرده و در نهایت ممکن اســت ما در تأمین آب 
نقش نداشته باشیم ولى همواره نقطه اتهام درحوزه آب 

شرب و بهداشت، متوجه ماست.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان اظهار 
کرد: در شرکت آب و فاضالب استان اصفهان مجموعه 
سامانه تله مترى و مدیریت فشار ایجاد شده است که در 

هیچ استانى وجود ندارد. 
وسایل کاهنده تحویل بگیرید

امینى در ادامه افزود: با توجه به مصوبه مجلس شوراى 
اسالمى درخصوص استفاده از لوازم کاهنده، ما در استان 
اصفهان با مشارکت مردم این کار را عملیاتى کرده ایم 
و قرار شد از طریق ســامانه 1522 لوازم کاهنده را در 
اختیار مشترکین قرار دهیم و هزینه به صورت اقساط 

کسر شود.
وضعیت آب براى فضاى سبز و صنعت

وى از مجزا شدن آب فضاى ســبز از شرب خبر داد و 
گفت: با تالش همه همکاران و همکارى شــهردارى، 
امروز براى آبیارى تمام فضاى سبز از آب هاى زیرزمینى 

استفاده کرده و از آب شرب مجزا شده است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب با بیان اتفاقات بسیار 
خوب در کاهش مصرف آب در بخش صنایع، افزود: در 
کارخانجاتى چون ذوب آهن، فوالد مبارکه، پاالیشگاه 
اصفهان، نیروگاه اســالم آباد و... امروز شاهد کاهش 

مصرف آب هستیم که اتفاقات بسیار خوبى است.
امینى خاطرنشــان کرد: سال گذشــته ما در واگذارى 
انشعاب و در حوزه مشــترکین و توسعه شبکه، رکورد 

زدیم.
ورود استاندار به مصرف آب

وى ادامه داد: در حال حاضر حدود 24 مترمکعب آب در 
ثانیه از زاینده رود براى آب شرب استان هاى اصفهان، 
یزد و... مصرف مى شود که بخشى براى مصارف مجاز 
و بخشى غیرمجاز استفاده مى شود که استاندار ورود پیدا 
کرده، تا مصارف غیرمجاز در این استان ها کنترل شود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان عنوان 
کرد: شرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان با 16/2 

درصد آب بدون درآمد در کاهش آب بدون درآمد، اولین 
استان در کشور است.

امینى اظهار امیدوارى کرد طى یک دوره ســه ســاله 
که از سال گذشته آغاز شده شبکه فاضالب کالنشهر 

اصفهان به اتمام برسد.
وى ادامــه داد: مجموع رفتارى و ابــزارى در یک بازه 
زمانى ده ســاله منجر به گام هاى بلند مى شود چرا که 
فرهنگسازى یک شبه نیســت و نمى توان مصرف را 
کاهش داد. باید به مرور و با استفاده از لوازم کاهنده در 

منزل، این امر تحقق یابد.
■■■ 

در این نشســت که اعضاى شــوراى معاونین شرکت 
آب و فاضالب اســتان اصفهان حضور داشتند معاون 
بهره بردارى شــرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
گفت: از ابتداى سال 88، شرایط خشکسالى در استان 
تشدید شده و به مرور به شرکت آب و فاضالب استان 
تحمیل شد که در این راستا اقدامات اساسى انجام گردید 

و بحران، مدیریت شد. 
 سفره ها خشکیده است 

ناصر اکبرى گفت: ظرفیت منابع آبى در سال89، هفده 
مترمکعب بر ثانیه بــوده که امروز ایــن میزان به 10 
مترمکعب بر ثانیه رسیده اســت. این درحالى است که 
منابع آب زیرزمینى که مى توانســت بخشى از نیاز آب 
شهرهاى تحت پوشش را تأمین کند از 2/5 مترمکعب 
در گذشته، امروز به 1/5 مترمکعب رسید و سفره هاى 

زیرزمینى نیز خشک شده است. 

وى ادامه داد: در ســال 88 آب بدون درآمد در شرکت 
آب و فاضالب اســتان اصفهان بیش از 25 درصد بود 
که با اقدامات بسیار، این میزان به 16/2 درصد رسید و با 
زیرساخت اساسى تله مترى در سامانه بزرگ اصفهان، 

سهم آب به هر شهر را مى توانیم تحویل دهیم. 
 100 چاه آب وارد شبکه مى شود 

معاون بهره بردارى شــرکت آب و فاضالب اســتان 
اصفهان اظهار کرد: امروز 400 چاه شناسایى شده که 
صد چاه داراى وضعیت کیفى خوبى بوده و تأیید شــده 

است و براساس نیاز وارد شبکه خواهد شد. 
خط قرمز؛ کیفیت 

اکبرى خط قرمز شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
را آب باکیفیت دانســت و گفت: امروز آب شرب داراى 
کیفیت بســیار خوبى بوده و همه مسائل در آن رعایت 

مى شود. 
■■■ 

معاون امور مشترکین شــرکت آب و فاضالب استان 
اصفهان نیز گفت: وظیفه ما ارائه خدمات آب شــرب 
و بهداشتى بوده و در حال حاضر دو میلیون و 50 هزار 
واحد در استان، آبرسانى مى شوند که حدود 83 درصد 

آن خانگى است. 
رضایى افزود: امروز شناسایى مشترکین پرمصرف آب را 
مدنظر داریم و به آنان میزان مصرف آب را با رنگ هاى 

مشخص، اعالم کرده و اطالع رسانى مى کنیم. 
وى ادامه داد: سال گذشته به حدود 458 هزار مشترك 
پرمصرف اخطار داده شــد و از آنان خواســته شد در 

جلساتى که به همین منظور در هر منطقه برگزار شده 
شــرکت کنند و آموزش بگیرند که تاکنون 55 جلسه 
برگزار شده و 50 هزار نفر در این جلسات شرکت کردند. 
رضایى با بیان اینکه با این اقدامات، در دو ماهه فروردین 
و اردیبهشت ســال جارى شــاهد کاهش 5 درصدى 
مصرف آب آنان بودیم گفت: از سال 87 تا 96، مصرف 
86 درصد آحاد مردم بین صفر تا 20 لیتر بوده که در دوره 
اخیر به 90 درصد رســید و امیدواریم با فرهنگسازى 

رسانه ها به بیش از 90 درصد برسد. 
وى از همه مشترکین خواســت تا از طریق ثبت نام در 
سامانه 1522، از لوازم کاهنده که هزینه آن طى 12 ماه 
بر روى قبوض اعمال خواهد شد استفاده کنند و مصرف 

آب را کاهش دهند. 
رضایى اظهار امیدوارى کرد بــا این اقدامات، مصرف 
سرانه شبانه روز از 154 لیتر به 110 لیتر برسد که این 

امکان نیز وجود دارد. 
■■■ 

امیرحسین حکمتیان، معاون فنى و توسعه شرکت آب 
و فاضالب اســتان اصفهان نیز گفت: در سال گذشته 
231 کیلومتر لولــه گــذارى آب و 362 کیلومتر لوله 
گذارى فاضالب با شــاخص 50 درصدى نســبت به 
سال هاى گذشته انجام شــده و ما به دنبال ارتقاى آب 
هستیم. وى گفت: امسال و در هفته دولت تصفیه خانه 
فاضالب خوانسار و طرح آبرسانى به گلشهر گلپایگان به 
بهره بردارى خواهد رسید و امید است بتوانیم سالى یک 

تصفیه خانه فاضالب را بهره بردارى کنیم.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان با تأکید بر مدیریت فشار شبکه:

تبعات جیره بندى آب از محسنات آن بیشتر است
ساسان اکبرزاده
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ش اکران مى شود ا اکرانمىشوداک

رهب ر معظم انقالب در دیدار مسئوالن قوه قضائیه:

اااااااااصفهانى ه
علیرضا منص
که   ســ
«نصف
حرف
ستار

درختان 
صنوبر و چنار 
مناسب اقلیم 
اصفهان نیست   سوپر استارى که

 ستاره مــــــــا نشد

4

ىو ىپر وپر
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»همین صفحههمین صفحه

رئیس اتاق اصناف اصفهان: 

«اصناف استان اصفهان همواره در مسیر انقالب در دوران هاى مختلف 
بوده و تقاضاى آنان از دولت حمایت و همکارى است و به دنبال تحمیل 

هزینه به دولت نیستند و نباید دستاویز معترضین شوند.»
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مســعود کرباســیان، وزیر اقتصاد دولت، در واکنش به 
انتشار لیســت واردکنندگان تلفن همراه که ارز 4200 
تومان از دولت گرفته انــد، اعالم کرده که او فعًال قصد 
ندارد این اســامى را اعالم کند. اینکه او البته بر خالف 
دستور رئیس جمهور، از انتشــار این اسامى خوددارى
 مى کند، یک مسئله است؛ اما اینکه چرا نمى خواهد این 
کار را بکند مسئله دیگرى است. مگر دریافت ارز دولتى 

براى واردات از سوى واردکنندگان، محرمانه است؟
به گزارش«تابناك»، آذرى جهرمــى، وزیر ارتباطات، 
در روزهاى گذشــته، کارى را انجام داد که دولت باید 
در ماه هاى اخیر انجام مى داد و لیســت واردکنندگان 

گوشــى تلفن همراه که ارز دولتى دریافت کرده اند را 
منتشر کرد. کسانى که هنوز مشخص نیست با این ارز 
دولتى چه اندازه کاال وارد کرده اند، چه میزان کاال را وارد 
بازار کرده اند و چه میزان آن را در انبارها نگه داشته اند،

 چه میــزان این کاالها را بــا قیمــت ارز آزاد به مردم 
فروخته انــد و اگــر کمتــر از میــزان الزم کاال وارد 
کرده اند، بقیه ارز در اختیار را چــه کار کرده اند؟ اولین 
قدم را براى شفافســازى دولت برداشــت؛ قدمى که 
فقط قدم نخست اســت و با اقدام مکمل سایر نهادها 
بناست که تکمیل شــود  و در نهایت ثمره آن به مردم 

و کشور برسد.

امیر خجسته، رئیس فراکســیون مبارزه با قاچاق کاال 
و ارز مجلس در گفتگو با «تابناك» اظهار کرد: در این 
اوضاع آشفته کشور که قیمت اجناس ساعت به ساعت 
تغییر مى کند و همه مایحتاج ضرورى مردم گران شده، 
انتظار بر این اســت که نمایندگان مجلس در موضوع 
ورود کنند. چرا االن باید دالر به ده هزار تومان برســد. 
هنوز تحریم ها شروع نشده، کشــور به این روز رسیده 

است.
وى همچنین خاطرنشان کرد: نابسامانى ها بسیار زیاد 
اســت، به گونه اى که تنها در بخــش موبایل که چند 
روز پیش اسناد آن توسط وزیر ارتباطات منتشر شد، از 

225 میلیون یورو، تنها 75 میلیون یورو صرف واردات 
شــده که آن هم با قیمت ارز آزاد به بازار تزریق شــده
 است. این مسئ له باید پیگیرى و مشخص شود بقیه پول 
کجاست و دست کیست و مســئوالن تنبیه شوند. باید 
مشخص شود با چه جرأتى توانسته اند ارز دولتى بگیرند 

و با قیمت آزاد بفروشند.
وى گفــت: 34 هــزار خودرویى کــه بــا ارز دولتى 
وارد کشــور شــده اســت، کجاســت و دســت 
کیست؟ چرا اسناد آن منتشــر نمى شود؟ مجلس چرا 
سکوت کرده است؟ مردم با چه حســابى به ما اعتماد 

کرده اند؟

چرا 
آقاى وزیر اقتصاد؟

34 هزار خودرو وارداتى  
دست کیست؟ 

چه استعفایى؟
   خبر آنالین | روزنامه «کیهــان» در واکنش 
به پیشنهاد سیدحسین موسویان، دیپلمات سابق در باره 
استعفاى رئیس جمهور نوشت: چه استعفایى؟! اگر گفته 
شود براى کارآمدى، عمرو یا زید دولت جا به جا شوند حرف 
معقولى است، درست مانند یک تیم ورزشى. اما مگر وسط 
مسابقه و دست و پنجه نرم کردن با حریف مى شود تیم را 
یکجا کنار گذاشت و فى الفور تیم جدیدى جایگزین کرد؟!

نهى ها برداشته شده
عــزت ا... یوســفیان مال،     اعتمادآنالین |
نماینده آمل و عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادى با اشاره 
به اظهارنظرهایى در خصوص حضور برخى مسئوالن در 
پشت پرده مفاسد اقتصادى گفت:  قبح ها و نهى ها برداشته 
شده و بسیارى از مسئوالن و مدیران فکر مى کنند که اگر 
یک خانه ده میلیاردى را 500 میلیون بخرند، حقشان است.

خرید 13 میلیون یورو موبایل!
  تسنیم| سخنگوى سازمان تعزیرات حکومتى 
گفت: شــرکتى 22 میلیون یورو ارز دولتى براى واردات 
موبایل دریافت کرده بود، اما از این رقم فقط 13 میلیون 
یورو گوشــى تلفن همراه وارد کرده و 9 میلیون یورو آن 
بالتکلیف است. این شرکت همه گوشى هاى تلفن همراه 

را به یک نفر فروخته است.

53 میلیارد
 در دست پسر31 ساله!

رئیس ســازمان بازرســى کل کشــور در    مهر |
خصوص پیش خرید سکه، گفت: نفر اول، 38 هزار و 250 
عدد سکه خریدارى کرده و براى این خرید، 53 میلیارد و 550 
میلیون تومان پول پرداخت کرده است. قاضى ناصر سراج با 
بیان اینکه این فرد تنها 31 سال سن دارد، گفت: ما در رابطه 
با فروش و عرضه باید تدبیرى اتخاذ کنیم و سختى هایى را 
در نظر بگیریم که هرکسى پول دارد نتواند وارد بازار شود و 

هرکارى خواست در ارتباط با اقتصاد کشور انجام دهد. 

آجر را نِکشید
دبیــرکل جامعه اســالمى مهندســین    ایرنا |
مى گوید برخى رقابت سیاســى را به انــدازه اى بزرگ 
مى کنند که فکر مى کنند اگر آجــرى از زیر پاى دولت 
بکشند به انقالب خدمت کرده اند. محمدرضا باهنر درباره 
نقدهایى که مخالفان به دولت دارند، گفت: من به روحانى 
رأى ندادم ولى اگر از من بپرســند حاضرى روحانى را به 
جایى برسانیم که استعفا کند، حتماً مى گویم نباید به آن 
نقطه برسیم و ضرورتى هم ندارد. مى توانیم به روحانى 

کمک کنیم تا راه بیافتد اگرچه به او نقدهایى هم دارم.

زور اروپا نمى رسد
  ایلنا | مشــاور رئیس جمهــور اظهــار کرد: 
شــرکت هاى اروپایى قصد همکارى با ایران را دارند و 
مقامات سیاســى اروپا هم مى خواهند حداکثر حمایت را 
از ایران داشته باشند اما زورشان به آمریکا نمى رسد. اکبر 
ترکان ادامه داد: جایى به عنــوان خزانه دارى در آمریکا 
ایجاد شده که به تنهایى حکم مى دهد شرکت ها جریمه 
شوند. حال ممکن است شخصیتى مانند خانم مرکل  یا 
ماکرون با این مجازات موافق نباشد اما این مجازات در 
نهایت از سوى آمریکا اعمال مى شود. وى گفت: به رغم 
اینکه اراده سیاســى اروپایى ها حمایت از ایران است اما 

زورشان به خزانه دارى آمریکا نمى رسد.

مصر رشوه گرفته؟
  فارس| خبرنگار معــروف مصرى از باخت تیم 
مصر در برابر تیم عربستان انتقاد و دولت مصر را به دریافت 
رشوه براى  باختن تیم این کشور در برابر عربستان سعودى 
متهم کرد. «آیات ُعرابى»، از خبرنگاران معروف مصر بعد 
از این شکست در صفحه فیس بوك خود نوشت: این امر 
بسیار محتمل و وارد است؛ حتى اگر این بازى در مقابل چند 
گونى برنج واگذار شده باشد و این احتمال با وجود شخص 

کم توقعى چون (السیسى) بسیار وارد است.

خبرخوان
کى روش اقتصادى 

مى خواهیم!
گفته اند آدم موفق    خبرگزارى دانشجو |
کسی اســت که در مکان درست و در زمان درست 
قرار گرفته باشد و این امر در مورد کی روش به عنوان 
یک مربی موفق فوتبال صدق می کند. بر این قیاس 
می توان چنین نتیجه گرفت که اگر در بخش هایی 
از کشور ما به خصوص در عرصه اقتصاد، مشکالتی 
وجود دارد، این مشــکالت ناشــی از آن است که 
متولی آن حوزه درك درستی از مقتضیات زمانی و 
مکانی مسئولیت خود ندارد و اساسًا براي مأموریت 
محوله خود تربیت نشده است و اشغال آن منصب و 
آن مسئولیت بر اساس مناسبت هاي رانتی و خارج 

از معیارهاي شایسته ساالري صورت گرفته است.

باخت برنامه ریزى شده!
   خبر آنالین | «کیهان» نوشــت: صفحه 
رسمى « بى بى سى» در یکى از شبکه هاى اجتماعى 
دقایقى قبــل از پایان بازى فوتبــال بین تیم هاى 
ایران و پرتغال و بدون توجــه به نتیجه نهایى، تیم 
ایران را از پیش بازنده اعالم کرد...آیا مى توان آن را 
دلیلى دانست مبنى بر اینکه باخت یاد شده از پیش 
برنامه ریزى شــده بود؟ «کى روش» در کنفرانس 
مطبوعاتى پس از بازى به درستى اشاره داشت که 
رفتارهاى داور بازى براى نباختن پرتغال انجام شد.

هزینه سنگین
 بازگشت به خانه!

با پایان یافتن کار تیم ملى ایران    چمدان |
در جام جهانى 2018 روســیه و افزایش درخواست 
براى بلیت  بازگشت به ایران، به نظر مى رسد جهش 
ناگهانى در قیمت بلیت پروازهاى روســیه به ایران 
رخ داده اســت. در حالى که در دیگر روزها حداقل 
بلیت پرواز مسکو به تهران در تابستان حدود حداقل 
یک میلیون و 200 هزارتومان و حداکثر  حدود 12 
میلیون تومان  قیمت دارد، اکنون با قیمت حداقل 
حدود  ســه میلیون و حداکثر 32 میلیون تومان به 

فروش مى رود.

سوراخ سوراخش نکنید!
  خبرآنالین | روزنامه «جمهورى اسالمى» 
نوشت: سیماى جمهورى اســالمى... در روزهاى 
گذشته اهانت هاى طرفداران تیم فوتبال ایران به 
فوتبالیســت هاى پرتغالى را از شبکه هاى مختلف 
پخش کرد. در یکى از صحنه هاى زننده اى که این 
شبکه ها پخش کردند عده اى در جواب کسانى که 
مى پرسیدند پرتغال (تیم کشور پرتغال) را چه کارش 
مى کنیم؟ مى گفتند سوراخ سوراخش مى کنیم! در 
فرهنگ ایرانى و اسالمى به ویژه در عرصه ورزش 
همواره حفظ حرمت رقیب، حــرف اول را مى زند و 
سیماى جمهورى اسالمى باید مروج این فرهنگ 

متعالى باشد.

تعریف عجیب گردشگرى 
  چمدان | عبدالوهاب قاضــى، مدیر هتل 
هرمز بندرعباس کــه در برنامه زنــده «طبیب» 
در شــبکه 3 شــرکت کرده بود تعاریف عجیبى از 
گردشگرى ارائه کرد. او که معتقد است گردشگرى 
فقط ســفر خارجــى و خــروج ارز نیســت، تغییر 
دکوراســیون خانه یا تغییر مسیر رفتن به محل کار 

را نوعى گردشگرى معرفى کرد. 

همه کباب ترکى ها را  خریدند!
پس از پایان بازى تیم هاى ملى    تسنیم|
فوتبال ایران و پرتغال، مالکان مغازه هاى «شاورما» 
(کباب ترکى) اعالم  فروش و سود رکوردى کردند. 
پس از پایان این بازى هواداران ایرانى به ســمت 
مغازه هاى فروش شاورما رفتند که صف هاى ده ها 
مترى شکل گرفت. یکى از هواداران روسى در این 
رابطه گفت: هر کدام از ایرانى ها پنج تا هفت شاورما 
را خریدارى مى کنند! انگار که در شهر مغازه دیگرى 

وجود ندارد!

طبق آمار رسمى شرکت مدیریت شبکه برق ایران، روز سه شنبه در ساعت 
16 و 22 دقیقه، مصرف برق ایران به 54 هزار و 275 مگاوات رسیده و براى 
اولین بار ذخیره برق نیروگاهى کشور به صفر رسید. این میزان فاصله تولید و 
مصرف برق، با افزایش واردات برق و پیک سایى بخش صنعت و کشاورزى 
تا حدودى جبران شد اما با وجود این ، روز سه شنبه در نقاط مختلف کشور 

شاهد بروز خاموشى هایى پراکنده بودیم.
رسیدن ذخیره عملیاتى برق در نیروگاه هاى کشور، هشدارى جدى براى 
تأمین برق تابستان سال جارى اســت؛ در حالى که همچنان پیش بینى 

مى شود پیک مصرف برق از مرز 55 هزار مگاوات در روزهاى آتى بگذرد.
اگر مردم در مصرف برق در بخش خانگى، اقدام به صرفه جویى و کاهش 

مصرف در ساعات پیک (12 تا 17) و (20 تا 23) نکنند، احتمال تبدیل شدن 
خاموشى هاى پراکنده به خاموشى هاى گسترده وجود دارد.

براساس گزارش ها، رئیس جمهورى آمریکا مایل است ماه آتى پس از سفر 
به بروکسل و انگلیس، با رهبر کرملین دیدار کند و احتماًال پایتخت فنالند 

محل دیدار آنها خواهد بود.
نشــریه «پولتیکو» گزارش داد، برنامه ها در آســتانه نهایى شدن هستند 
و هلسینکى، پایتخت فنالند در میان شــهرهاى گزینش شده به عنوان 
میزبان پیشتاز اســت. «پولتیکو» به نقل از منابع کاخ سفید گزارش داد، 
مالقات «دونالد ترامپ»، رئیس جمهــورى آمریکا و «والدیمیر پوتین»، 
رئیس جمهورى روسیه در کشور بى طرف و نزدیک به روسیه خواهد بود تا 
پوتین بتواند براى شرکت در فینال جام جهانى (15 ژوئیه) در مسکو به موقع 

به روسیه بازگردد.

رئیس جمهورى آمریکا 11 و 12 ژوئیه براى شرکت در نشست ناتو به بلژیک 
مى رود و 13 ژوئیه در انگلیس خواهد بود. قرار بود «جان بولتون»، مشاور 
امنیت ملى آمریکا دیروز در روسیه با وزیر خارجه این کشور درباره نشست 

پوتین و ترامپ رایزنى کند.
طبق گزارش ها، برنامه ریزى براى دیدار رهبران کاخ سفید و کرملین چندین 
هفته است که در دستور کار قرار دارد. گرچه ترامپ مدعى است هیچ دولتى 
همچون او علیه روسیه سختگیرى نکرده است، اما او از زمان روى کار آمدن 
با انتقادهاى بسیارى روبه رو شد که چرا با قدرت بیشتر علیه پوتین سخن 
نگفته است؛ خصوصاً پس از آنکه گزارش جامعه اطالعاتى آمریکا به این 
نتیجه رسید که روسیه در انتخابات 2016 به نفع ترامپ مداخله کرده است. 

رهبر معظم انقالب اســالمى صبح دیروز (چهارشنبه) 
در دیدار رئیس و مســئوالن قــوه قضائیه با اشــاره به 
مسئولیت هاى ســنگین و حاکمیتى دستگاه قضا تأکید 
کردند: قوه قضائیه بایــد «مظهر عدالت» و «ملجأ مورد 
اطمینان و پناهگاه آرامش بخش مــردم» براى احقاق 
حقوق فردى و عمومى باشــد و اعتماد افکار عمومى را 
با تبلیغ درست یعنى انعکاس هنرمندانه و مؤثر واقعیات 
و عملکرد دســتگاه قضائى و نیز حرکت و تحول مستمر 

درونى به دست آورد.
به گزارش پایگاه اطالع رســانى مقــام معظم رهبرى، 
حضرت آیت ا... خامنه اى در ابتداى سخنان خود، ضمن 
تبریک روز و هفته قوه قضائیه و همچنین تشکر از گزارش 
جامع و کامل آیت ا... آملى الریجانى درخصوص عملکرد 
این قوه، نامگــذارى هفته اى به نام دســتگاه قضائى را 
در سالروز شــهادت آیت ا... بهشــتى همانند بسیارى از 
مناســبت هاى تقویمى نظام اسالمى، شهادت بنیان و بر 
پایه فداکارى در راه خدا خواندنــد و گفتند: این موضوع، 
وظایف و انتظارات از قوه قضائیه را از یک مجموعه ادارى 
صرف فراتر مى برد و جهاد همه جانبــه و ایثار و از خود 
گذشتگى براى رســیدن به اهداف عالى را سرلوحه این 

دستگاه قرار مى دهد.
حضرت آیت ا... خامنه اى با قدردانى از رئیس، مسئوالن 
و بدنه قوه قضائیه، وظیفه این قوه را حاکمیتى و بســیار 
حساس دانســتند و افزودند: اگر دستگاه قضائى در اداى 
وظایف خود یعنى «قضــاوت، پایان دادن به اختالف ها 
و نزاع ها و مجازات متخلفــان از قانون» به خوبى عمل 
کند، مردم از حاکمیت، خرســند و راضى خواهند بود و 
اگر وظایف، ناقص و بد انجام شــوند، مردم از حاکمیت، 

ناخرسند خواهند شد.
ایشان اجراى صحیح و قاطعانه وظایف دستگاه قضائى 
را در زندگى مــردم داراى تأثیرات فراوان برشــمردند و 
خاطرنشــان کردند: همانگونه که بارها تأکید شده، قوه 
قضائیه باید مظهر عدالت و پناهگاه ملت باشــد و مردم 
اطمینان خاطر داشته باشند که هرجا با مظلمه یا تخلفى از 
قانون مواجه شدند، با مراجعه به دستگاه قضائى مى توانند 

حق خود را با آسودگى خاطر بگیرند.
رهبر انقالب اسالمى، ورود دستگاه قضائى در موضوعات 
مرتبط با حقوق عامه و مسائل زندگى روزمره مردم را از 
وظایف مهم این دستگاه دانستند و گفتند: باید در مردم 
این اطمینان به وجود آید که در مــوارد مربوط به حقوق 
عامه، اگر بــه مراجع قضائى مراجعه کننــد، حقوق آنها 

احیا خواهد شد.
حضرت آیــت ا... خامنه اى همچنیــن الزمه تحول در 
دستگاه قضائى را تعیین شاخص هاى دقیق و زمانبندى 
دانســتند و تأکید کردنــد: تحول، به صــورت تدریجى 
امکانپذیر نیست و باید، سریع و با شتاب مناسب باشد تا 

خود را نشان دهد.
ایشان با اشاره به موضوع مهم افکار عمومى و لزوم جلب 
اعتماد مردم و ضعف قوه قضائیه در این بخش، افزودند: 
ما باید در مقابل دشمن و بدخواه و توطئه گر و تهمت زن 
با قاطعیت عمل کنیم اما در مقابِل مردم باید با تواضع و 

دلسوزى و محبت وارد شــد و با آنان تفاهم کرد تا بتوان 
اعتماد افکار عمومى را جلب کرد.

رهبر انقالب اسالمى، جلب افکار عمومى و اعتمادسازى 
را از کارهاى اساســى همه دســتگاه ها به ویژه دستگاه 
قضائى و ضابطان آن دانســتند و گفتند: اعتمادســازى 
نیازمند دو رکن اصلى اســت، یکى کار عملى و دیگرى 

تبلیغات.
حضرت آیت ا... خامنه اى در خصوص ضرورت تبلیغات 
صحیح افزودند: امــروز قوه قضائیه از جانب دشــمنان 
خارجى و غافلین داخلى، آماج شــدیدترین فشــارهاى 
تبلیغى و رسانه اى اســت به گونه اى که در این تبلیغات، 
یک قاتل بى رحم که چند جــوان حافظ امنیت را به قتل 
رســانده و در یک فرآیند قانونى و منصفانه چند ماهه به 
جرم وى رسیدگى و محکوم شده است، مظلوم جلوه داده 
مى شود و قوه قضائیه  دلســوز و پیگیر حقوق مظلومین، 

ظالم و متجاوز معرفى مى شود.
ایشان تأکید کردند: کار تبلیغى مؤثر در دستگاه قضائى 
و مقابله با چنین عملیات رسانه اى سنگین، نیازمند یک 

تیم قوى رسانه اى و هنرمند است.
رهبر انقالب اســالمى با تأکید بر اینکــه تبلیغات و کار 
رسانه اى باید به گونه اى باشد که به دل مخاطب بنشیند 
و نه آنکه فقط به گوش وى رســانده شود، افزودند: باید 
با شــیوه هاى حرفه اى و هنرى و به صورت مســتمر، 
طراحى هــاى مختلف انجام گیــرد و حقایق و واقعیات 

باورپذیر و محسوس به افکار عمومى ارائه شود.
حضرت آیت ا... خامنه اى خاطرنشان کردند: امروز در دنیا 
با پروپاگاندا و شیوه هاى پیچیده تبلیغاتى، سیاه را سفید و 

باطِل مطلق را حق، جلوه مى دهند اما متأسفانه بسیارى 
از دستگاه هاى ما کارهاى رسانه اى دقیق و هنرمندانه و 

موضوع جلب اعتماد عمومى را دستکم گرفته اند.
ایشان در ادامه به لزوم اســتفاده از شیوه هاى مختلف و 
مناسب جهت رسیدگى به شکایات مردم در دادسراها و 
مراجع قضائى اشــاره کردند و گفتند: در قوه قضائیه باید 
قضات کوشا، صادق و قانع، به مردم معرفى شوند تا این 
سبک کار ترویج شود و از طرف دیگر باید افراد متخلف 
و خیانتــکار اعم از قاضى و یا دیگــر عوامل نیز به مردم 

معرفى شوند.
رهبر انقالب اسالمى بر لزوم استمرار اصالح درونى دستگاه 
قضائى تأکید کردند و افزودند: هر پرونده مهمى که در قوه 
قضائیه، به حکم عادالنه منجر مى شود، در واقع یک صدقه 
جاریه و یک عمل خیر اســت و باید به صورت صحیح به 

اطالع مردم برسد.
رهبر انقالب اسالمى در بخش دیگرى از سخنانشان نقش 
دستگاه قضا را در مبارزه با مفاسد اقتصادى مهم خواندند و 
خاطرنشان کردند: در مدیریت مسئله اساسى کشور یعنى 
اقتصاد، قوه مجریــه نقش اول را دارد امــا قواى مقننه و 

قضائیه نیز مؤثر و نقش آفرینند.
ایشان ایجاد امنیت در فضاى اقتصادى را از جمله وظایف 
دستگاه قضا برشــمردند و افزودند: فضاى کسب و کار و 
زندگى و معیشت مردم باید امن باشد و دستگاه قضا باید با 

مختل کنندگان امنیت اقتصادى برخورد کند.
حضرت آیت ا... خامنه اى مبارزه قاطع و صریح با مفاسد 
و مفســدان اقتصادى را از دیگر وظایف مهم قوه قضائیه 
خواندند و افزودند: باید واضح و مؤثــر در این مقوله ورود 

کنید و فعال باشید.
ایشان با انتقاد از سخنانى که مستقیم یا غیرمستقیم تصور 
فســاد فراگیر در همه دســتگاه ها را به افکار عمومى القا

 مى کنند، افزودند: در برخى «دســتگاه هاى حاکمیتى، 
مردمى و محیط کسب و کار»، فساد وجود دارد اما «فساد 
عمومى» واقعیت نیست و نباید این تلقى غلط را در اذهان 

عمومى به وجود آورد.
رهبر انقالب اســالمى، اقناع افکار عمومى را در برخورد 
دستگاه قضا با مصادیق فساد اقتصادى ضرورى خواندند و 
تأکید کردند: وقتى مفسدى را محاکمه و مجازات کردید، 
روشن و مستدل و هنرمندانه براى مردم تبیین کنید تا مردم 
صحت عملکرد شما را احساس کنند و تهدیدات به فرصت 

تبدیل شود.
همکارى با دولت در حل مشکالت اقتصادى دیگر توصیه 

ایشان به مسئوالن دستگاه قضا بود.
حضرت آیت ا... خامنه اى همچنین با ابراز خرســندى از 
فعالیت هاى قوه قضائیه براى احقاق حقوق ملت ایران در 
مقابل زورگویى هاى دشمنان و نیز مقابله با مدعیان حقوق 
بشرگفتند: در مقوله حقوق بشر جمهورى اسالمى در مقابل 

مدعیان جنایتکار غربى، طلبکار و مطالبه گر است.
ایشان با اشاره به فجایع حقوق بشرى آمریکا در مناطق 
مختلف جهان و نیز جنایات فرانسوى ها و انگلیسى ها در 
قاره آفریقا و شبه قاره هند در دهه هاى گذشته خاطرنشان 
کردند: در همین سال ها نیز عملکرد غربى ها در حمایت 
از داعش و در سوریه، میانمار و مناطق دیگر نشان دهنده 
دروغ هــاى مکرر مدعیان وقیح حمایت از حقوق بشــر 

است.

معاون مقابله با عرضه و امور بین  الملل ســتاد مبارزه با مواد مخدر کشور با بیان اینکه 
مسدودسازى در مرزهاى ایران باعث تغییر مسیر در انتقال مواد از افغانستان شد، افزود: 
مواد تولید شده در افغانستان به پاکستان وارد مى شود و از آنجا به سمت مرزهاى جنوبى 

کشورمان، دریاى عمان و خلیج فارس تغییر مسیر مى دهد.
سردار اســدا... هادى نژاد در گفتگو با «جام جم آنالین» گفت: در حال حاضر بیشترین 
مواد مخدر از مرزهاى سیستان و بلوچستان وارد کشــورمان مى شود و 30 درصد مواد 
کشف شده در استان سیستان و بلوچستان و به حشــیش و تریاك اختصاص دارد.  وى 
افزود: در دوماهه اخیر محموله اى سنگین با وزن تقریبًا یک تن و 580 کیلو در خوزستان 
کشف شد که در گذشته چنین سابقه اى مبنى بر محموله ســنگین در خوزستان وجود 

نداشته است.
سردار هادى نژاد یادآور شد: در سال گذشته حدود 809 ُتن توسط دستگاه هاى مقابله اى 
کشف شد و یک رکورد بى سابقه براى جمهورى اسالمى ایران در بین کشورهاى دیگر 
است و در طول تاریخ هیچ کشورى در حوزه مبارزه با مواد مخدر چنین کشفیاتى را نداشته 
است. وى در پاسخ به این سئوال که چرا با سرکرده هاى قاچاق مواد مخدر برخورد جدى 
صورت نمى گیرد، گفت: سرکرده هاى مواد مخدر که در رأس قرار دارند در دید هیچکسى 
نیستند و افراد دیگرى را براى انجام کارهاى خود دارند و بیشــتر این افراد در خارج از 
مرزهاى ایران و در امنیت به ســر مى برند و برخى از آنان نیز تحت حمایت آمریکایى ها 
قرار دارند. سردار هادى نژاد افزود: در پاکستان این افراد به عنوان تاجر شناخته مى شوند 
و عنوانى با نام قاچاقچى ندارند، حمل کنندگان بــزرگ مواد مخدر که با نام قاچاقچیان 

میانى شناخته  مى شوند، اولویت تعقیب دستگاه مقابله اى هستند.

رهبر معظم انقالب در دیدار مسئوالن قوه قضائیه:

قوه قضائیه، پناهگاه ملت باشد 

چرا با سرکرده هاى قاچاق مواد مخدر 
برخورد نمى شود؟

ذخیره برق کشور صفر شد

تعیین مکان مهمترین مالقات جهان، تحت تأثیر جام جهانى
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فیلم سینمایى «مامان» به کارگردانى آرش انیسى و تهیه 
کنندگى بهمن کامیار اواخر تیرماه جلوى دوربین مى رود.

بهمن کامیار درباره زمان تولید فیلم سینمایى «مامان» به 
کارگردانى آرش انیسى که به تازگى پروانه ساخت دریافت 
کرده است، گفت: پیش تولید فیلم را شروع کرده ایم ولى 
هنوز براى آغاز فیلمبردارى آماده نیســتیم، اگر شرایط 
فراهم شود سعى مى کنیم تا اواخر تیرماه آن را کلید بزنیم.
وى درباره موضــوع و قصه «مامــان» توضیح داد: این 
فیلم، فیلمى اجتماعى است که در سه دوره تاریخى طى 
مى شود و در مورد خانواده اى اســت که در زمان جنگ 
از آبادان به ســمت شــیراز، اصفهان و تهران مهاجرت 

مى کنند.
کامیــار در خصوص بازیگــران این فیلم افزود: ســعى 
ما بر این اســت که ترکیبى از بازیگران شــناخته شده 
و بازیگران کمتر شــناخته شــده در این فیلم به ایفاى 
نقش بپردازند که هم اکنون در حــال مذاکره با این افراد 

هستیم.
کارگردان «در وجه حامل» در ارتباط با لوکیشن هاى این 
فیلم سینمایى خاطر نشــان کرد: «مامان» در شهرهاى 
تهران، اصفهان و آبادان فیلمبردارى خواهد شد و داستان 
فیلم در ارتباط با شــخصیتى به نام «مامان» اســت که 
خانواده او  که جزو جنگ زده ها محسوب مى شوند پس از 
جنگ از آبادان مهاجرت مى کنند و داستان فیلم به بعد از 

مهاجرت این خانواده مى پردازد.

پخش ســریال «زندگى از نو» به کارگردانى على محمد قاسمى این روزها در مرحله 
تدوین، صداگذارى و موسیقى قرار دارد و تا به حال 15 قســمت از این سریال آماده 

شده است. 
هنوز زمان پخش این سریال مشخص نیست.  همچنین بخشى از لوکیشن اصلى این 
سریال در همان استان گیالن دکورسازى شــده و بخش دیگرى از خانه هاى قدیمى 

استفاده شده است. 
تصویربردارى سریال «زندگى از نو» که در استان گیالن مقابل دوربین رفته بود، اواخر 
اردیبهشت ماه به پایان رسید. سکانس هاى پایانى سریال در استان تالش مقابل دوربین 

رفت و این سریال در 26 قسمت براى شبکه 5 سیما تولید شده است. 
علیرضا خمسه، خیام وقار کاشانى، ژیال آل رشــاد، مینا جعفرزاده، حدیث نیکرو، على 
انصاریان، کمند امیرسلیمانى،  اکبر معززى، رضا کیانیان، ستاره اسکندرى، امیرحسین 
صدیق، آرش مجیدى، حسن رستمانى، مجید پتکى و حمید رضا سنگین، از بازیگران 

اصلى این سریال هستند.
این سریال داستانى درباره محیط زیست، مسئله توریست، زندگى در جنگل و ... دارد. 
بازیگران محلى و بومى در این سریال لهجه دارند و مابقى بازیگران لهجه ندارند، اما 

این احتمال وجود دارد تا بازیگران مهمان نیز لهجه داشته باشند. 

بعد از پخش ســریال نــوروزى «هیئــت مدیره» 
بــه کارگردانــى مازیــار میــرى، بنا بــه گفته 
تهیه کننده و نویســنده قرار بــود، فصل بعدى این 
ســریال نیز ساخته شــود. اما با گذشــت زمانى 
طوالنــى از پایــان پخش ایــن ســریال، هنوز 
هیچ خبرى از اعالم قطعى ســازمان به تهیه کننده 
نیست و ســاخت ادامه «هیئت مدیره» در هاله اى از 

ابهام قرار گرفت.
مهران رسام، تهیه کننده «هیئت مدیره» در گفتگو 
با «صبا» درباره ســاخت فصل دوم این ســریال 
گفــت: در ابتدا شــاید تصمیماتى براى ســاخت 
فصل دوم این ســریال بود، اما بعد از مدتى ساخت 
فصل دوم کًال منتفى شــد و ما هیچ برنامه اى براى 
شــروع ســرى جدید این ســریال نداریم و این

 ســریال در همــان ســرى اول خود بــه اتمام 
رسید.

گفتنى است؛ ســریال  «هیئت مدیره» زندگى زوج 
جوانى را به تصویر کشید که با نقل مکان به ساختمانى 
جدید درگیر اتفاقات تازه اى شدند و بازیگرانى مثل 
حدیث میرامینى، احسان کرمى، امیررضا دالورى، 
رابعه مدنى،  الیکا عبدالرزاقى، لیلى رشــیدى و زهرا 
داود نژاد، رحیم نوروزى و کمند امیرسلیمانى در این 

سریال به ایفاى نقش پرداختند.

با توجه به فاصله زمانى زیادى که تا سى و هفتمین جشنواره فیلم فجر باقى مانده است 
و انتشــار تیزر فیلم ســینمایى «قانون مورفى»، مى توان دریافت که رامبد جوان، قید 
این دوره از جشــنواره فیلم فجر را زده و مى خواهد فیلمش را پیش از جشــنواره اکران

 کند.
سه شنبه این هفته نخستین تیزر فیلم سینمایى «قانون مورفى» آخرین ساخته سینمایى 
رامبد جوان منتشر شد که در آن اعالم شده این فیلم به زودى در سینماهاى سراسر کشور 

اکران خواهد شد.
امیر جدیدى، امیر جعفرى، سروش صحت، هادى کاظمى و  رامبد جوان از جمله بازیگران 
اصلى هســتند که در فیلم «قانون مورفى» به ایفاى نقش خواهند پرداخت. نکته قابل 

توجه در قبال این فیلم آن است که فیلم جدید جوان تاکنون نامى از بازیگران زن خود 
نبرده است و شاید به طور کلى این فیلم بیشــتر روى کاراکترهاى مرد داستان

 مى چرخد.
فیلم سینمایى «قانون مورفى» تازه ترین ساخته رامبد جوان بهمن ماه امسال 
فیلمبردارى خود را در استان گیالن آغاز کرد و حاال در آستانه فصل تابستان 
نخستین تیزر خود را منتشر کرده است. ارشا اقدسى، بدلکار بین المللى سینما 

طراحى صحنه هاى اکشن «قانون مورفى» را بر عهده دارد.
آنطور که مشخص است فیلم تازه کارگردان فیلم هایى چون «نگار» و «ورود 
آقایان ممنوع»، بار دیگر به سراغ کمدى رفته و مى خواهد این بار ژانر کمدى 

را همراه با ژانر اکشن به مخاطب ارائه کند.

رامبد جوان تجربه موفقیت آمیزى در عرصه آثار کمدى براى خود ثبت کرده 
و در فیلم هایى همچون «اســپاگتى در 8 دقیقه»، «دختر آدم، پســر حوا» و 

«ورود آقایان ممنــوع» مخاطبان بســیارى را از آن خود کرده 
است.

وى همچنین با تولید و کارگردانى برنامه «خندوانه» نشــان داده راه 
برقرارى ارتباط با مخاطب را از طریق آثار کمدى به خوبى بلد اســت و 
شاید این تنها دلیلى باشد که جوان بار دیگر به دنبال ساخت آثار کمدى 

رفته است.
از سویى فیلم قبلى رامبد جوان با عنوان «نگار» با بازى نگار جواهریان و 
افســانه بایگان با وجود نقدهاى مثبتى که به همراه داشت نتوانست اقبال 
چندانى در میان عموم مردم پیدا کند این فیلــم از لحاظ جلوه هاى ویژه و 
همچنین صحنه هاى اکشن و بدلکارى کیفیت بسیار باالیى داشت و تجربه 

خوبى را براى رامبد جوان در سینماى اکشن رقم زد.
حال جوان با تجربه مثبت سینماى اکشن فیلم «نگار» به سراغ ساخت فیلم 
«قانون مورفى» رفته اســت فیلمى که ترکیبى از دو نوع موفقیت رامبد جوان 

درسینماى کمدى و سینماى اکشن است.
هنوز در خصوص داســتان یا موضوع فیلم «قانون مورفى» صحبتى به میان 
 نیامده اما نام فیلم نشان مى دهد که به احتمال فراوان شخصیت هاى اصلى 
داستان دچار بدشانسى ها مى شوند. «قانون مورفى» واژه اى است که در آن 
شــخص مورد نظر در لحظه اى که فکرش را نمى کند بدترین اتفاق براى او 

مى افتد.

علیرضا آقایى، تهیه کننده تلویزیون درباره برنامه فینال «بهترین شو» گفت: 
فینال برنامه «بهترین شو» روز جمعه اول تیرماه برگزار شد و جمعه از شبکه 

2 سیما پخش خواهد شد.
وى درباره استقبال مخاطبان از برنامه «بهترین شو» بیان کرد: استقبال 
مخاطبان از فینال برنامه «بهترین شو» در مقایسه با سایر قسمت هاى پخش 
شده بیشتر بود و دلیل آن همراهى مخاطبان از قسمت هاى ابتدایى برنامه 
«بهترین شو» بود که باعث شد مخاطب تا فینال با آن همراه شود. حجم آراء 
فینال 20 درصد بیشتر از آرائى بود که در مرحله نیمه نهایى توسط مردم 
داده شده بود. این تهیه کننده با اشاره مشکالت به وجود آمده در ضبط 
فینال برنامه «بهترین شو» تصریح کرد: فینال برنامه «بهترین شو» 
به دلیل بارش باران شدید در فضاى باز برج میالد با مشکل روبه رو 
شد و مجبور شدیم فرداى آن روز در فضاى بسته و سالن اجتماعات 
برج میالد، بدون حضور تماشاچى فینال را ضبط کنیم که باتوجه به 

حضور مهمانان در برنامه و تأثیر آن بر شرکت کنندگان فینال و اجراى آنها 
آنگونه که مدنظر داشتیم و باید مى شد نشد.آقایى درباره فینالیست هایى که 
او در ذهن پیش بینى مى کرده و آنچه در حقیقت اتفاق افتاد توضیح داد: براى 
تغییر ذائقه مخاطب به برنامه هایى مانند «بهترین شو» نیاز است و ما در این 
برنامه با این مسئله روبه رو شدیم. حجم زیادى از شرکت کنندگان داراى بار 
علمى بسیار زیاد بودند و از کسانى بودند که بر اساس محاسبات ذهنى کار
 مى کردند ولى آنها هیچ کدام به فینال نرسیدند و چون طبیعتاً متکى به رأى 

مردم هستیم براساس رأى مردم برنامه را تولید کردیم.
آقایى با اشاره به فعالیت دیگر خود خاطرنشان کرد: تولید برنامه «خوش و 
بش» را با محمد مسلمى، نیما فالح، سحر ولدبیگى و نگین معتضدى به 
تازگى به پایان رساندیم، «خوش و بش» برنامه اى است نمایش محور که با 
حضور تماشاگران کار خوب و جذابى از آب در آمده است ، که تابستان امسال 

در 52 قسمت پخش مى شود.

رامبد جوان قید جشنواره فیلم فجر را زد

جر باقى مانده است 
رامبد جوان، قید   که
 از جشــنواره اکران

ین ساخته سینمایى 
ماهاى سراسر کشور 

ان از جمله بازیگران
 پرداخت. نکته قابل 

بازیگران زن خود 
 مرد داستان

ماه امسال 
تابستان
ى سینما 

و «ورود 
ر کمدى 

رامبد جوان تجربه موفقیت آمیزى در عرصه آثار کمدى براى خود ثبت کرده 
8و در فیلم هایى همچون «اســپاگتى در 8 دقیقه»، «دختر آدم، پســر حوا» و 

»
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وى
برقرار

شاید این
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از سویى
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مى افتد.

«قانون مورفى» به زودى اکران مى شود 

با بازى خمسه، کیانیان، کمند امیرسلیمانى و على انصاریان  

 15 قسمت از سریال «زندگى از نو» آماده شد

آغاز پیش تولید «مامان»

پرونده «هیئت مدیره» 
بسته شد

داود نژاد، رحیم نوروزى و کمند امیرسلیمانى در این 
وى درباره استقبال مخاطبان از برنامه «بهترین شو»سریال به ایفاى نقش پرداختند.

مخاطبان ازفینال برنامه «بهترین شو» درمقایسه با سایر
شده بیشتر بود و دلیل آن همراهى مخاطبان از قسمت
«بهترین شو» بود که باعث شد مخاطب تا فینال با آن ه
بیشتر از آرائى بود که در مرحله نیمه 0فینال 20 درصد
داده شده بود. این تهیه کننده با اشاره مشکالت به
فینال برنامه «بهترین شو» تصریح کرد: فینال بر
به دلیل بارش باران شدید در فضاى باز برج میال
شد و مجبور شدیم فرداى آن روز در فضاى بسته
برج میالد، بدون حضور تماشاچى فینال را ضبط

ضبط فینال 
«بهترین شو» 
بدون تماشــاگر 

پس از موفقیت چشمگیر همکارى مشترك تئاترى ها و اهالى موسیقى در پروژه «سى»، دور جدید 
این اثر قرار است با کارگردانى حسن معجونى اجرا شــود. پیش از این على اصغر دشتى، کارگردانى 
بخش هاى نمایشى این اثر را برعهده داشته است. اگرچه قطعات دراماتیک اجراى پیشین را نغمه 

ثمینى نگاشته بود؛ اما خبرى از نویسنده اجراهاى تازه منتشر نشده است. همچنین صابر ابر، در کنار 
مهدى پاکدل و سحر دولتشاهى در پروژه موسیقیایى همایون شجریان و سهراب پورناظرى حضور 
دارند. طبق خبرهاى به دست آمده پروژه «سى» قرار است تابستان امسال، پیش از ایام محرم در 

هتل اسپیناس پالس روى صحنه رود.
دور پیشین این اجرا در فضاى باز مجموعه سعدآباد برگزار شده بود. این اثر از آثار پرفروش سال 

96 بوده است و طبق شنیده ها بیش از ده میلیارد فروش داشته است.
قیمت  بلیت هاى گران قیمت ردیف هاى نخست این اجرا از حواشى دور نخست اجراى آن بود.

ر پروژه «سى»، دور جدید 
ى اصغر دشتى، کارگردانى 
یک اجراى پیشین را نغمه 

همچنین صابر ابر، در کنار 
سهراب پورناظرى حضور 
ل، پیش از ایام محرم در 

ر از آثار پرفروش سال 

ست اجراى آن بود.

همکارى همایون شجریان
با حسن معجونى
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 علیرضا منصوریان از اســطوره هاى باشگاه استقالل  و 
سرمربى سابق آبى ها که   ســال پیش جاى خود را به 
«وینفرد شفر» داد در گفتگویى با روزنامه «نصف جهان» 
در مورد اصفهان، فوتبال این شهر 
و... صحبت کرد.  با حرف 

هاى جالب توجه علیمنصــور در دومین 
گفتگوى «نصف جهان» با این ســتاره ســابق آبى ها 

همراه باشید.

 اصفهان حرف نداره!
من به این دلیل که چند نفر از فامیل نزدیک همسرم در 
اصفهان زندگى مى کنند، براى دیدن این افراد بسیار به 
اصفهان ســفر مى کنم و با خیابان هاى اصفهان تقریبًا 
آشنا هستم. اصفهان شهرى است که به جرأت مى توانم 
بگویم براى افرادى که در تهران زندگى مى کنند بسیار 
جاى مناســب و راحتى براى زندگى است و تهرانى ها 
وقتى به اصفهان بیایند مى توانند از  زندگى و اقامت ولو 
چند روزه در اصفهان لذت ببرند. البته مدت زیادى است 
که ترافیک اصفهان هم زیاد شده و قطعًا این ترافیک به 

زیبایى هاى شهرتان لطمه مى زند.
در مورد مردم اصفهان هم قبًال با شما صحبت کرده بودم  
و فکر مى کنم مفصل در گفتگوى قبلى که با شما داشتم 
حرف هایم را زدم. مردم اصفهــان خصوصیات مثبت 
و جالب توجه زیادى دارند، یکــى از خصوصیات جالب 
مردم اصفهان این است که بین ســاعت 1 الى 4 همه 
فروشگاه ها تعطیل مى شود و به نظرمن این استراحت 
بین روز بسیار مفید اســت و این نشان دهنده این است 
که تقســیم ســاعات بین کار و خانواده و استراحت در 
خانواده هاى اصفهانى تعریف شده است. در کل در مورد 

شــهرتان باید بگویم که اصفهان حرف ندارد و یکى از 
زیباترین شهرهاى آسیاست به نظر من.

سپاهان و ذوب آهن
من یادم هست که چند ســال پیش از باشگاه سپاهان 
بخاطر تمرینى که در کمپ آنها داشــتیم بازدید کردم 
و واقعــًا امکانات این تیم را حرفــه اى دیدم و به جرأت 
مى توانم بگویم که ســرمربیگرى در سپاهان مى تواند 
آرزوى هر مربى ایرانى باشــد. به نظر من امکانات این 
باشگاه مى تواند براى فوتبال باشگاهى ایران آبرودارى 
کند و حاال هم که ورزشــگاه نقش جهان در اختیار این 
باشگاه قرار گرفته، این باشگاه باید هر چه سریع تر نواقص 
آن را بر طرف کند. ذوب آهن هم به نظر من مانند سپاهان 
ساختار قدرتمندى دارد. چون به هر حال اسپانسرهاى این 
دو باشگاه دو مجموعه صنعتى قابلى هستند که در صنعت 
کشــورمان نقش بزرگى دارند و ذوب آهــن هم تقریبًا 
سازمانى مانند ســپاهان فکر مى کنم باید داشته باشند. 
آنها هم استادیوم اختصاصى فوالدشهر را دارند و غیر از 
فوتبال در رشته هاى دیگر هم تیمدارى مى کنند. دوست 
خوبم آقاى امیرخان قلعه نویى فصل گذشته در ذوب آهن 
خیلى خوب کار کرد و این تیم را به جایگاهى رسانده که 
نایب قهرمان شد و در آسیا در برابر استقالل هم هر چند 
باخت ولى خوب ظاهر شد. یادم هســت امیرخان چند 
سال پیش در سپاهان هم خیلى خوب کار کرد و دو مقام 
قهرمانى متوالى را با این تیم کسب کرد. در کل اصفهان 
و امیر قلعه نویى رابطه و تعامل خوبى با هم دارند. حاال 
هم که آقاى قلعه نویى به  سپاهان رفته برایش آرزوى 
موفقیت و سرافرازى دارم. من امیدوارم دو تیم سپاهان و 
ذوب آهن غیر از دیدارهایى که با استقالل دارند همیشه 

موفق باشند.
 حاال که دیگر در استقالل نیستید  و 
اگر شما سرمربى تیم دیگرى باشید 
و تیم هاى اصفهانى با شــما دیدار 

داشته باشند چطور؟
آن وقت باز هم قطعاً دوست دارم که تیم من برنده باشد!

دوست دارید یک روز سرمربى یکى 
از تیم هاى اصفهانى باشید؟

بله قطعًا! در مورد ســپاهان  عرض کردم که آرزوى هر 
مربى ایرانى است که هدایت این باشــگاه را ولو اینکه 
در حال حاضر شرایط خوبى نداشته باشد بر عهده بگیرد 
و ذوب آهن هم همینطــور. البته در حــال حاضر، هم 
ذوب آهن و هم ســپاهان دو مربى بزرگ و قابل دارد و 
من براى امیرخان قلعه نویى و آقاى  امید نمازى آرزوى 

موفقیت مى کنم.
 شــما در عرصه مربیگرى روزهاى 
پر فراز و نشــیب زیادى داشته اید. 
برنامه علیرضا منصوریان براى آینده 
چیست. آیا مى خواهید مبارزه کنید و 
ناکامى هاى گذشته را جبران کنید؟

 قطعًا همینطور خواهد بود. ببینید من داشــته هاى خود 
در زندگى را مدیون خداوند و خانواده خود هستم و واقعًا 
معنى احترام به پــدر و مــادر را در دوران بازیکنى خود 

فهمیدم و این احتــرام در دوران 
مربیگرى بیشــتر نیز شد و همیشه 

شکرگزار خداوند هســتم و شاید در 
مواقعى خوش شانس نیز بوده ام و این 

بر مى گردد به دعــاى خیر پدر و مادرم 
که همیشه پشت ســر من بوده است و 

جایگاهى که من در حــال حاضر در آن 
ایستاده ام خیلى باالتر از آنى است که من در 

بچگى به آن فکر کرده و آرزویش را داشتم. 
بخاطر تالش هاى خانواده ام که شــده قطعًا 

باز هم مبارزه مى کنم و نشــان مى دهم اگر 
در مقطعى نتوانســته ام موفق باشــم قادر به 

جبران آن خواهم بود. این را مى خواهم در 
آینده اى نزدیک نشان دهم.

 على آقــا! چه خبر از 
رستورانتان؟ غذاهاى 

اصفهانــى هــم در 
رســتورانتان به مشتریان 

مى دهید؟
(مى خندد) غذاهاى اصفهانى که فوق العاده اســت. به 
خصوص بریان اصفهان را بســیار دوســت دارم. ما در 
رســتورانمان غذاهاى اصفهانى نداریــم اما همینجا از 
اصفهانى ها دعوت مى کنم اگر به تهران آمدند تشریف 
بیاورند رستوران ما و از غذاهاى خوشمزه آنجا میل کنند!

 و صحبت آخر؟
به آقاى «کارلوس کى روش» و همه ملى پوشــان که 
در جام جهانى جانانه جنگیدنــد و مبارزه کردند تبریک 
مى گویم. ان شــاءا... این تیم با برنامه ریزى هاى الزم 

مى تواند قهرمان جام ملت هاى آسیا شود.

گفتگوى نصف جهان با علیرضا منصوریان

اصفهانى ها! آمدید تهران، 
بفرمایید رستوران ما

مرتضى رمضانى راد

گفتگوى نصف جهان با علیرضا منصوریان

بازیکن تیم فوتبال ذوب آهن گفت: خوشــحالم به 
تیمى آمده ام که خیلى از بازیکنان آرزویشــان بازى 

در این تیم است.
مسعود ابراهیم زاده بازیکن تیم فوتبال ذوب آهن پس 
از پیوستن به این تیم، اظهار داشت: خیلى خوشحالم، 
خدا را شکر مى کنم که بهترین انتخاب را کردم، به 
تیمى آمدم که خیلى از بازیکنان آرزویشــان است 

دراین تیم بازى کنند. 
وى در ادامه صحبت هاى خود گفت: ذوب آهن تیمى 

است که چندین و چند سال است مدعى قهرمانى و 
چندین قهرمانى در جام حذفى و لیگ برتر را دارد، ما 
آمده ایم که ان شاءا... بتوانیم به این تیم کمک کنیم، 
همان هدفى که باشگاه ذوب آهن تعیین کرده پیش 

برویم. 
ابراهیــم زاده در پایــان صحبت هاى خــود گفت: 
100درصد همــه هواداران همیشــه ایــن تیم را 
حمایت مى کنند و امیدوارم این روند ادامه داشــته

 باشد. 

تیــم فوتبــال ذوب آهــن اصفهــان اردوى تدارکاتى خــود را در کــرج برگزار 
مى کند.

تیم فوتبــال ذوب آهن اردوى آماده ســازى خود را در شــهر کرج برگــزار خواهد 
کرد.

شاگردان امید نمازى روز 11 تیرماه اصفهان را به سمت تهران ترك خواهند کرد و 
پس از تست هاى ایفمارك عازم کرج خواهند شد و اردوى آماده سازى پیش از فصل 

خود را در این شهر آغاز خواهند کرد.
تیم فوتبال ذوب آهن در ایــن اردو که تا 18 تیرماه ادامه خواهد داشــت، دو دیدار 

دوستانه را در دستور کار خود قرار داده است.

مهدى طارمى بعد از موقعیت گلى که جلوى پرتغال از دســت داد ناراحت ترین آدم 
روى زمین است. اگر چه در ســاعات ابتدایى حذف تیم ملى از جام جهانى جو شدیداً 
علیه او بود اما رفتــه رفته همه با این موضوع کنار آمده انــد که طارمى هم مثل بقیه 
بازیکن ها تالشــش را کرده و در آن صحنه بدشــانس بوده است. جدیدترین حامى 
طارمى کسى نیست جز نایب رئیس باشگاه الغرافه. «فارس» مصاحبه «الشمرى» با 
روزنامه «الوطن» قطر را منتشر کرده که نایب رئیس الغرافه گفته: «ما امیدوار بودیم 
که بازیکنان ما در جام جهانى گلزنى کنند. طارمى موفق به این کار نشد ولى او در تمام
 بازى ها در ترکیب اصلى حضور داشت و این نشان دهنده این واقعیت است که او به 

بهترین شکل ممکن برنامه سرمربى ایران را به نحو احسن عمل کرده است.»

نصف جهان فدراسیون فوتبال عربستان قرارداد 
«خوان آنتونیو پیتزى» را تا پایان جام ملت هاى 
آســیا تمدید کرد تا با قدرت در این مسابقات 

حاضر شود.
طبــق اعــالم رســانه هاى خارجى قــرارداد 
آنتونیو پیتزى، ســرمربى تیم ملى عربستان در 
جام جهانى از سوى فدراسیون این کشور تا پایان 

جام ملت هاى آسیا 2019 تمدید شده است.
پیتزى در مــاه نوامبر ســال 2017 به عنوان 
ســرمربى جدید عربســتان انتخاب شد و در 
جام جهانى 2018 هدایت ایــن تیم در گروه 
نخست مسابقات را بر عهده داشت. آنها پس 
از باختى ســنگینى که مقابل روسیه به دست 
آوردند، در آخرین دیــدار جهانى خود با نتیجه 
2-1 تیم ملى مصر همراه با «محمد صالح» 
را شکست دادند تا پایان خوشى براى خود رقم 
بزنند.پیتزى پیش از این ســرمربى تیم ملى 
شیلى بود و توانســت این تیم را به فینال جام 
کنفدراسیون ها در ســال 2017 برساند. اما به 
دلیل عدم راهیابى با شیلى به جام جهانى روسیه 
از سمت خود اســتعفا کرد و بالفاصله هدایت 

عربستان را بر عهده گرفت.

مدافع تیم ملى ایران در مورد دو صحنه جالبى 
که در بازى با اسپانیا و پرتغال رقم زد، صحبت 

کرد.
میالد محمدى در مراسم استقبال از ملى پوشان 
فوتبال ایران در بازگشت از روسیه گفت: حیف 
شد نتوانســتیم پرتغال را ببریم و صعود کنیم؛ 
قبل از جام جهانى خیلى تــالش کردیم تا در 
این مسابقات نتیجه بگیریم ولى متأسفانه نشد 

این اتفاق بیافتد.
او درباره صحنه اى که در بازى با پرتغال استارت 
سریع از ســمت چپ زمین و نفس نفس زدنى 
داشت، عنوان کرد: تمام تالشم را کردم به توپ 
برســم ولى واقعاً هواى زیادى در بینى ام جمع 

شده بود و نفسم بند مى آمد.
محمــدى در خصوص صحنــه جالب پرتاب 
اوتى که در بازى با اسپانیا داشت عنوان کرد که 

نمى خواهد راجع به آن صحبت کند.

 

وینگر راست تیم ملى با وجود درخشش فوق العاده در فوتبال 
هلند در جام جهانى درخشش مورد انتظار کارشناسان فوتبال 

را نداشت.
پیش از جام جهانى علیرضا جهانبخش از دید تمام اهالى رسانه، 
هواداران و کارشناسان مهره بدون جانشین تیم ملى ایران بود، 
بازیکنى که برخالف بیشــتر لژیونرهاى فوتبال ایران فصل 
فوق العاده اى را پشت سر گذاشــته بود و موفق شد به اولین 
آقاى گل آســیایى در تاریــخ لیگ هاى معتبــر اروپا تبدیل

شود.
بازیکنى که پیش از جام جهانى کسى تردیدى در درخشش او 
در ترکیب تیم ملى نداشت اما در سه بازى برابر مراکش، پرتغال 
و اسپانیا یا از زمین بازى تعویض شــد و یا به عنوان بازیکن 

تعویضى وارد زمین شد.
جهانبخش در بازى دوم برابر اســپانیا که بــه عنوان بازیکن 
تعویضى وارد زمین شــد حتى در دقایقى بازوبند کاپیتانى تیم 
ملى را به بازو بست اما در بازى آخر برابر پرتغال با وجود اینکه 
احسان حاج صفى از زمین بازى تعویض شد و مسعود شجاعى 
هم در ترکیب حضور نداشت، «کارلوس کى روش» ترجیح داد 

امید ابراهیمى را به عنوان کاپیتان تیمش انتخاب کند.
در مــورد دلیل عدم درخشــش جهانبخش در جــام جهانى
 بحث هاى مختلفى وجود دارد اما به نظر مى رسد جهانبخش 
بازیکنى است که در بخش تهاجمى مى تواند توانایى بیشترى 
داشــته باشــد و چون وظیفه دفاعى او در تیم ملى ایران زیاد 
بود، نتوانســت نمایش خــوب در لیگ هلنــد را در این تیم 

داشته باشد.
 

از عربستان بعید بود!

  راجع به اوتم 
حرف نمى زنم!

حامى جدید طارمى ذوب آهن به اردو مى رود 

  سوپر استارى که
 ستاره ما نشد

هافبک جوان استقالل امیدوار است با فراموش 
کردن خاطــرات تلخ لیگ هفتــم بتواند فصل 

جدیدى را در فوتبالش آغاز کند. 
مهدى قائدى فصل  قبل در شرایطى که به تازگى 
جایگاه خود را در ترکیب اصلى استقالل پیدا کرد 
با یک تصادف شدید بازى هاى باقیمانده لیگ 
برتر را از دست داد، تصادفى که البته هنوز حرف 
و حدیث هایى که در مورد آن وجود داشت تمام 

نشده است.
با این حال مهدى قائدى با شــروع تمرینات 
استقالل براى لیگ هجدهم حضور فعالى داشته 
و این بار مى خواهد به دور از حاشیه اتفاق هاى 

پرحاشیه فصل گذشته را فراموش کند.
 قائدى فصل قبل نتوانست استعداد خود را نشان 
بدهد اما لیگ هجدهم مى تواند فصل شکوفایى 

توانایى هاى او در فوتبال باشد.

  فصل فراموشى
 خاطرات تلخ قائدى

بازى در
 ذوب آهن
 آرزوى 
خیلى هاست!

 بازى ها در ترکیب اصلى حضور داشت و این نشان دهنده این واقعیت است که او به 
و نحو احسن عمل کرده است.» ببا به رنرنرنرنران ر بهترین شکل ممکن برنامه سرمربى ایر

فهمیدم و این احتــرام در دوران 
مربیگرى بیشــتر نیز شد و همیشه 
شاید در خداوند هســتم و شکرگزار

مواقعى خوش شانس نیز بوده ام و این 
بر مى گردد به دعــاى خیر پدر و مادرم 

که همیشه پشت ســر من بوده است و 
جایگاهى که من در حــال حاضر در آن 
ایستاده ام خیلى باالتر از آنى است که من در 

بچگى به آن فکر کرده و آرزویش را داشتم. 
بخاطر تالش هاى خانواده ام که شــده قطعًا 
باز هم مبارزه مى کنم و نشــان مى دهم اگر
در مقطعى نتوانســته ام موفق باشــم قادر به 

جبران آن خواهم بود. این را مى خواهم در 
آینده اى نزدیک نشان دهم.

 على آقــا! چه خبر از 
رستورانتان؟ غذاهاى 

اصفهانــى هــم در 
رســتورانتان به مشتریان

مى دهید؟
العاده اســت. به  (مى خندد) غذاهاىاصفهانىکه فوق
خصوص بریاناصفهان را بســیار دوســت دارم. ما در

رســتورانمان غذاهاى اصفهانى نداریــم اما همینجا از 
اصفهانى ها دعوت مى کنم اگر به تهران آمدند تشریف 

ن، 

وینگر راست تیم
هلند در جام جه

را نداشت.
پیش از جام جهان
هوادارانو کارش
بازیکنى که برخ
العاده اى ر فوق
آقاى گل آســیا

شود.
بازیکنى که پیش
در ترکیب تیم مل
و اسپانیا یا از زم
تعویضى وارد زم
جهانبخش در با
تعویضى وارد زم
ملى را به بازو بس
احسان حاج صفى
هم در ترکیب حض
امید ابراهیمى را
در مــورد دلیل
 بحث هاى مخت
بازیکنى است که
داشــته باشــد
بود، نتوانســت

داشته باشد.

 س

خ
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کاروان افتخارآفرین ایران بامداد دیروز در حالى وارد 
پایتخت شــد که اتوبان تهران -قم، شبى فراموش 

نشدنى را در تاریخ خود به ثبت رساند. 
عملکرد خیره کننده ملى پوشان ایران در گروه مرگ 
جام جهانى 2018 با وجــود اینکه منجر به صعود تیم 
ملى نشد، اما انتظارات فوتبالدوستان را به صورت کامل 
برآورده کرد. حضور پرشور بامدادى بیش از 4000 نفر در 
ورودى فرودگاه بین المللى امام خمینى (ره) این موضوع 
را به اثبات رساند که همه طرفداران درایران از عملکرد 
تیم ملى رضایت دارند. حضورى که باعث شد تا شبى 
فراموش نشدنى رقم بخورد چون ستاره هاى تیم ملى 
با استقبالى تاریخى و باورنکردنى همچون قهرمان به 

ایران بازگشتند. 
دقیقاً یک ماه پیش بــود، کاروان ایران در اوج تردید و 
اضطراب از نتایجى که در انتظار فوتبال ایران در گروه 
مرگ آن هم مقابل قدرت هایــى همچون پرتغال و 
اســپانیا و همچنین مراکش بود، تهــران را به مقصد 
ترکیه ترك کرد تا اردوى آماده سازى خود را برپا کند. 
آن روزها اظهارنظرها، پیش بینى ها و حتى تمســخر 
شکســت هاى پرگل احتمالى ایران فضاى متفاوتى 
براى ستاره هاى تیم ملى ساخته بود. غافل از اینکه تیم 
ملى در جام 2018 مى تواند یکى از افتخارآفرینى هاى 
بزرگ فوتبال ایران را به ثبت برساند. شکست مراکش 
در بازى اول، نمایش فوق العاده برابر اسپانیا که تنها با 
یک گل شانسى (بنا به اعتراف سرمربى و ستاره گلزن 
الروخا) باعث باخت ایران شد و در نهایت متوقف کردن 
قهرمان اروپا با ستاره اى همچون «کریس رونالدو» در 
یک بازى غرورآفرین کارنامه درخشان تیم ملى ایران 
را  در جام جهانى 2018 به بایگانى فرستاد. کارنامه اى با 
کسب 4 امتیاز در گروه مرگ که براى اولین بار شاگردان 

«کارلوس کى روش» موفق به ثبت آن شده اند. 
 کارلوس کى روش و ستاره هاى تیم ملى ایران که در 
شهر سارانسک بعد از توقف مقابل قهرمان اروپا بخاطر 
عدم صعود به دور بعد، اشک ریزان روى زمین نشسته 
بودند، بامداد دیروز از ته دل خندیدند و خستگى از تنشان 
خارج شد چون مردم قدرشــناس ایران براى استقبال 
قهرمانانه از آنها نزدیک به چهار پنج ساعت جلوى در 

فرودگاه انتظار کشیدند. 
در بازگشــت قهرمانانه تیم ملى به ایران حاشیه هاى 
مختلفى رقم خورد اما یکى از مهمترین حواشى انتظار 
طرفدارانى بود که مى خواســتند از نزدیک علیرضا 
بیرانوند را ببینند. مردى که مانع گل شدن پنالتى کریس 
رونالدو شد و تیم ملى را به جریان بازى بازگرداند حتى 
در این میان پاى مهدى تاج نیز به ماجرا باز شد چون 
طرفداران از او مى خواستند که گلر اول ایران را به جمع 

آنها بیاورد. 
از دیگر حواشى جالب این استقبال پاسخگویى رئیس 
فدراسیون فوتبال به ماجراى تمدید قرارداد کى روش 
و برطرف کردن نگرانى طرفدارانى بود که به فرودگاه 
آمده بودند. تاج در طول مــدت حضور خود چند بارى 
مصاحبه کــرد و در تمام صحبت هاى خود ســعى

 مى کرد تا حواشــى پیرامــون قــرارداد کى روش، 
اختالفاتش با برخى منتقدان و... را به نحوى مسالمت 

آمیز حل و فصل کند.
خانواده هاى ستاره هاى فوتبال بعد از هفته ها دورى از 
آنها خود را به سى آى پى فرودگاه رسانده بودند، جایى 
که خواهر مرتضى پورعلى گنجى بــا چند روز تأخیر 
کیک تولدى براى ستاره شماره 8 ایران تهیه کرده بود تا 
سورپرایز جالبى براى برادر خود رقم بزند. جشن تولدى 
خاطره انگیزه که شــیرینى اش بعد از نمایش رؤیایى 
مقابل مرد ســال جهان حاالحاالها از زیرزبان مدافع 

شمالى ایران خارج نخواهد شد.

 تیم ملى اروگوئه بدون گل خــورده از مرحله 
گروهى صعود کرد تا اینچنین تاریخ ســازى 
کند. تیم ملى اروگوئه با نتیجه 3-0 روسیه را 
شکست داد و با 9 امتیاز باالتر از تیم میزبان در 
صدر جدول قرار گرفت. این نخستین پیروزى 
اروگوئه در جام جهانى با نتیجه اى غیر از 0-1 
بود که تفاضل این تیم را به عدد 5+ رساند؛ به 
عبارتى آنها توانســتند بدون گل خورده جواز 

صعود به مرحله بعد را بگیرند.
این اتفــاق در تاریخ جام جهانــى در قرن 21 
کم نظیر اســت. جام جهانى 2002 هیچ تیمى 
با این ویژگى را در خود نداشت. چهار سال پس 
از آن سوئیس با سه کلین شیت برابر تیم هاى 
فرانســه، توگو و کره جنوبى سرگروه شد و در 
مرحله یک هشتم نهایى نیز مقابل اوکراین گلى 

دریافت نکرد اما در ضربات پنالتى مغلوب شد.
در جــام جهانى آفریقاى جنوبــى، همین تیم 
اروگوئه موفــق شــد دروازه اش را در مرحله 
گروهى بســته نگه دارد. آنها که همچون این 
جام در گروه تیم میزبان حضور داشتند، مقابل 
آفریقاى جنوبى، فرانسه و مکزیک کلین شیت 
کردند و در پایان رقابت هــا نیز به عنوان قابل 

توجه چهارمى دست یافتند.
در همان جام، تیم ملى پرتغــال با «کارلوس 
کى روش»، به این رکورد رســید. آنها مقابل 
ســاحل عاج و برزیــل صفر صفــر کردند و 

کره شمالى را 7-0 در هم کوبیدند.
اروگوئــه در مرحله یک هشــتم نهایى با تیم 
دوم گروه B دیدار مى کند و آســمانى پوشان 
آمریکاى جنوبى امیدوارند به هشت تیم برتر 

جام برسند.

زمانى که اولین تمرین تیم فوتبال استقالل براى آماده سازى به 
منظور حضور در هجدهمین دوره لیگ برتر برگزار شد، مشخص 
بود که «وینفرد شفر»، سرمربى آلمانى آبى پوشان از عدم تمدید 
قرارداد ستاره هاى فصل گذشته، کیفیت چمن ورزشگاه نوبنیاد و 
دیگر مسائل ناراحت است. اکنون خبر مى رسد که شفر در جلسه 
با مسئوالن باشــگاه باز هم ناراحتى خودش را بروز داده و گفته 
که چرا در تعطیالت تکلیف بازیکنانى چون وریا غفورى، فرشید 
باقرى، «سرور جپاروف»، «مامه تیام» و امید ابراهیمى مشخص 

نشده است.
سرمربى استقالل همچنین به ناهماهنگى هاى باشگاه هم اشاره 
کرده و گفته چــرا تیم بدون کادر پزشــکى تمرین مى کند و چه 
کسى قرار اســت عواقب آن را برعهده بگیرد؟ شفر اصًال تصور 
نمى کرد که در بازگشــت به ایران با مشــکالت زیادى روبه رو 
شود. مدیران استقالل هم نداشــتن پول و عدم پرداخت هاى به 

موقع از سوى اسپانسر را بهانه کرده 
و قول داده اند به زودى قرارداد 

بازیکنان و همچنین بحث 
سفر تیم به خارج از کشور 
براى برگــزارى اردو را 

عملیاتى کنند.

 

  صعود 
بدون گل خورده

  این چه وضعش است؟

تیم ملى ایران در حالى جام جهانى را به پایان رساند 
که تفاضلش روى عدد صفر باقى ماند.

این اتفاق در تاریخ فوتبال ایران بى نظیر اســت و 
براى اولین بار روى مى دهد. ایرانى ها تاکنون پنج 
مرتبه حضور در بزرگ ترین رویداد فوتبالى را تجربه 
کرده اند اما هیچگاه از مرحله گروهى باالتر نرفته اند 
ولى این بار نتایج بهترى نسبت به دوره هاى قبلى 

کسب کردند.
تساوى برابر پرتغال، باخت خفیف به اسپانیا و پیروزى 
یک گله مقابل مراکش خالصه عملکرد شاگردان 
«کارلوس کى روش» در روسیه بود که تفاضل گلشان 
را روى عدد صفر نگه داشت. قهرمان سه دوره جام 
ملت هاى آسیا، در اولین تجربه حضور در جام جهانى 
که به سال 1978 بازمى گردد با نتایجى ضعیف و 
تفاضل گل 6- به تهران بازگشت. 20 سال بعد، آنها 
به اولین برد در جام جهانى رسیدند اما با این حال 
شکست صفر بر 2 برابر آلمان سبب شد تا تفاضل 

گل ایران منفى باشد.
در 2006 نیز شکست با دو اختالف گل مقابل مکزیک 
و پرتغال تفاضل گل ایران را به عدد 4- رساند. حضور 
ایران با کى روش در جام جهانى هم در دوره نخست 
با تفاضل گل 3- همراه بود اما این سرمربى پرتغالى 
با نتایج درخشــان این دوره، توانایى هاى خود را 

نشان داد.

اولین تفاضل صفر 
ایران  

 فوتبالیست ها بامداد دیروز وارد کشور شدند فوتبالیست ها بامداد دیروز وارد کشور شدند

عملکرد 
خیره کننده ملى پوشان 

ایران در گروه مرگ جام جهانى 
2018 با وجود اینکه منجر به 

صعود تیم ملى نشد، اما انتظارات 
فوتبالدوستان را به صورت 

ککامل برآورده کرد

دروازه بان تیم ملى ایران در حالى پنالتى ستاره بزرگ و ماشین گلزنى 
فوتبال جهان را گرفت که او پیش از این و در عمر حرفه اى فوتبالش 

تنها 20 پنالتى را از دست داده است.
قبل از از آغاز جام جهانى بزرگ ترین ترسى که وجود داشت مربوط به 
بازى پرتغال و رودررویى با «کریستیانو رونالدو» بود. مثل همیشه هم 
واکنش طنزى جدى و علیه خودمان به راه افتاد که مى توانست باعث 
تخریب روحیه بازیکنان تیم ملى براى مواجهه با بزرگان فوتبال جهان 
باشد. 20 دقیقه ابتدایى بازى تیم ملى برابر تیم ملى مراکش حاصل 
همین فشار بیش از حدى بود که رسانه ها و جامعه به روى تیم ملى 
آورده بود. با وجود این، تیم ملى نه تنها مراکش را برد و به اسپانیا در 
حالى که واقعاً مستحق برد بود با یک گل باخت اما متوجه شد که آنچه 
در فوتبال بیش از امکانات و پول و پاســپورت اهمیت دارد استعداد و 

مهارت نیروى انسانى است.
انعکاس و نتیجه خودباورى بازیکنان تیم ملى ایران و حتى هواداران 
فوتبال در بازى برابر پرتغال نمود پیدا کرد و تیم ملى در حالى به نتیجه 
مساوى رسید که مى توانست برنده این بازى شود و به مرحله بعدى 
جام جهانى صعود کند. نمایش ایران در جام جهانى درس هاى زیادى 
نه فقط براى فوتبال که در همه ابعاد براى ما داشت و شاید بتوان گفت 
که نقطه عطفش آن ضربه پنالتى بازى با پرتغال بود که در نیمه دوم 

براى پرتغال به دست آمد.
این نــه فقط یــک ضربــه پنالتى ســاده کــه یک قصه شــبیه 
قصه هاى شــاه پریــان اســت. قصــه اى از جنس قصــه هاى 
«شــاهزاده و گدا» ، «آرزوهــاى بزرگ» و هزاران داســتان بزرگ 
دیگر که بر شکوه و جالل انســانیت بنا شده اســت. داستان هاى 

زیادى خوانــده و دیده و شــنیده ایم که دســت سرنوشــت یک 
قهرمان بزرگ که جایگاه تثبیت شــده اى دارد را در شــرایطى قرار

 مى دهد که مجبور اســت براى حفظ آن یا دادنش به شخصى دیگر 
مبارزه کند. این شبیه داستان پنالتى تیم ملى پرتغال و مواجهه رونالدو  

و بیرانوند است.

قهرمان ها مغلوب رونالدو
کریســتیانو رونالدو در طول دوران حضورش در سطح اول فوتبال 
حرفه اى 124 بار پشت ضربات پنالتى قرار گرفته است و 104 ضربه 
را تبدیل به گل کرده است. او پنالتى هاى زیادى را به دروازه بان هاى 
بزرگ جهان زده و آنها را تبدیل به گل کرده است. آخرین آنها در بازى 
اول مرحله گروهى جام جهانى 2018 روسیه و بازى با اسپانیا بود که 
ضربه پنالتى اش را به تور دروازه «داوید دخیا» دوخت. «جیانلوئیجى 
بوفون» ، «هوگو لوریس»، «یان اوبالك»، «ویکتور والدز»، «کلودیو 
براوو»، «ینس لمان»، «په په رینا» و... دروازه بان هاى سرشناسى 
هســتند که رونالدو از روى نقطه پنالتى دروازه آنها را باز کرده است. 
رونالدو اولین بار در 30 نوامبر 2005 و در بازى منچستر یونایتد برابر 
ویگان اتلتیک توانست پشت ضربه ایستاده و اولین گلش را از روى 

نقطه پنالتى در 21 سالگى به ثمر برساند.

از میرزاپور تا بیرانوند
اما نکته جالب اینجاست که رونالدو در طول زندگى فوتبالى اش دوبار 
مقابل دروازه بان هاى ایرانى پشت ضربه پنالتى ایستاده است. اولین 
بار در جام جهانى 2006 آلمان و بــازى ایران و پرتغال رونالدو ضربه 

پنالتى پرتغال را زد و آن را تبدیل به گل کرد. ابراهیم میرزاپور آن زمان 
دروازه بان تیم ملى ایران بود و نتوانست ضربه پنالتى رونالدوى جوان 
را مهار کند اما 12 سال بعد یک دروازه بان ایرانى توانست با مهار پنالتى 
رونالدو نام خودش را مطرح کند. علیرضا بیرانوند در نیمه دوم بازى 
حساس تیم ایران برابر پرتغال ضربه فنى رونالدو که به سمت راست 
دروازه زده شد را با یک واکنش عالى گرفت. او بیستمین دروازه بانى 
است که توانسته در طول 16 سال حضور رونالدو در فوتبال حرفه اى 
پنالتى هاى او را بگیرد. رونالدو اولین بار پنالتى اش را در دسامبر 2006 
و در بازى منچستر یونایتد برابر ویگان اتلتیک از دست داد. «کریس 
کرکلند» دروازه بانى بود که براى اولین بار پنالتى پدیده آن سال ها و 

ستاره بزرگ امروز جهان را گرفت.
20 پنالتى که رونالدو در این سال ها از دست داده است به این شرح 

هستند: «کریس کرکلند» -ویگان اتلتیک ، «روبرت گرین»-
وستهام یونایتد، «ویکتوروالدز»- بارسلونا، «دیه گو آلوز»-آلمریا، 
«گورکا ایرایزوز»-آتلتیکو بیلبائــو، «ولکان دمیرل»- ترکیه، 
«ویلى کابایرو»-ماالگا، «جان ســلبرگ ویلند»-کپنهاگن، 
«والدیسالو استویانوف»-لودوگورتز(2)، «کارلوس کامنى»-

ماالگا(2)، «دیه گو آلوز» –والنســیا، «ژرونیمو رولى»- رئال 
سوسیداد، «ســرجیو ریکو»-ســویا، «روبرت آلمر»-اتریش، 
«فرناندو پاچکو»-دیپورتیوو آالوز، «آندریس وانیس»-لیتوانى، 

«روبرتو»-ماالگا و باالخره علیرضا بیرانوند از ایران.
نکته جالب اینکه «والدیسالو استویانوف» و «کارلوس کامنى»، 
دو دروازه بانى هستند که هر کدام دوبار رونالدو مقابلشان پنالتى 
از دست داده است. او بیشترین پنالتى هایش را هم در بازى برابر 

ماالگا و با از دست دادن چهار پنالتى ثبت کرده است. 

CR7 بیرانوند، بیستمین مانع بزرگ

از نمایش رؤیایى   ش بعد
الحاالها از زیرزبان مدافع 

شد.

رد 
لى پوشان 

رگ جام جهانى
ینکه منجر به 

د، اما انتظارات 
را به صورت 
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 رئیس اتاق اصناف ایــران در خصوص نقش اصناف در 
توســعه اقتصادى کشــور بیان کرد: از آنجا که خانواده 
بزرگ اصناف کشور با سه میلیون واحد صنفى و نزدیک 
به 600هــزار واحد تولیــدى به عنــوان مجموعه اى 
بزرگ از بخش خصوصى محســوب مى شود، توجه به 
ظرفیت هاى آن در اجراى سیاست هاى اقتصاد مقاومتى، 
تولید و اشــتغال و حمایت از کاالى ایرانــى از اهمیت 
باالیى برخوردار اســت.على فاضلى ادامه داد: از سوى 
دیگر اصناف بخش قابل توجهى از بازار صنایع مختلف 
را مدیریت مى کنند و در واقــع اصناف حلقه رابط میان 
صنایع مختلف و بازار هستند و به همین دالیل توجه به 

این حوزه مى تواند کمک بزرگى به بخش صنعت کشور 
داشته باشد.

وى گفت: یکــى از راه هــاى توجه به ایــن بخش در
 مناســبت ها، همایش ها و گرامیداشــت هاســت که
مى تواند باعث توجه هر چه بیشــتر به اصناف به عنوان 

پیشانى بخش خصوصى کشور شود.
فاضلى گفت: شعار امسال که از سوى مقام معظم رهبرى 
تحت عنوان حمایت از کاالى ایرانى نامگذارى شــده 
است، دقیقًا مساوى با حمایت از اصناف کشور به عنوان 
بخش اعظم تولیدکنندگان و ارائه کنندگان خدمات به 

مردم است. 

 مدیر بازرسى و نظارت اصناف اســتان اصفهان گفت: 
طرح هاى نظارت و بازرسى در طول سال اجرا مى شود 
و در ایام خاص از جمله ایــام نوروز، طرح ضیافت در ماه 
مبارك رمضان ، بازگشایى مدارس و شب یلدا به صورت 
ویژه تشدید و در دستور کار این مدیریت قرار مى گیرد که 
طرح ویژه ضیافت امســال با 345 بازرس و ناظر صنفى 
به منظور نظارت بــر واحدهاى صنفى در اســتان اجرا

 شد.
 به گــزارش دریافتــى از مدیریت بازرســى و نظارت

 اصناف اصفهــان، جــواد محمدى فشــارکى افزود: 
در طرح ویــژه بازرســان اصناف اســتان در ســطح 

عرضــه تعــداد 26 هــزار و 669 مــورد بازرســى از
 واحدهاى صنفى انجام شد که نسبت به مدت مشابه سال 

96 افزایش 12 درصدى نشان مى دهد. 
وى ادامه داد: این تعداد بازرســى در اســتان منجر به 
تشــکیل 438 پرونده  و ارســال به اداره کل تعزیرات 
حکومتى استان براى رسیدگى شده است که نسبت به 
مدت مشــابه ســال قبل افزایش 13 درصدى را نشان 

مى دهد.
 فشارکى گفت: در این طرح بیشــترین تخلف از صنف 
خرده فروشــان میوه و تره بار و کمترین تخلف از صنف 

گوشت قرمز بوده است.

اصناف، حلقه رابط میان 
صنایع مختلف و بازار هستند

افزایش 12 درصدى 
بازرسى ها 

مشکالت اصناف 
براى پرداخت مالیات 

 کردستان| نماینده اتاق اصناف ایران در استان 
کردستان، شهرستان دیواندره گفت: با توجه به شرایط رکود 
بازار و مشکالت مالى صنوف، پرداخت مالیات هاى سنگین 
در بازار فعلى دشوار است. هادى افزود: اصناف توقع دارند با 
توجه به وضعیت رکود بازار و کاهش درآمد، میزان مالیات 
آنها بر اساس درآمد واحدهاى صنفى اخذ شود. وى تصریح 
کرد: از نظر مبانی علم اقتصاد، کشورهایی می توانند به 
خوبی اداره شوند که مالیات دریافتى آنها بر اساس درآمد، 

عادالنه و منطقی از صاحبان مشاغل و اصناف باشد. 

سهم  18 درصدى 
در تولید ناخالص ملى 

 گلستان| معاون ســازمان صنعــت، معدن و 
تجارت استان گلستان ســهم بخش صنعت و اصناف را 
در تولید ناخالص ملى کشور 38 درصد ذکر کرد و گفت: 
اصناف به تنهایى 18 درصد تولید ناخالص ملى را برعهده 
دارند که رقم قابل توجه و نشان از جایگاه و تأثیرگذارى 
این قشر در تولید و اشتغال است. حسن زاده اضافه کرد: 
کسبه و بازاریان ما در شــکل گیرى، پیروزى و استمرار 
انقالب اســالمى و جنگ تحمیلى نقش آفرین بوده و 
هستند و تاکنون ده هزار شهید نیز تقدیم انقالب اسالمى 
کرده اند. وى، نقش اصناف را درمعرفى کاالى ایرانى به 
مصرف کننده بسیار مهم دانست و اضافه کرد: کسبه به 
عنوان نقطه وصل تولید کننده با مصرف کننده و قشرى 
که مورد اعتماد مردم هستند، دراین حوزه اثرگذار هستند. 

فرهنگ استفاده از کاالهاى 
ایرانى باید نهادینه شود

حمید کریمى، رئیــس اتاق اصناف مرکز    البرز |
استان البرز از اتحادیه هاى صنفى و عموم مردم درخواست 
کرد فرهنگ اســتفاده از محصوالت ایرانى را در جامعه 
ترویج و این کار را از خود و خانواده و نزدیکان آغاز کنند. 
کریمى افزود: فرهنگ استفاده از کاالهاى ایرانى باید در 
میان مردم نهادینه شود تا جایى که دیگر هیچ فرد ایرانى 
حاضر به خرید و استفاده از دیگر محصوالت وارداتى نباشد. 
از دیگر سو تولیدکنندگان و طراحان نیز باید تمام تالش 
خود را در جهت افزایش کیفیت به کار گیرند و محصوالتى 
را پیش روى خریداران قرار دهند که مطابق با ســلیقه، 

فرهنگ و عرف جامعه اسالمى ایرانى باشد.

وضعیت اتاق هاى اصناف 
شهرستان ها نامناسب است

رئیس اتاق اصنــاف قائنات تصریح    قائنات|
کرد: اتاق اصنــاف ایران باید نظارت بیشــترى بر روند
 فعالیت هاى اتاق هاى اصناف شهرستان ها داشته باشد و 
با همراهى مشکالت اتاق ها را مرتفع کنند چون به دلیل 
رکود و کسادى بازار نمى توانیم به کســبه و بازار براى 
تأمین بودجه اتاق اصناف فشار بیاوریم. وضعیت اتاق هاى 
اصناف شهرســتان ها به دلیل کمبود نقدینگى مناسب 
نیســت. حســن مالکى نژاد با بیان اینکه مشکل اصلى

 اتاق هاى اصناف نداشتن بنیه مالى است، گفت:  تأمین 
نبودن اتاق هاى اصناف به لحاظ مالى سبب شده تا نتوانند 
آنطور که باید برنامه هاى خودشان را پیش ببرند چراکه 
اجراى هر طرحى توسط اتاق هاى اصناف مستلزم هزینه 
است. وى اظهار کرد: اکنون که مسئله اصالح قانون نظام 
صنفى مطرح شــده، باید فکرى براى تأمین منابع مالى 
اتاق هاى اصناف شود و مسئله حق کارشناسى اتحادیه ها 

را در اصالحیه قانون لحاظ کنیم.

به اصناف توجه کنید
رئیس اتاق اصناف مرکز    خراسان شمالى|
استان خراسان شــمالى گفت: اصناف و بازاریان یکى از 
حساس ترین حلقه هاى بین تولیدکننده و مصرف کننده 
هستند. امیدوار اظهار کرد: دولت باید با توجه به شرایط 
کنونى و رکود در بازار در جهت کمــک به ایفاى هر چه 
بهتر شدن این نقش توجه ویژه اى به اصناف و بازاریان 
داشته باشد و با ارائه بســته هاى حمایتى موجب تعامل 
بیشتر اصناف و سازمان امور مالیاتى نسبت به سال هاى 

گذشته شود.

 همراه با  اتاق هاى اصناف در ایران

«اصناف اســتان اصفهان همواره در مسیر انقالب در 
دوران هاى مختلف بوده و تقاضاى آنان از دولت حمایت 
و همکارى اســت و به دنبال تحمیــل هزینه به دولت 

نیستند و نباید دستاویز معترضین شوند.»
رئیس اتاق اصناف مرکز استان اصفهان به مناسبت یکم 
تیر روز ملى اصناف و همزمان بــا پانزدهمین اجالس 
اصناف اصفهان که مســئوالن کشور و استان، رؤساى 
اتحادیه هاى صنفى، مدیران تشــکل هاى صنفى و... 
حضور داشــتند با اعالم این مطلب گفت: این اجالس 
به پاس تجلیل از تولیدکنندگان و فروشندگان کاالهاى 

ایرانى و به مناسبت روز ملى اصناف برپا شده است.
رســول جهانگیرى که میزبان این اجالس بود افزود: 
امروز جنگ، جنگ اقتصادى است و سنگر، واحدهاى 
صنفى هســتند. بنابراین نباید مطالبــات صنفى را با 
اهداف معاندین نظام که قصد تشــنج دارند همراه کرد 
و خواســته هاى صنفى مى تواند با آرامش بیان شده و 
پیگیرى شود. وى خطاب به اصناف گفت: اتاق اصناف 
متعلق به شما است و خواســته هاى صنفى شما شنیده 
خواهد شد و رؤساى اتحادیه ها نیز توانایى دارند تا اجازه 
ندهند خواسته هاى صنفى با مســائل سیاسى مخلوط 
شــود. این در حالى اســت که ما آمادگى گفتگو براى 
مطالبات صنفى با دستگاه هاى دولتى را داریم و اصناف 
نیز به بلوغ فکرى رســیده اند تا مطالبات را با گفتگو و 

تعامل برطرف سازند.
جهانگیــرى ادامــه داد: مطالبات اصنــاف به صورت 
مستمر پیگیرى مى شــود و نتایج آن ارائه خواهد شد. 
رئیس اتاق اصناف مرکز اســتان اصفهان، با اشاره به 
بخشى از عملکرد حدود دو ســاله هیئت رئیسه جدید 
اتاق اصناف اصفهان افزود: براى اولین بار تقســیم کار 
براساس ظرفیت ها و توانمندى هیئت رئیسه انجام شد و 
کمیسیون هاى شش گانه در راستاى انجام وظایف خود، 
به خوبى و با شفافیت عمل کردند و اقدامات اثربخشى 

صورت پذیرفت.
جهانگیرى با بیان اینکه کمیســیون ها، بار اصلى اتاق 
اصناف را به دوش دارند، گفت: ســعى داریم با تعامل با 
دستگاه هاى مختلف، تردد مردم به اتاق اصناف را کاهش 
دهیم و در این راستا تعامل درون و برون سازمانى و نه 
تقابل را پیشه کرده ایم و امید است با وحدت، همدلى و 

هماهنگى به اهداف چشم انداز موردنظر دست یابیم. 
وى هزینه هاى آموزش به اصناف را نوعى سرمایه گذارى 
دانست و از احیاى مرکز آموزش اتاق اصناف خبر داد و 
خاطرنشان کرد: ما در اتاق اصناف مرکز استان، سایتى 
راه اندازى کرده ایم تا بتوانیم رونــق و خروج از رکود را 
داشته باشیم که متأسفانه بانک ها براى ارائه تسهیالت 

به شروط اصناف تاکنون عمل نکرده اند.
جهانگیرى در تشــریح این شــروط اظهار کــرد: قرار 
شــد اصنافى که تراکنش بانکى پایینى داشته یا چک 
برگشتى دارند و اینکه صنوف بدهکار، بدهى معوقه خود 
به بانک ها را تقسیط کنند و بتوانند از تسهیالت بانکى 
استفاده کنند که این تسهیالت به این صنوف پرداخت 
نشد و امید است با سایتى که راه اندازى شده است، این 

امر عملیاتى شود.
***

معاون اقتصادى و توسعه منابع استاندار اصفهان هم با 
قدردانى از فعاالن اقتصادى و بازاریان گفت: کشورهاى 
معاند همواره از زمان پیروزى انقالب اسالمى تاکنون 
با برنامه ریزى هاى متفاوت سعى داشــتند براى نظام 
جمهورى اسالمى حواشــى ایجاد کنند و در نهایت با 
کمال وقاحت بحث براندازى نظــام را به زبان آورده اند 
و برنامه هــاى گوناگونى را آزمایش کرده اند و نشــان 
دادند از مردم ایران شــناخت کافى ندارند و دیدند که 
برنامه هایشان با شکست مواجه شده و انقالب اسالمى 
به لطف خدا و با مشــارکت و همراهى مــردم همواره 

پایدار است.

محمدعلى شجاعى با اشاره به ظالمانه ترین تحریم ها 
از سوى دولت هاى متعدد آمریکا در طول دوران، اظهار 
کرد: آمریکایى ها همــه راه ها را رفتند ولــى دیدند به 
جایى نرســیده و نخواهند رســید و لشکرکشى فایده 
نــدارد. بنابراین تنهــا راه براى آمریــکا، تحریم هاى 
شــدید اقتصادى بود که البته شــاید معضالتى براى 
تولیدکنندگان و کسبه و بازار ایجاد کرده ولى آمریکا با 
این کار و فشار بر حاکمیت، مى خواهد پاى میز مذاکره 
برویم که باز هم این ملت را نشناخته است. وى بازاریان 
را صاحب اصلى انقالب برشــمرد و افزود: اصفهان 12 
هزار ایثارگر دارد و 1200 شــهید بازارى تقدیم انقالب 
کرده است و تعداد شــهدا و ایثارگران بازارى اصفهان 
بیشتر از دیگر استان هاست و شکى نیست که مشکالت، 
تأثیر در کســب و کار دارد اما بازاریان افرادى ریشه دار 
هستند و درب هاى مغازه را نمى بندند و تعطیل نمى کنند.

معاون اســتاندار اصفهان عنوان کرد: عده اى مزدبگیر، 
عامل اصلى اغتشاشات هستند که نمى توانیم بازاریان 
را در این زمره بدانیم و در این میان عده اى تازه  کاسب 
جوان نقطه تحریک قرار گرفته اند. شجاعى مى گوید: با 
ایران و ایرانى باید عزتمندانه و نه با فشار، مذاکره کرد و 

خروج آمریکا از 1+ 5، خود دلیل سودمند بودن مذاکرات 
هسته اى است که امروز آمریکا را منزوى ساخته است. 
وى افزود: اطمینان دارم کســبه و بازاریان اصفهان به 

گونه اى عمل مى کنند که در کشور الگو باشند.
معاون اســتاندار اصفهان به مسئوالن اتحادیه و کسبه 
باتجربه توصیه کرد کسبه جوان را هوشیارتر کنند و به 
آنان بیش از پیش آگاهى دهند تا به ذهنشان نیاید که در 

راستاى خواسته بیگانگان حرکت کنند.
وى ادامه داد: همیشــه اصناف و بازاریــان، محور امور 
بوده انــد، بنابرایــن بایــد هوشــمندانه گام بردارند تا 

کوچک ترین لکه اى به روى اصناف نماند.
شجاعى خاطرنشان کرد: در پى نوسانات اخیر در بازار، 
جلســات زیادى برگزار شــد و مشــکالت بازاریان به 
مسئوالن کشور ابراز شده و کمیته اى در حوزه اقتصادى 
تشکیل شده اســت تا در کنار هم مشکالت را سپرى 
کنیم و این را بدانید که منافع تک تک شما در گرو منافع 
نظام است و در آینده نه چندان دور براى گذر از بحران 

نوسانات ارزى، تالش مى کنیم.
***

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان 

نیز گفت: اتاق اصناف مرکز استان و شهرستان ها باید از 
حالت سنتى به مکانیزه و الکترونیکى شدن گام بردارند.

اســرافیل احمدیه افزود: حمایــت از کاالهاى ایرانى 
باید از اهداف اتاق اصناف باشــد و با کاالهاى قاچاق و 

گرانفروشى مبارزه شود.
***

رئیس مرکز اصنــاف و بازرگانان ایــران نیز به عنوان 
مهمان ویژه این اجالس با تبریــک روز ملى اصناف، 
گفت: امروز واقعًا شرایط خاص و حساسى حاکم است و 
محور سیاست هاى آمریکا تا قبل از دولت ترامپ، ابزار 
اقتصادى بود ولى بعــد از روى کار آمدن دولت ترامپ، 
این معادله برعکس و محوریت و جهتگیرى اقتصادى، 
سیاسى شد و طبیعى اســت که بنگاه هاى اقتصادى ما 

هدف قرار گرفتند.
سید جواد احمدى اظهار کرد: این شرایط نشأت گرفته 
از اقتصاد و سیاســت اســت و اصناف و بازرگانان باید 
هوشیار باشند و به وظایف خود عمل کنند. وى با بیان 
اینکه خدمات اصناف از گذشــته تاکنون بسیار روشن، 
اساسى و ارزنده بوده اســت، افزود: دولت امروز اهتمام 
خاصى براى رفع مشکالت اصناف دارد و همواره پیگیر 
مسائل آنان است. این در حالى اســت که نباید گرفتار 
مباحث زودگذرى که دیگران براى ما طراحى مى کنند 
باشــیم و باید بر رفتارهاى حرفه اى و تخصصى صنفى 

تمرکز داشت.
رئیس مرکز اصناف و بازرگانان ایران مى گوید: در سال 
گذشــته 110 هزار میلیارد تومان در معامالت فضاى 
مجازى رد و بدل شــد که نشان مى دهد کسب و کار به 
سوى فضاى مجازى هدایت شده است و اگر بازاریان و 
بازرگانان و فعاالن ما با این فضا آشنا نباشند و با آن تقابل 
کنند راه به جایى نخواهند برد و طبیعتاً در آینده با مشکل 

مواجه مى شوند.
احمــدى بــه بخشــى از فعالیت هاى ســال جارى 
هم اشــاره کرد و افزود: برگــزارى اتاق هاى اصناف 
به صــورت الکترونیکى، آموزش مجــازى واحدهاى 
صنفــى، اتوماســیون ادارى ســازمان هاى صنفــى 
و... از اقدامات ســال جارى اســت. وى با بیان اینکه 
در کشــور 480 هزار واحــد صنفى تولیــدى داریم، 
گفت: این صنــوف در شــرایط اقتصادى بــه عنوان 
تأمین کننــده واحدهاى صنفى بوده و در راســتاى نیاز 
مــردم گام برمى دارند کــه در این زمینــه کارگروهى 
تشکیل و 15  مشکل احصا شده صنوف تولیدى پیگیرى

 مى شود.
در پایان ایــن اجــالس، از تولیدکننــدگان صنفى و 
فروشــندگان برتر کاالهاى ایرانى بــا اهداى تندیس 

قدردانى شد.

رئیس اتاق اصناف اصفهان: 

مطالبات اصناف باید با تعامل و گفتگو  برطرف شود
ساسان اکبرزاده

دبیرخانه هیئت عالى نظارت و اتاق اصناف ایران 
در نظر دارد فرایند چاپ، پاکت گذارى و ارسال 
کارت هاى پروانه کسب الکترونیکى واحدهاى 
صنفى سراسر کشور را به پیمانکار مجاز واگذار 
نماید لذا از کلیه اشخاص حقیقى و حقوقى واجد 
شــرایط دعوت به عمل مى آید حداکثر تا پایان 
وقت ادارى روز 97/4/10 براى اخذ شــرایط 
شرکت در مناقصه به نشــانى تهران، خیابان 
شهید سپهبدقرنى، نبش خیابان شهید کالنترى، 
ساختمان شهید علیدادى، پالك56 مرکز اصناف 

و بازرگانان ایران مراجعه کنند. 

وزیر کشور  در همایش روز ملى اصناف که با حضور حسن یونس سینکى، 
معاون بازرگانى وزیر صنعت، معدن و تجارت، رؤساى اتحادیه ها و رئیسان 
اتاق هاى اصناف استان ها برگزار شد، به اهمیت اصناف و نقش بازار در 

تاریخ معاصر ایران پرداخت.
عبدالرضا رحمانى فضلى گفت: وقتــى از بازار مى گوییم، مردم در ذهن 
تداعى مى شــود. جدایى این دو غیرقابل تصور است  چرا که بیشترین 
تأثیرگذارى و تأثیرپذیرى را در ارتباطش با مردم داشته است. موضوعى 
که بازار را به قوى  ترین نهاد مردمى بدل مى کنــد. بازار با بیش از 2/5 
میلیون واحد صنفى مجاز و پوشش جمعیتى ده میلیونى نقش بزرگى را 
ایفا مى کند. همچنین 18 درصد تولید ناخالص داخلى را به خود اختصاص 
داده است که باز هم تأکیدى بر این ادعاست. وزیر کشور بازار را نهادى 

مؤثر در ایجاد امنیت و آرامش جامعه دانست و گفت: عرضه کاال با قیمت 
واقعى و به میزان نیاز مردم موجب امنیت و آرامش روانى جامعه خواهد 
شد. اگر اصناف وظیفه خود را در تأمین کاالهاى مورد نیاز مردم به درستى 
انجام ندهند، زمینه تنش در جامعه دامن خواهد خورد. رحمانى فضلى با 
اشاره به همراهى بازار و پیوستن بازاریان به انقالب و نقش مستقیم آن در 
وقوع انقالب و تالش براى تهیه و توزیع کاالهاى مهم مردم در روزهاى 
طوالنى جنگ، گفت: امروز همراهى و همدلى اصناف با مردم و مقابله با 
دشمنان موضوعى قطعى و ضرورى است که در شرایط امروز باز هم باید 
شاهدش باشیم. وزیر کشور افزود: جلسات مورد نیاز براى ساماندهى بازار 
با شهردارى ها و اســتانداران برگزار خواهد شد تا حدود 700 هزار واحد 

صنفى غیرمجاز ساماندهى شود. 

اصناف به عنوان بزرگ ترین نهاد غیردولتى متولى بخش خصوصى در کشور، 
نقشى تعیین کننده در احقاق اقتصاد مقاومتى دارند. اصناف و بازاریان همواره به 
عنوان قشرى از جامعه شناخته شده اند که در بستر تحوالت اقتصادى و اجتماعى 
جایگاه و کارکرد گسترده و در عین حال مؤثرى در حوزه هاى مختلف داشته اند. 
در اقتصاد ایران، اصناف به عنوان آخرین حلقه اقتصادى اهمیت ویژه اى در رشد 
و پویایى اقتصاد کشور داشته و به دلیل گستردگى ارتباط مستقیم با آحاد مردم به 
مثابه قلب تپنده اقتصادى جامعه عمل مى کنند. به طور طبیعى این گروه مى توانند 
بیشترین نقش را در فروش محصوالت تولید داخل کشور ایفا مى کنند. از دیگر 
نقش هاى اصناف در اقتصــاد مقاومتى مى توان به ارائه بزرگ ترین سیســتم 
خدمات پس از فروش کاالهاى مصرفى و سرمایه اى کشور تحت عنوان مشاغل 
خدمات فنى اشاره کرد. این گروه از صنوف 18 درصد از بنگاه هاى صنفى کشور 
را شامل مى شوند. هدایت بزرگ ترین بخش تولیدى کشور در حوزه صنایع خرد 
و متوسط، نقش دیگرى است که در این زمینه براى اصناف وجود دارد. اشتغال 
22درصد از بنگاه هاى صنفى در حوزه مشاغل تولیدى، گواهى بر مدعاست. هزینه 
پایین راه اندازى صنوف تولیدى نسبت به واحدهاى صنعتى، عامل اصلى گرایش 
صنعتگران به سمت صنوف تولیدى و سرمایه گذارى در این بخش است. از دیگر 
سو، اصناف بزرگ ترین شبکه خدماتى کشــور را در اختیار دارند. به طورى که 
15 درصد از بنگاه هاى صنفى در رسته هاى مختلف خدماتى مشغول به فعالیتند. 
اشتغال آفرینى آن هم به صورت مشاغل پایدار از دیگر اقداماتى است که اصناف 
در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتى به ثمر رســانده اند. به عنوان نمونه طى چهار 
سال گذشته و به صورت ســاالنه 110 هزار واحد صنفى جدید به بدنه اقتصاد 
کشور افزوده شده است. با احتســاب میانگین کارآفرینى 2/1 نفر براى هر واحد 
صنفى، تاکنون و ظرف چهار سال گذشته بیش از یک میلیون شغل در حوزه هاى 
صنفى ایجاد شده است. نکته بارز این اشتغال آفرینى هم در عدم وابستگى آن به 

بودجه هاى دولتى و عمومى کشور است.

یادداشت 

نقش اصناف در تحقق اقتصاد مقاومتى اصناف، قوى ترین نهاد مردمى است

فراخوان چاپ 
چهارمین جلســه کمیســیون نظــارت بر پروانه کسب الکترونیکى 

ســازمان هاى صنفى مرکز استان اصفهان 
با حضور اعضا در ســازمان صنعت، معدن و 

تجارت برگزار شد.
رئیــس ســازمان «صمت» اصفهــان بر 
لزوم شــفافیت در خصوص بودجه بندى و 
هزینه کرد اتــاق اصناف مرکز اســتان در 
چارچوب قانون نظام صنفــى و آیین نامه 
مربــوط تأکید کــرد و با توجه به شــرایط 
اقتصادى موجود، خواســتار توجه بیش از 
پیش اتاق اصناف مرکز اســتان به موضوع 

بازرسى و نظارت در سطح عرضه شد.

اســرافیل احمدیــه از رونــد برگــزارى
موفقیت آمیز انتخابات هیئت رئیســه اتاق 
اصناف 16 شهرســتان تابعه که به صورت 
الکترونیکى برگزار شــد خبــر داد و گفت: 
حدود 40 درصد انتخابات اتاق هاى اصناف 
در کشور بر اساس قانون و عدم اتمام دوره 

چهارساله برگزار نشده است.
رئیس کمیســیون نظارت بر سازمان هاى 
صنفى استان اصفهان اضافه کرد: انتخابات 
سایر شهرســتان ها نیز پس از پایان دوره 
هیئت رئیسه اتاق هاى اصناف طبق قانون 

در زمان مقرر برگزار خواهد شد.

لزوم  بازرسى و نظارت در سطح عرضه
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بســا احســان پیاپــى خــدا، گناهــکار را گرفتــار 
کنــد و پــرده پوشــى خــدا او را مغــرور ســازد 
و با ســتایش مــردم فریــب خــوَرد و خــدا هیچکس 
آزمایــش  مــورد  دادن،  مهلــت  هماننــد  را 

موال على (ع)قرار نداد.

اجالس شوراى اسالمى اســتان اصفهان در استاندارى 
اصفهــان برگزار شــد. در این اجالس رئیس شــوراى 
اســالمى اســتان اصفهان گفت: متأســفانه افزایش 
قیمت کاالهــا و تورمى کــه در ماه هاى اخیــر اتفاق 
افتاده، فشــار را بر مردم مضاعف نموده اســت. هر چند 
باید شــرایط ویژه کشور و بدعهدى کشــورهاى بزرگ 
به ویژه آمریــکا را در مســئله برجام لحاظ کــرد اما از 
دولت و تیم اقتصــادى آن انتظار مــى رود با قاطعیت و 
مدیریــت صحیــح و شــفافیت الزم، تــورم را کنترل 
کنند.  وى افزود: مردم در انتخابات ریاســت جمهورى 
حضور گسترده و پرشورى داشتند و نباید اجازه داده شود 
تا ناامید گردند و زمینه بــراى معاندان و بدخواهان ایجاد 
گردد تا ســوءمدیریت ها و ناکارآمدى اشخاص را به کل 
نظام تسرى دهند و بخواهند و بتوانند از این آب گل آلود 

ماهى بگیرند.
عبدا... کیانى با بیان اینکه در حوزه اقتصاد باید شفافیت 
وجود داشته باشــد گفت: هر کجا شفافیت وجود نداشته 
باشــد فضا براى رانت خوارى و از بین رفتن حقوق مردم 
باز مى شود. به گفته کیانى دولت باید با صراحت، مسائل 

را براى مردم بیان کند و به مردم اعتماد داشته باشد چون 
در طول مدت عمــر نظام مقدس جمهورى اســالمى، 
هر کجا به مــردم تکیه کردیــم و اعتماد نمــوده ایم، 
توانسته ایم بزرگ ترین بحران ها را پشت سر بگذاریم. 
وى گفت: مبارزه جدى با فساد، ایجاد شفافیت هاى مالى 
و ادارى، مبارزه بى پرده با رانت خوارى، قطع دست و رسوا 
نمودن کســانى که به ناحق از منابع ملــى بهره بردارى 
مى کنند، مى تواند زمینه افزایش و توسعه وحدت و همدلى 
و اعتماد را در بین مردم و دولت فراهم آورد. کیانى راه برون 
رفت از بحران ها و مشکالت هر کشورى را تکیه و اعتماد 
به مردم دانست و اظهار کرد: کسب اعتماد مردم نیازمند 
شفافیت، قاطعیت، صداقت و مسئولیت پذیرى است اما 
ما نباید از زیر بار مســئولیت خودمان شانه خالى کنیم و 
علت تمام رکود و نابسامانى اقتصادى را گردن بیگانگان 
بیاندازیم.  رئیس شوراى اسالمى استان اصفهان با تأکید 
بر اینکه درآمد شهردارى ها تحت تأثیر مشکالت و نبود 
برنامه ریزى صحیح در اقتصاد کالن کشور و رکود تورمى 
به شدت کاهش پیدا کرده اســت بیان کرد: از طرفى با 
کاهش ساخت و سازهاى شهرى، اندك درآمدهاى ناپایدار 
حاصل از صدور پروانه ساختمان بسیار پایین آمده است و 

از ســوى دیگر با افزایش نرخ تورم هزینه هاى شهرى و 
اداره شهر بسیار زیاد شــده و عمًال شهردارى ها را به مرز 
ورشکستگى کامل رسانده اســت. وى مسائل و بحران 
هاى اقتصادى و اجتماعى را ناشى از ضعف و سوءمدیریت 
دانست و تصریح کرد: علت تصمیم هاى غلطى که گرفته 
ایم، عدم توجه به کار کارشناسى و حرف عالمانه بوده است. 
کیانى افزود: در زمینه خشکسالى ببینید وضعیت ما امروز 
چقدر بحرانى است. در زمینه آلودگى خاك و هوا وضعیت 
قرمز است. این مســائل از خارج نیامده است اینها نتیجه 
سوء رفتار ما با طبیعت و مدیریت ناشیانه و منفعت طلب 
ما بوده است.  وى با اشــاره به اینکه جایگاه منابع طبیعى 
در برنامه ریزى کالن کشــور نادیده گرفته شده است، 
خاطرنشان کرد: مدیریت استراتژیک بر حوزه هاى آبریز 
وجود ندارد. تخریب جنگل ها و مراتع، فرسایش خاك و 
خشکسالى از مواردى است که خود ما در پیدایش آنها نقش 
مستقیم داشته ایم.  رئیس شوراى اسالمى استان اصفهان 
با بیان اینکه کاهش حجم منابع آبى استان بسیار نگران 
کننده است افزود:  ضرورت دارد از پیگیرى هاى استاندار 
در مسئله آب استان تشکر ویژه کنم و شنیده ام که چقدر 
در این مدت که استاندارى اصفهان را قبول کرده اند براى 

آب استان زحمت کشیده اند و رایزنى کرده اند. وى بیان 
داشت: این بحران اگر مدیریت نشود تبعات و اثرات آن مى 
تواند خارج از تصور ما باشد. وى تأکید کرد: تمام ظرفیت 
استان و بلکه کشور در حل این معضل باید به کار گرفته 
شود و شوراها و شهردارى ها نیز با هر آنچه در توان دارند 
به میدان بیایند.  کیانى اظهار کرد: شــهردارى و به ویژه 
عملکرد مالى آن باید در یک اتاق شیشه اى باشد به معناى 
اینکه همه بتوانند این عملکرد را رصد کنند. متأسفانه عدم 
اصالح ساختار ادارى و تشکیالتى شــهردارى ها، عدم 
توجه به شایسته ساالرى، عدم اصالح نظام حقوق و درآمد 
پرسنل و کارکنان شهردارى ها، خودکفایى شهردارى ها 
در مسائل مالى و سهم بسیار پایین شهردارى ها از بودجه 
عمومى کشــور و کمک هاى دولت و در یک کالم عدم 
توجه حقوقى، قانونى، ادارى، پرســنلى و تشکیالتى به 
شهردارى ها که به نحوى به حال خود رها شده اند باعث 
شده تا انگشت اتهام به ویژه در حوزه مسائل مالى به سمت 

شهردارى ها نشانه رود. 
رئیس شوراى اسالمى استان اصفهان درباره توجه به فساد 
ادارى در دستگاه هاى دولتى و غیردولتى بیان کرد: فساد 
ادارى ممکن است از یک بخش کوچک سازمان شروع 

شود اما بســیار سریع توســعه مى یابد و به سرعت تمام 
بخش ها را درگیر مى کند. شاید بهتر است از آن به عنوان 
یک بیمارى بسیار مسرى نام ببرم که نیازمند شناسایى، 

رسیدگى و اقدام قاطع است.
■■■

در این جلســه همچنین عضو شــوراى اسالمى بخش 
مرکزى گلپایگان با اشاره به نارضایتى کشاورزان از ملى 
شدن زمین هاى مناطق روستایى در دهه 60 توسط اداره 
منابع طبیعى گفت: این امر منجر به از دست رفتن امالك 

برخى از کشاورزان به خصوص روستاییان شده است.
على اکبر زندى با بیان اینکه  طرح هادى در اکثر روستاها 
نیمه کاره انجام شده است تصریح کرد: طرح هادى اگر 
اعتبارى دارد براى یک روستا در نظر بگیرند تا مشکل آن 

روستا حل شود بعد به سراغ روستاى بعدى برود.
وى افزود: مسکن روستایى در برخى از نقاط این شهرستان 
فاقد آب شــرب بوده و از طرفى در برخــى از نقاط بافت 
روستاها دستخوش تغییرات حریم راه ها شده و از وضعیت 

قبلى فاصله گرفته اند.
عضو شوراى اسالمى بخش مرکزى گلپایگان اظهار داشت: 
مشکالت جاده هاى اصلى که عمدتاً از داخل روستاها عبور 

مى کنند حریم روستا را با مشکل ایجاد  مى کند. زندى با 
بیان اینکه اجازه دهید روستایِى ما عرق روستایى داشته و 
میل به ماندن در روستا را داشته باشد گفت: وام روستایى 
مسکن در حال حاضر  15 میلیون تومان است در حالى که 

هزینه هاى بیشترى براى مصالح مى شود.
■■■

عضو شوراى اسالمى شاهین شهر و میمه هم گفت: در 
روستاهاى بخش مرکزى میمه مشکالت مختلفى در حوزه 
خرید و فروش زمین وجود دارد که از نمونه هاى آن تناقض 

قیمت زمین هاى بنیاد مسکن در مناطق مختلف است.
مجتبى نیرومند افزود: طرح هادى نیز با گذشت ده سال 
نیاز به بازنگرى دارد که بى شک باید هر چه زودتر بازنگرى 
شود. وى گفت: در منطقه وزوان مسکن مهر با مشکل راه 
سازى روبه رو هستیم چراکه مسیرهاى دسترسى به این 

مسکن با مشکالت جدى روبه رو است.
■■■

پاکروان، عضو شوراى اسالمى نایین هم گفت: آب شرب 
منطقه نایین و انارك با مشکل جدى روبه رو است چراکه 
با احداث دو ســد در این منطقه به بهانه تأمین آب هاى 

زیرزمینى تنها به بارگذارى غیر مجاز منجر شد.

همه نابسامانى ها را بر عهده بیگانگان نیاندازیم

محیا حمزه

شهردارى دیزیچه براساس مصوبه شوراى محترم اسالمى شهر و به موجب ماده 13 آیین نامه مالى شهردارى ها در نظر 
دارد موارد ذیل را براساس قیمت کارشناسى رسمى دادگسترى به افراد واجد شرایط و از طریق تجدید مزایده واگذار و 
انعقاد قرارداد نماید. لذا شرکت کنندگان مى توانند از تاریخ انتشار این آگهى تا روز پنج شنبه مورخه 97/04/21 به امور 
قراردادهاى شهردارى مراجعه و اسناد شرکت در تجدید مزایده را دریافت و همچنین قیمت پیشنهادى خود را تا روز شنبه 
مورخه 97/04/23 به دبیرخانه محرمانه (حراست) شهردارى تحویل نمایند. الزم به ذکر است شرکت کنندگان باید رعایت 

قانون منع مداخله کارمندان دولت را بنمایند. 
فروش 8 دستگاه ماشین آالت و وسائط نقلیه شهردارى براساس لیست اعالمى به شرح ذیل: 

آگهى تجدید مزایده

على اکبر محمودى- شهردار دیزیچه

نوبت اول

وضعیت بیمه (تا تاریخ)وضعیت خودرومدلپالكنوع خودروردیف
نداردسالم3791384ع17اتوبوس01
داردسالم4331384ع17اتوبوس02
داردسالم3851384ع17اتوبوس03
داردسالم4341384ع17اتوبوس04
داردسالم6911385ع39اتوبوس05
داردسالم8691369ج35وانت مزدا06
داردسالم1211382ج 19پیکان سوارى07
داردسالم5891388ع47فتون پرس زباله08

آگهى مناقصه عمومى یک مرحله اى

امور پیمان هاى شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان 

نوبت اول 
شرکت شهرك هاى صنعتى اســتان اصفهان در نظر دارد اجراى پروژه هاى زیر را به پیمانکاران واجد شرایط از طریق سامانه 
تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) واگذار نماید. کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد قیمت 
مناقصه گران و بازگشایى پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات دولت به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. الزم 
است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى را جهت 

شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 1397/4/07 مى باشد. 
آخرین مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 19 روز چهارشنبه تاریخ 1397/04/13

آخرین مهلت زمانى ارائه پیشنهاد: ساعت 14:30 روز یکشنبه تاریخ 1397/04/24 
زمان بازگشایى پاکت ها: ساعت 8:30 صبح روز دوشنبه تاریخ 1397/04/25 

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت الف: آدرس اصفهان، 
خیابان 22 بهمن، مجموعه ادارى امیرکبیر، شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان و تلفن: 0311570 

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 41934- 021 
دفر ثبت نام در تهران: 88969737 و 85193768- 021 و دفتر ثبت نام در اصفهان: 5- 03132645870 (داخلى 3299) 

هزینه درج آگهى روزنامه به عهده برنده مناقصه مى باشد. 
موضوع مناقصه: خرید و حمل آسفالت توپکا جهت شهرك صنعتى مبارکه (شماره 200971281000026 در سامانه ستاد) 

مبلغ برآورد اولیه: 9/900/000/000 ریال و براساس قیمت روز (اعتبار طرح جارى) 
مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: 495/000/000 ریال 

رشته و پایه تشخیص صالحیت پیمانکاران: رتبه 5 یا باالتر در رشته راه و ترابرى 
مدت اجرا: 5 ماه 

موضوع مناقصه: خرید و حمل آسفالت توپکا جهت شهرك صنعتى اشترجان (شماره 200971281000024 در سامانه ستاد) 
مبلغ برآورد اولیه: 4/180/000/000 ریال و براساس قیمت روز (اعتبار طرح جارى) 

مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: 209/000/000 ریال 
رشته و پایه تشخیص صالحیت پیمانکاران: رتبه 5 یا باالتر در رشته راه و ترابرى 

مدت اجرا: 5 ماه 
موضوع مناقصه: حفارى و ترمیم ترانشه شبکه مخابرات شهرك صنعتى امیرکبیر کاشان (شماره 200971281000027 در سامانه 

ستاد) 
مبلغ برآورد اولیه: 4/084/262/885 ریال و براساس فهارس بهاى سال 1397 سازمان برنامه و بودجه کشور (اعتبار طرح جارى) 

مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: 204/220/000 ریال 
رشته و پایه تشخیص صالحیت پیمانکاران: رتبه 5 یا باالتر در رشته ارتباطات 

مدت اجرا: 8 ماه 
موضوع مناقصه: نگهدارى فضاى سبز و تأسیسات شهرك ها و نواحى صنعتى تودشک، سپیددشت، رامشه، چادگان، دهاقان، 

خمینى شهر، اسفرجان، هسنیچه، مهاباد، محمدآباد جرقویه و فناورى (شماره 200971281000028 در سامانه ستاد) 
مبلغ برآورد اولیه: 4/186/800/000 ریال و براساس قیمت اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعى (اعتبار طرح جارى) 

مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: 209/340/000 ریال 
رشته و پایه تشخیص صالحیت پیمانکاران: گواهى صالحیت از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعى 

مدت اجرا: 12 ماه 
موضوع مناقصه: حفاظت و حراست فیزیکى شهرك فناورى اصفهان (شماره 200971281000025 در سامانه ستاد) 

مبلغ برآورد اولیه: 2/676/237/803 ریال و براساس قیمت اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعى (اعتبار طرح جارى) 
مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: 133/812/000 ریال 

رشته و پایه تشخیص صالحیت پیمانکاران: دارا بودن گواهى صالحیت داراى اعتبار از طرف نیروى انتظامى جمهورى اسالمى 
مدت اجرا: 12 ماه

موضوع مناقصه: خرید مصالح و تکمیل شبکه آب شهرك هاى صنعتى علویجه، تودشک مورچه خورت، سگزى و چادگان (شماره 
200971281000029 در سامانه ستاد) 

مبلغ برآورد اولیه: 2/997/719/854 ریال و براساس فهارس بهاى سال 1397 سازمان برنامه و بودجه کشور (اعتبار طرح جارى) 
مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: 149/900/000 ریال 

رشته و پایه تشخیص صالحیت پیمانکاران: رتبه 5 یا باالتر در رشته آب 
مدت اجرا: 6 ماه 
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زنى جوان در یک مهمانى، جان پنج نفر را گرفت.
یک زن جوان هندى در اقدامى جنون آمیز با یک غذاى آغشته به سم مار پنج نفر از 
مهمانش را کشت. «پرادناى سرواسه» اهل منطقه «خاالپور» هندوستان قصد داشت 
شوهر، مادر شوهر، دو خواهر شــوهر و همچنین خواهر مادر شوهرش را به همراه 
مهمانان بکشد که موفق به این کار نشــد. بنا به گزارش پلیس این زن براى کشتن 
این افراد زهرمار را با غذا آغشته کرده بود.  در این مهمانى 120 نفر حضور داشتند که 
88 تَن از آنها راهى بیمارستان شــدند و پنج نفر جان خود را از دست دادند. قربانیان 
چهار کودك هفت تا 13 ســاله و یک مرد میانسال 53 ساله هستند که دو نفر از آنها 
از بستگان این زن بودند. این زن که پیش تر از شوهر نخست خود جدا شده بود فکر

 مى کرد اعضاى فامیل، ازدواج دوم او را نیز به شکست کشانده اند.
این اتفاق وحشــتناك در تاریخ 18 ژوئن(28خرداد) رخ داد و این زن اکنون با اتهام 

کشتن پنج نفر، تالش براى قتل و توطئه روبه رو است.

پذیرایى از اقوام شوهر با «زهرمار»!

رئیس کالنترى 134 شهرك غرب تهران از دستگیرى یک سارق حرفه اى تلفن همراه در شهرك 
غرب خبر داد. سرهنگ على پرویزى دراین باره گفت: درپى ارائه چندین شکایت از سوى ساکنان 
محله شهرك غرب در خصوص سرقت هاى تلفن همراهشــان، پرونده اى در این خصوص در 
کالنترى 134 تشکیل و تیم هاى گشت انتظامى براى دستگیرى این فرد گشتزنى هدفمند خود 
در محدوده را آغاز کردند. وى ادامه داد: اقدامات مأموران ادامه داشت تا اینکه روز دوشنبه مأموران 
گشــت انتظامى در حال گشتزنى در محدوده اســتحفاظى خود ناگهان مشاهده کردند که یک 

موتورسوار ضمن نزدیک شدن به یک نفر اقدام به ربودن تلفن همراهش کرد.
رئیس کالنترى 134 شــهرك غرب با بیان اینکه بالفاصله پس از این رویــداد مأموران براى 
دستگیرى متهم وارد عمل شدند، گفت: تعقیب و گریز میان سارق و مأموران پلیس آغاز شد و مدتى 
بعد مأموران موفق به دستگیرى این فرد شدند. سرهنگ پرویزى با اشاره به انتقال متهم به کالنترى 
افزود: متهم به همراه تلفن همراه مسروقه و فرد مالباخته به کالنترى منتقل شد و تحت بازجویى 
قرار گرفت که طى آن عالوه بر اعتراف به جرم خود مبنى بر سرقت از شاکى، به چندین فقره سرقت 
دیگر به همین شیوه نیز اعتراف کرد که در ادامه مالکان تلفن هاى همراه مسروقه شناسایى شده 

و به کالنترى فراخوانده شدند و پس از حضور در کالنترى اموال مسروقه به آنها برگردانده شد. به 
گفته وى، متهم پس از تشکیل پرونده براى ادامه روند رسیدگى به جرم، روانه دادسرا شد.

جسد مردى 56 ساله که به علت اختالف خانوادگى به کوه الوند همدان پناه برده بود 
در میان تخته سنگ ها کشف شد.

جسد فاسد شده این مرد میانسال که توسط عشایر کوچ رو ساکن دشت هاى الوند و 
در میان تخته سنگ ها پیدا شد، پس از طى فرایند قانونى براى بررسى علت مرگ به 

پزشکى قانونى منتقل شد.
طبق بررسى هاى صورت گرفته حدود سه ماه از مرگ این فرد گذشته و جسد دچار 

فساد شده و غیر قابل معاینات پزشکى اســت. با وجود این، آثارى از ضرب و جرح، 
مسمومیت و قتل در این جسد دیده نشده است و احتمال مى رود این فرد به علت سرما 

و گرسنگى جان خود را از دست داده باشد.
بر اساس بررسى هاى صورت گرفته این مرد میانسال اهل یکى از شهرستان هاى 
مجاور همدان است که اوایل فروردین ماه به علت اختالفات خانوادگى، خانه را ترك 

کرده و به سمت کوه روانه شده است.

مرگ مردى که از دست خانواده به کوه پناه برد

موبایل قاپ حرفه اى به دام افتاد

2 سارق مسلح در شهر شیکاگو واقع در ایاالت متحده آمریکا زمانى که قصد سرقت 
یک خودرو را داشتند، با پلیسى مسلح در خودرو مواجه شدند.

دوربین هاى مداربســته تصاویرى را نشــان مى دهند که در آن دو ســارق ناشى با 
لباس هاى تیره اقدام به ســرقت خودروى بى ام  دابلیو پارك شده در خیابان مى کنند. 
ســارقان در حالى قصد ربودن خودرو را در مقابل یک آرایشــگاه دارند که از وجود 
سرنشین در داخل خودرو بى خبر بودند. زمانى که ســارقان وارد خودرو مى شوند، با 

شگفتى پلیسى مسلح را در انتظار براى کوتاه کردن موهایش در خودرو مى بینند.
در ابتداى سرقت و قبل از رؤیت پلیس، دو ســارق از کنار خودرو عبور کرده و پس از 
آن یکى از آنها دِر عقب خودرو را باز مى کند و به درون خودرو رفته و دومین سارق به 
سمت صندلى راننده مى رود. همه چیز به سرعت تغییر مى کند و سارقان که با پلیس 
مواجه شدند به سرعت اقدام به فرار مى کنند. قبل از اینکه سارقان به طور کامل فرار 

کنند درگیرى مسلحانه بین آنها و پلیس شکل مى گیرد.
صاحب مغازه آرایشگرى که از پشــت شیشه مغازه شــاهد این درگیرى بود، گفت: 
«حداقل ده دوازده شلیک بین ســارقان و پلیس صورت گرفت.» او در ادامه افزود: 

«من مشغول به کار بودم و ناگهان صداى شــلیک چندین گلوله شنیدم؛ در حالى که 
مى دانستم مشترى بعدى من که یک افسر پلیس است در بیرون مغازه درون خودرو 

منتظر است.»

سارقان ناشى گرفتار شدند
3 نفر از ساکنان ساختمان مسکونى در شهررى به علت ســوختن غذا روى اجاق گاز و 

آتش سوزى در آشپزخانه دچار دودگرفتگى شدند.
ساعت 19و46 دقیقه روز دوشنبه طى تماس مردم با سامانه 125 سازمان آتش نشانى 

شهردارى تهران، مأموران آتش نشانى به محل حادثه اعزام شدند.
به گفته محسن شمسایى، فرمانده آتش نشــانان اعزامى، یکى از واحدهاى مسکونى 
درطبقه سوم یک ساختمان مسکونى پنج طبقه از قسمت آشپزخانه دچار آتش سوزى شده 
بود که هنگام رسیدن آتش نشانان دود بسیار زیادى از پنجره هاى آن خارج مى شد. وى 
تصریح کرد: آتش نشانان بالفاصله با مجهز شدن به دستگاه تنفسى و با استفاده از یک 
رشته لوله آبدهى مشغول خاموش کردن شعله هاى آتش شده و در بین مسیر لوله کشى 

در راه پله هاى ساختمان با سه مصدوم مواجه شدند.
شمسایى ادامه داد: مصدومان که مردى 60 ساله و دو زن 55 و 60 ساله بودند به حالت 
نیمه هوشیار در راهروهاى طبقات افتاده بودند که نیروهاى آتش نشانى بالفاصله آنها را 
از داخل ساختمان خارج کردند و به تیم پزشکى اورژانس حاضر در محل تحویل دادند. 
این فرمانده آتش نشــانى درباره علت بروز این حادثه گفت: بررسى هاى اولیه درمحل 

حادثه نشان داد که احتمال دارد دودهاى انتشــاریافته در تمامى طبقات این ساختمان 
مسکونى ناشى از سوختن غذا بر روى اجاق گاز باشد که منجر به دودگرفتگى سه نفر از 

ساکنان هم شده بود.

غذاى سوخته، دردسرساز شد

در یکى از شهرهاى آمریکا، پسربچه اى که به همراه خانواده اش، دچار یک سانحه 
هوایى شد اما توانست جان سالم به در برد.

در حادثه اى شگفت انگیز پســر نوجوانى خود را از میان تکه هاى غرق در آتش 
هواپیماى سقوط کرده خالص مى کند و نجات مى یابد. پدر و مادر این نوجوان در 

این حادثه جان خود را از دست مى دهند.
هواپیماى کوچــک و تک موتوره در نزدیکــى فرودگاه دیترویــت در آمریکا 
ناگهان دچار نقص  فنى شده و در میان درختان نزدیک به یک منطقه مسکونى 
ســقوط مى کند. خلبان این هواپیما لحظاتى قبل از سقوط، مشکل در قسمت 
سوخت رسانى و دنده هاى فرود هواپیما را گزارش کرده بود. این هواپیما داراى سه 
مسافر با نام هاى «گرگ» و «جولى بوآز» و پسر 17 ساله شان بود. درست لحظاتى 

پس از سقوط هواپیما یعنى زمانى که الشه هاى هواپیما به شدت در حال سوختن 
هستند، شاهدان عینى با اتفاق باور نکردنى روبه رو مى شوند. بر طبق گزارشات 
اعالم شده جرج بوآز، پدر این خانواده کمتر از یک هفته قبل از حادثه، هواپیماى 
مذکور را خریدارى کرده بود. جرج بوآز خلبانى با تجربه و سابقه اى طوالنى بود. 
او در ده سال گذشته هیچگونه حادثه هوایى در پرونده خود نداشت. «دانى بوآز» 
پسر عموى جرج به رســانه هاى محلى گفت: «جرج به همراه همسر و پسرش 
براى تماشاى مسابقه والیبال دخترشان رفته بودند. قبل از پرواز از جرج پرسیدم، آیا 
این آخرین پرواز اوست؟ جرج پاسخ داد: نه! باید در مورد این موضوع فکر کنم.»

اداره هواپیمایى فدرال ایاالت متحده همچنان در حال تحقیق در مورد علت بروز 
این حادثه و بررسى جعبه سیاه و دیگر شواهد موجود است.

نجات پسر نوجوان از سانحه سقوط هواپیما
مرد کشاورز بابلسرى درحین سمپاشى دچار حادثه شده و کشته شد.

به گزارش ایلنا، در پى کسب خبرى از مرکز فوریت هاى پلیسى 110 مبنى بر حادثه 
منجر به مرگ در یکى از مناطق روستایى شهرستان بابلسر بالفاصله مأموران انتظامى 

بخش بهنمیر به محل حادثه اعزام شدند.
در این حادثه فردى 36 ساله که در حال آماده سازى دستگاه سمپاش براى سمپاشى 
مزرعه کشاورزى خود بود به علت گیر کردن لباسش به گاردان دستگاه دچار حادثه 
شد. این حادثه منجر به مرگ نامبرده به دلیل شکستگى گردن و جراحت هاى شدید 

ناشى از گیر کردن وى داخل دستگاه شد.
با حضور عوامل امدادى جسد نامبرده به بیرون دستگاه منتقل شد و علت حادثه در 

دست بررسى است.

دستگاه سمپاش، قاتل جان کشاورز شد

فرمانده انتظامى غرب اســتان تهران از دســتگیرى ســه نفر که از طریق پیامک اقدام به 
کالهبردارى در شهرستان شــهریار مى کردند، خبر داد.  به گزارش میزان، سردار محسن 
خانچرلى گفت: در پى شکایت فردى مبنى بر اینکه یک ناشناس مبلغ 20 میلیون و 900 هزار 
ریال را از حساب او سرقت کرده است، بررســى موضوع در دستور کار مأموران انتظامى قرار 
گرفت. وى افزود: در بررسى هاى اولیه مشخص شــد، فردى با ارسال پیامک مبنى بر برنده 
شدن در سفر عتبات عالیات، افراد را به پاى دستگاه عابربانک کشانده و با اجراى ترفند هاى 
خاص اقدام به انتقال مبلغ به حساب خود مى کرده است. این مقام ارشد انتظامى تصریح کرد: 
با به کارگیرى روش هاى فنى و شگرد هاى خاص پلیسى، متهم شناسایى و مشخص شد وى 
با همکارى دو َتن دیگر با همین روش از چندین نفر دیگر کالهبردارى کرده است. وى ادامه 

داد: مأموران پس از هماهنگى قضائى به مخفیگاه متهم اعزام شدند و در عملیاتى غافلگیرانه 
وى را دستگیر کردند و به پلیس فتا انتقال دادند. سردار خانچرلى گفت: متهم در بازجویى هاى 
تخصصى، جرم خود را قبول داشته و در ادامه به چندین فقره سرقت با همدستى دو نفر دیگر 
اعتراف کرد که با اقدامات تخصصى پلیس هر دو متهم دستگیر و به پلیس فتا منتقل شدند. وى 
تصریح کرد: در بازرسى از متهمان هفت عدد سیمکارت، 65 کارت عابر بانک مربوط به متهمان 
و 86 کارت عابر بانک متعلق به مالباختگان کشف شد. فرمانده انتظامى غرب استان تهران 
افزود: متهمان در بازجویى هاى فنى در مواجهه با ادله جرم به ناچار لب به اعتراف گشودند و به 
یک میلیارد و 873 میلیون ریال کالهبردارى پیامکى از شهروندان اعتراف کردند که پس از 

تشکیل پرونده، تحویل مراجع قضائى شدند.

سفر به عتبات، ترفند کالهبرداران پیامکى

متلک پراکنى و درگیرى شبانه چند جوان در یکى از بوستان هاى تهران منجر به قتل جوانى 
20ساله شد.

به گزارش تسنیم، ساعت 9و30دقیقه صبح روز دوشنبه 4 تیر ماه سال جارى، مأموران کالنترى 
152 خانى آبادنو در تماس با بازپرس کشیک قتل پایتخت اعالم کردند پسر 20 ساله اى پس از 
نزاع در بوستان «والیت» دچار جراحت شده و پس از انتقال به بیمارستان سینا به علت شدت 

جراحت وارده جان باخته است.
با اعالم این خبر قاضى مرادى، بازپرس ویژه قتل پایتخت دستور انتقال جسد مقتول به پزشکى 

قانونى و تحقیقات براى شناسایى و بازداشت متهم یا متهمان این پرونده را صادر کرد.
کارآگاهان در بررسى هاى اولیه متوجه شدند درگیرى شامگاه سوم تیر در بوستان والیت به 

وقوع پیوسته و چند دختر و پسر در آن شرکت داشته اند.
مأموران در گام بعدى متهم اصلــى پرونده و یکى از حاضران در نزاع را شناســایى و آنها را 

بازداشت کردند.

متهم این پرونده که پیش از ظهر روز سه شنبه5تیرماه به دادسراى امور جنایى تهران منتقل 
شده بود، در اظهاراتش به بازپرس گفت: «شــامگاه روز حادثه(یک شنبه) پس از اتمام کار 
براى هواخورى به بوستان والیت رفتم و زمانى که آنجا رسیدم، چند تن از دوستانم را دیدم، 
همان زمان یکى از دوستانم به نام  شاهین به سه دختر و دو پسر جوان که همراه هم بودند، 
متلکى انداخت که یکى از آنها (مقتول) عصبى شد و دختران جوان و دیگر دوستانش وى را 
براى درگیرى تهییج کردند که مقتول نیز پیراهنش را درآورد و یکى از دوستانم به نام فرهاد 

هم چاقویى به من داد.»
وى افزود: «مقتول در ابتدا چند ضربه چاقو به من پرتاب کرد که من در نهایت عقب عقب رفتم 
و ناگهان روى زمین افتادم؛ در همین حین مقتول نیز روى من افتاد و چاقویى که دست من بود 

به پاى مقتول فرورفت، پس از این نزاع سوار بر موتورسیکلت شدم و به خانه رفتم.»
متهم این پرونده پس از اعتراف به قتل با دســتور قاضى مرادى؛ بازپرس امور جنایى تهران 

بازداشت شد و براى ادامه تحقیقات در اختیار مأموران اداره آگاهى قرار گرفت.

تعدادى از مسئوالن دبیرستان پسرانه «معین» و آموزش وپرورش در جریان رسیدگى 
به پرونده آزار و اذیت تعدادى از دانش آموزان این مدرسه به دادسرا احضار شدند.

حجت االسالم والمسلمین منصورى، سرپرست دادسراى ارشاد در گفتگو با «تسنیم»، 
درباره آخرین وضعیت رسیدگى به پرونده مدرســه معین در این دادسرا اظهار کرد: 
رسیدگى به این پرونده هنوز تمام نشده اســت و تحقیق درباره افرادى غیر از ناظم 
مدرسه (متهم پرونده) که در نظارت هاى خود کوتاهى کرده اند ادامه دارد. وى ادامه 

داد: در همین زمینه تعدادى از مســئوالن مدرسه معین و آموزش وپرورش با عنوان 
«متهم» و «مطلع» به دادسرا احضار شده اند.

حجت االســالم منصورى پیش از این اتهام اصلى متهم پرونده مزبور را، تشویق به 
فساد و کودك آزارى اعالم کرده بود. وى همچنین تعداد شاکیان این پرونده را هشت 
نفر اعالم کرد و گفت: «البته تعدادى از خانواده ها به رغم شکایت در مرجع انتظامى، 

شکایت خود را در مرجع قضائى پیگیرى نکردند.»

احضار مسئوالن مدرسه «معین» به دادسرا

متلک پرانى خونین در پارك! 
وکیل مدافع پرونده قتل دختربچه شش ساله افغانى از بررسى این پرونده به طور 
فوق العاده و خارج از نوبت در دیوان عالى کشــور خبر داد. «ندا علیزاده»، دختر 
شش ساله افغانستانى در اوایل فروردین ماه سال جارى در مشهد، از طرف مردى 

41 ساله مورد تعرض جنسى قرار گرفت و سپس به قتل رسید.
مجیــد علیمردانــى در گفتگو با باشــگاه خبرنــگاران جوان، اظهــار کرد: با
پیگیرى ها و حساسیت ویژه ریاست دادگسترى استان خراسان رضوى، پرونده 
قتل ندا علیزاده، کودك شش ساله افغانى به فوریت به دیوان عالى کشور ارسال 
شده و در حال حاضر در این مجموعه در حال جمع بندى و  بررسى نهایى است. 
وى تصریح کرد: با توجه به آسیب هاى اجتماعى وارده به عواطف مردمى، پرونده 
ندا علیزاده به طور فوق العاده و خارج از نوبت توســط قضات عالى رتبه قضائى 

بررسى مى شود و به سرعت رأى آن صادر خواهد شد.
وکیل مدافع ندا علیزاده همچنین یادآور شد: دقت و سرعت در رسیدگى قضائى 
به پرونده قتل ندا علیزاده مثالزدنى اســت و این امر از توجه مسئوالن مربوطه 
به رسیدگى به جرائمى اینچنینى و برخورد بدون هیچگونه کوتاهى و اغماض 
حکایت دارد. علیمردانى تأکید کرد: در پرونده ندا علیزاده، حقوق دفاعى متهم 

نیز به دقت رعایت شد و شاهد دادرسى عادالنه اى در این خصوص بودیم. رأى 
پرونده با توجه به مســتندات موجود و درنظرگیرى کلیه جهات آن صادر شده 
اســت. وى افزود: رأى نهایى پرونده ندا علیزاده ظرف یک مــاه آینده اتخاذ و 

اعالم خواهد شد.

پرونده «ندا»، خارج از نوبت بررسى مى شود 
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معلوالن ناتوان در منزل 
صاحب شغل مى شوند

مدیـر اداره بهزیسـتى شهرسـتان گلپایـگان گفت: 
معلوالنى کـه توانایـى خـروج از منـزل ندارند، یک 
طرح خوداشـتغالى با توجه بـه توانایى آنهـا در منزل 

فراهم مى شود.
حسن مرادى اظهارداشت: یک مرکز آب درمانى نیز 
در گلپایـگان با کمک خیـران این شهرسـتان، براى 

معلوالن راه اندازى مى شود.

ثبت درهاى سنگى باغ هاى 
تاریخى تیران

درگاه هـا و درهاى سـنگى باغ هـاى تاریخـى تیران 
ثبت ملى شد.

مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى 
استان اصفهان گفت: این درگاه ها و درهاى سنگى، 
به شـماره ملى 32065در سـازمان میـراث فرهنگى 

کشور به ثبت رسید.
فریدون اللهیارى افزود: بر این اساس، هر گونه دخل 
و تصـرف یا اقـدام عملیاتى کـه منجر بـه تخریب یا 
تغییر هویت این آثار  شود، برابر با قانون مجازات هاى 
اسـالمى، تعزیرات و مجازات هـاى بازدارنـده، جرم 
محسـوب شـده  و مرتکـب مشـمول مجازات هاى 

قانونى مى گردد .
قدمت درهاى سنگى باغ هاى شهر تیران و کرون به 
قبل از ورود آریایى ها به ایران بـاز مى گردد و برخى 

از آنها داراى طرح هایى از جمله گل سرخ هستند.

آغاز طرح هاى اوقات فراغت 
در استان

3000 دانـش آمـوز اصفهانـى از طـرح هـاى اوقات 
فراغت بهره مند مى شـوند. رئیـس اداره فرهنگى و 
هنرى اردوها و فضاهاى پرورشى اداره کل آموزش و 
پرورش استان اصفهان با بیان اینکه این طرح در 41 
منطقه آموزش و پرورش، به مدت هفـت  هفته اجرا 
مى شود، گفت: 1700پایگاه براى دانش آموزان برنامه 
هـاى متنوعى را در کانـون هاى فرهنگـى و هنرى،

کانون هاى مسـاجد،اردوگاه ها،دارالقرآن و پژوهش 
سراها ارائه مى دهند.

مرتضـى شـکرى افـزود: در طـرح اوقـات فراغـت، 
مهارت هاى فنى، هنرى، فرهنگى و ورزشى آموزش 

داده مى شود.

صدور68 میلیون دالر کاال از 
کاشان به خارج از کشور

مسـئول واحـد ارزیابـى گمـرك اسـتان اصفهان 
مستقر در کاشان گفت: امسـال 45 میلیون و 942 
هزار و 696 کیلوگـرم کاال بـه ارزش 68 میلیون و 
89 هـزار و 125 دالر از این شهرسـتان به خارج از 

کشور صادر شد.
على مراد نوروزى با بیان اینکه کاشان قطب صنعت 
فرش ماشینى در کشور اسـت، گفت: 34 میلیون و 
655 هزار و 425 دالر از ارزش کاالهاى صادراتى 

امسال مربوط به فرش ماشینى است.
وى گفت: لنت ترمز، لبنیـات، مواد PVC، گالب 
و عرقیات گیاهى، لوله هـاى چدنى و پلیکا، مفتول 
مسى، میلگرد، کولر آبى، گونى آبلیمو و مواد شوینده 

از جمله کاالهاى صادراتى کاشان بوده است.

اجراى طرح بخشودگى جرایم 
حق بیمه اى در آران

مدیـر اداره تأمیـن اجتماعـى آران و بیـدگل از طرح 
بخشـودگى جرایم حـق بیمـه اى کارفرمایان خوش 

حساب خبر داد.
سـعیدرضا یاسـمیان گفـت: ایـن طـرح که شـامل 
کارفرمایان خوش حسـاب و فعال صنفى و صاحبان 

صنایع مى شود، تا دهم تیر ادامه دارد.
وى افـزود: در این طرح، کارفرمایان خوش حسـاب، 
کارگاه هـاى فعـال صنفـى و صنعتـى مـى تواننـد 
با پرداخـت اصل بیمـه سـال1395 به قبل خـود در 

12قسط، از بخشودگى کامل جرایم بهره مندشوند.

خبر

اســتاندار اصفهان گفت: ظرفیت توریسم سالمت در 
ابعاد مختلف، یکى از مزایاى فوق العاده اصفهان است 
و افزایش بهره مندى از ایــن ظرفیت باید مورد توجه 

قرار گیرد.
محسن مهرعلیزاده اظهارداشت: بحث محیط زیست، 
آب و اشتغال از اهم مسائل و مشکالت استان است که 
بخش عمده اى از وقت مدیریت استان صرف پرداخت 

به این موضوعات مى شود.
وى به اقدامات صورت گرفته براى حل مشــکالت 
اســتان اشــاره کرد و افزود: راه هاى بــرون رفت از 
مشــکالت مدیریتى باید با تغییر شیوه ها مورد توجه 

قرار گیرد.
مهرعلیزاده به مشکالت حوزه نظام پزشکى و سالمت 
اشاره کرد و افزود: بیمارستان هاى خصوصى در استان 
باید توســعه یابند و در خصوص توریســم سالمت و 

درمان تالش بیشترى صورت گیرد.
وى یادآور شــد: ظرفیت توریسم ســالمت در ابعاد 
مختلف، یکى از مزایاى بســیار فوق العاده اصفهان 
است و باید تســریع در اتمام عملیات سالن اجالس، 
شهرك سالمت و تشویق سرمایه گذاران براى ساخت 
بیمارســتان و ... براى افزایش بهره مندى از توریسم 

سالمت مورد توجه قرار گیرد.

مدیر تأمین مســکن و امور مهندسى ساختمان کمیته امداد 
امام خمینى(ره)استان اصفهان ازپرداخت چهار میلیارد تومان 

براى تعمیر و بازسازى مسکن مددجویان اصفهانى خبر داد.
عباسعلى زارعان گفت: ســه میلیارد و 960 میلیون تومان 
در سال 96 براى تعمیر و بازســازى منازل هزار و 562 نفر از 

مددجویان تحت حمایت کمیته امداد اصفهان هزینه شد.
وى افزود: در دو دهه اخیر رشــد بى رویه قیمت ها در حوزه 
ســاختمان، باعث افزایش هزینه تأمین مســکن مناسب 
براى مردم شده است و نیازمندان جامعه در جریان موج هاى 
افزایشى، آسیب بسیار بیشترى دیده اند. زارعان کمک به تأمین 
مسکن مناسب براى نیازمندان را، در حال حاضر یک ضرورت 

اورژانسى دانست و تأکید کرد: در بسیارى از موارد و به ویژه در 
کالنشهرها، تأمین مسکن پایدار و شخصى براى مددجویان، 
به راحتى باعث توانمندســازى و خودکفایــى این خانوارها 
مى شود. زارعان بابیان اینکه منابع این نهاد براى تأمین نیاز 
گسترده مددجویان درزمینه مسکن محدود است، گفت: در 
سال گذشته باوجود همه تنگناهاى موجود، موفق به تعمیر و 
بازسازى مسکن هزار و 562 خانوار تحت حمایت شدیم. وى 
گفت: براى ارائه این خدمات به مددجویان در سال 96، سه 
میلیارد و 960 میلیون تومان هزینه شد که دو میلیارد و 796 
میلیون آن از محل اعتبارات دولتى و کمک هاى مردمى و یک 

میلیارد و 164 میلیون آن هم از وام و سایر منابع تأمین شد.

پرداخت4میلیارد براى 
بازسازى مسکن مددجویان

توریسم سالمت از مزایاى 
فوق العاده اصفهان است

پژوهشگران دانشــگاه صنعتى اصفهان، نانوالیاف 
ارزان از دانه گیــاه کتان براى تولید مــواد غذایى 

فراسودمند ساختند.
عضو هیئت علمى دانشگاه صنعتى اصفهان گفت: در 
این طرح پژوهشى، نانوالیافى از موسیالژ دانه گیاه 
کتان که محصول جانبــى کارگاه هاى تولیدکننده 

روغن کتان(بزرك) است، تولید شد.
امیرحســین گلى افزود: دانه گیاه کتــان (بزرك) 
به عنوان ماده اولیه مناســب براى تولید حامل هاى 
ترکیب مفید خوراکى و منبع مهم جهت اســتخراج 

ماده مورد نیاز در تولید نانوالیاف اســت که از آن در 
صنایع تولید مواد غذایى فرا سودمنداستفاده مى شود.
به گفته وى، استفاده از ضایعات کارگاه روغن کشى 
به عنوان ماده اولیه براى تولید این نانوالیاف، هزینه 
نهایى تولید ان را در مقایسه با به نمونه هاى مشابه 

به طور چشمگیرى کاهش مى دهد.
وى ادامه داد: در این طرح از یک پلیمر سنتزى براى 
ترکیب با ماده اولیه و بهبود خواص آن استفاده شد و 
حضور این پلیمر سنتزى موجب مى شود نانوالیافى با 

ساختار یکنواخت الکتروریسى شوند. 

مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب روستایى استان 
اصفهان گفت: در حال حاضر وضعیت منابع آبى در 
استان به گونه اى اســت که به مشترکان پرمصرف 
اخطار کتبى داده مى شــود و اگر مشترکان رعایت 
الگوى مصرف نداشته باشند، انشعاب آنها به صورت 

موقت قطع خواهد شد.
محمدحســین قرائتى اظهارداشــت: شرکت آب و 
فاضالب روستایى اســتان اصفهان براى مقابله با 
بحران آب برنامــه هایى از پیش طراحى شــده به 

شهرستان ها ابالغ کرده 
است.

وى بــا بیــان اینکــه از 
جمله برنامــه هاى مقابله 
با بحران آب، شناســایى 
مشــترکان پر مصرف در 
روستاها بوده، افزود: طبق 
آمار شــاهدیم 55 درصد 
مشترکان آب و فاضالب 

شرایط نرمال مصرف که بین صفر تا 15 متر مکعب 
است را رعایت کرده و جزو مشترکان کم مصرف به 

شمار مى آیند.
وى با اشــاره به وضعیت مشــترکان پرمصرف و 
بدمصرف آب در روســتاها، تصریح کرد: 45 درصد 
از مشــترکان شــرکت آب و فاضالب روســتایى 
استان اصفهان متأســفانه الگوى مصرف را رعایت 
نمى کنند که این مســئله مى تواند به یک بحران 

اجتماعى تبدیل شود.
وى ادامه داد: امســال بــا توجه به شــرایط فعلى، 
الگوهاى مصرف را تغییر داده ایــم و براى برخورد 
با مشترکان پرمصرف تصمیمات جدى اتخاذ شده، 
بر همین اساس شرکت آب و فاضالب در روستاها و 
شهرستان هاى استان اقدام به شناسایى مشترکان 

پرمصرف کرده است.

قرائتى اضافه کرد: در حال حاضر وضعیت منابع آبى 
در استان اصفهان به گونه اى اســت که در ابتدا به 
مشترکان پرمصرف اخطار کتبى داده مى شود و در 
صورت عدم رعایت الگوى مصرف، مجبور خواهیم 
بود تا براى تأمین آب ســایر مشترکان انشعاب این 
دسته از مشــترکان را به صورت موقت قطع کنیم 
و در مرحله اى که قرار اســت مجدداً به مشترکان 
پرمصرف انشعاب واگذار شود، این مهم  با اخذ تعهد 

انجام خواهد شد.
قرائتى افزود: یکى دیگر از 
تمهیدات انجام شــده این 
شرکت مربوط به مناطقى 
است که کیفیت آب آنگونه 
که باید مطلوب نیست؛ در 
این راســتا، نصب دستگاه 
آب شیرین کن در دستور 
کار قرار دارد که تاکنون در 
30 نقطه، این دســتگاه ها 

نصب و راه اندازى شده است.
وى تصریح کرد: فرسودگى شبکه یکى از مشکالتى 
است که در حوزه هدر رفت آب با آن مواجه هستیم و 
در این زمینه، شرکت آب و فاضالب روستایى استان 
اصفهان بالغ بر 400 کیلومتر اصالح و توسعه را در 
دست اجرا قرار داده، همچنین خط انتقال آب از منابع 
جدیدى که حفر چاه هاى آن انجام شده نیز تحقق 

یافته است.
وى اضافه کرد: با توجه به شــرایط بحرانى که در 
خصوص کمبود آب در اســتان وجود دارد، درحدود 
300 روستاى استان که از خطوط اصلى انتقال آب 
استان آبرسانى مى شدند، با افت فشار مواجه هستند 
و باید توجه داشت بحث آبرســانى سیار در راستاى 
رفع کمبود در ایــن بخش خواهد بود تا آبرســانى 

جوابگوى 600 روستا باشد.

نایب رئیس اتحادیه میادین میوه و تره بار اصفهان 
با بیان اینکه میوه هاى تابســتانه کــه انحصارى از 
اصفهان تأمین می شــود، رو به اتمام است، گفت: 
کاهش عرضــه و افزایش تقاضــا موجب افزایش 

قیمت میوه  مى شود.
على مهرکش در خصوص وضعیت بازار میوه هاى 
تابستانه، اظهار داشــت:در چند ســال اخیر 30 تا 
40 درصد ظرفیت تولید میوه هاى تابســتانه قبل از 
برداشــت از بین مى رود، زیرا به دلیل وضعیت آب و 
هوایى ایران، در دو ماه منتهى به پایان سال که زمان 
گلدهى درختان میوه و صیفى جات همچون هندوانه 
و خربزه است، هوا گرم و ســبب باز شدن سریع تر 

گل ها مى شود. 
وى افزود: از طرفى، در فروردین  ماه که گل ها باید 
رشد کنند، هوا سرد مى شــود و باعث از بین رفتن 
گل ها مى شــود و این امر موجب کاهش عرضه و 
افزایش تقاضا مى شــود و افزایش قیمت میوه ها را 

به دنبال دارد. 
وى بــا بیان اینکه در ســال گذشــته صیفى جاتى 
همچون هندوانه و طالبى در این فصل از ســال به 
دلیل قیمت پایین فروش، کنتــرل  کننده بازار میوه 
بودند، گفت: قیمت این دسته از صیفى جات، بر روى 
دیگر میوه ها نیز تأثیر مى گذاشت، اما چون کشاورزان 

در سال گذشــته متحمل ضرر شدند، امسال برخى 
راغب به کشــت این محصوالت نشــدند و برخى 
دیگر که کاشت محصول انجام داده بودند، به دلیل 
ضررهایى کــه یک ماه بعد از عید متحمل شــدند، 

تعطیل کردند. 
وى با اشــاره بــه اینکــه میوه هاى تابســتانه که 
انحصارى از اصفهان تأمین شود رو به اتمام است و 
میوه هاى سردرختى، از خارج استان تأمین مى شود، 
اظهارداشت: بر اساس نرخ هاى اعالم شده از سوى 
اتحادیه، قیمت هر کیلو هندوانه بین هزار و 200تا 
هزار و 800 تومان، گیالس تک دانه ارومیه، مشهد 
و لواســان بین ده هــزار تا14هزار تومــان، خربزه 
مشــهدى بین هزار و 500تا دو هزار و 500  تومان، 
خربزه اصل مشهدى بین دو هزار و 500تا سه هزار 
تومان، گرمک دســتچین اصفهان دو هزار تومان، 
انگور یاقوتى سرپل ذهاب بین هفت هزار تا هشت 
هزار تومان، انگور جهرم شــیراز بین هشت هزار تا 
هشت هزار و 500 تومان، زردآلو سوپر یک دستچین 
ده هزارتومان و انواع دیگر بین سه هزار تا چهار هزار 
و 500تومان، آلو شابلون و آلو سیاه بین چهار هزار تا 
هشت هزار تومان، هلو شــمال بین پنج هزار تا پنج 
هــزار و 500 تومان و هلو اصفهان بیــن دو هزار تا 

چهارهزار تومان تعیین شده است.

ساخت نانو الیاف گیاهى ارزان از دانه کتان

اخطار آبفار به مشترکان روستایى پرمصرف

میوه هاى تابستانى اصفهان، رو به اتمام است

شــرکت فناورى بن یاخته هاى رویان از طرح هاى برگزیده پژوهشــى و فناورى حوزه 
سلول هاى بنیادى با محوریت سلول بنیادى خون ساز، سلول هاى بنیادى بالغین، بانک 
سلول بنیادى خون بندناف و سلول درمانى با استفاده از سلول هاى بنیادى حمایت مى کند.
این حمایت، شامل طرح هاى پژوهشى مصوبى است که حداکثر یکسال از تاریخ تصویب 

آنها در دانشگاه مربوطه گذشته باشد.
حمایت مالى رویان شــامل حمایت از طرح هاى دانشــجویان دوره دکتراى تخصصى 
(PhD)، رزیدنتى، پسادکترا (Postdoc)، فلوشیپى و طرح هاى مقطع کارشناسى ارشد 
با محورهاى سلول هاى بنیادى خونساز، بانک سلول بنیادى خون بندناف و بالغین، سلول 

درمانى با استفاده از سلول هاى بنیادى خون بندناف و سلول هاى بنیادى مزانشیم (بالغ، 
بندناف و... )، سلول هاى بنیادى خونساز و بیمارى هاى اتوایمیون و سلول هاى بنیادى 

خونساز و بیمارى هاى قلبى،عروقى است.
آخرین مهلت ارسال چکیده طرح هاى پژوهشى 25 آذرماه سال 97 است و ثبت درخواست 

از طریق آدرس www.rsct.ir امکانپذیر است.
میزان مبلغ حمایتى از طرح هاى دوره دکتراى تخصصى (PhD) و رزیدنتى مبلغ صد 
میلیون ریال، طرح هاى دوره پسادکترا (Postdoc) و فلوشیپى مبلغ 150 میلیون ریال 

و میزان مبلغ حمایتى از طرح هاى کارشناسى ارشد حداکثر 50 میلیون ریال است.

حمایت مالى رویان از طرح هاى 
پژوهشى بانک خون بندناف

مدیر خانه خالقیت شهردارى اصفهان اعالم کرد: با توجه 
به فرارسیدن فصل تابستان، این مرکز برنامه هایى جهت 
پر کردن اوقات فراغت و پردازش ایده به نوجوانان تعریف 

کرده است.
هاجر ابراهیمى اظهارداشــت: برگزارى جشــنواره هاى 
متعددى از قبیل جشــنواره بازى هاى چوبى، مســابقه 
روباتیک و جشنواره آشــپزى هیجانى در خانه خالقیت 
برنامه ریزى شده است که در طول تابستان اجرا خواهد 

شد.
وى زمان برگزارى بازى هاى فکرى را از تیر ماه عنوان 
کرد و ادامه داد: روزهاى شنبه هر هفته بازى هاى فکرى 

در خانه خالقیت اجرا و پس از آن بین متقاضیان مسابقه 
برپا خواهد شد.

مدیر خانه خالقیت و رستوران فکرى شهردارى اصفهان 
به برگزارى دوره هاى آموزشى نیز اشــاره کرد و گفت: 
دوره هاى آموزشــى داراى 57 ســرفصل است که همه 
رده هاى سنى از دو سال تا 18 سال را پوشش مى دهد و  در 

دو نوبت صبح و عصر متقاضى مى پذیرد.
ابراهیمى خاطرنشان کرد:  برنامه اى تحت عنوان رستوران 
بازى فکرى در خانه خالقیت ترتیب داده شده است، بدین 
ترتیب بازى هاى فکرى در قالب منو به متقاضیان ارائه 
مى شود و آنها پس از انتخاب، شــروع به بازى مى کنند، 
البته نحوه اجراى بازى از سوى مربیان مجموعه آموزش 

داده مى شود.

معاون عمرانى بنیاد مسکن انقالب اسالمى استان اصفهان 
گفت: طرح هادى همه روستاهاى استان اصفهان نیازمند 

بازنگرى است.
على کریمى با بیان اینکه 935 روستاى باالى 20 خانوار در 
استان اصفهان وجود دارد، اظهارداشت: در سال 90 براى 

تمام این روستاها طرح هادى ابالغ شد.
وى با بیان اینکه از سال 90 تاکنون 36 روستا به روستاهاى 
بیش از 20 خانوار استان اصفهان اضافه شده است، افزود: 
تهیه طرح هادى براى این روستاها نیز در دستور کار قرار 

گرفته است.
معاون عمرانى بنیاد مسکن انقالب اسالمى استان اصفهان 
با تأکید بر اینکه هر روستا باید یک سند راهبردى، شناسنامه 
و نقشه راه داشته باشــد، افزود: در سند راهبردى روستاها 
تمام مسائل براى صدور پروانه ساخت باید در نظر گرفته 

شود.
وى با اشاره به اینکه در ســال مالى 97 وضعیت اعتبارات 
بسیار نامساعد بوده اســت، افزود: اعتبار تملک دارایى تا 
50 درصد کاهش داشته و براى مثال در شهرستانى چون 
مبارکه که 700 میلیون اعتبار دریافت اعتبار داشته، امروز 

نصف این اعتبار پرداخت مى شود.
کریمى با تأکید بر اینکه باید بــراى طرح هاى بازنگرى و 
تهیه طرح هاى هادى اعتبار مناسبى در نظر گرفته شود، 

گفت: طرح هادى 300 روســتا باید دوباره مورد بازنگرى 
قرار گیرد و دهیارى ها و بنیاد مسکن باید براى طرح ها و 

نقشه بردارى ها رقمى اختصاص دهند.
وى با بیــان اینکه عالوه بــر طرح هاى هــادى، طرح  
روستاهاى هدف گردشــگرى را نیز در دستور کار داریم، 
افزود: در حال حاضر براى 17 روســتا در ســطح استان 

برنامه هاى گردشگرى تعریف شده است .

■■■
معاون عمرانى بنیاد مسکن انقالب اسالمى در خصوص 
جذب قیر رایگان براى اســتان اصفهان گفت: 15 درصد 
از قیر رایگان جذب شــده براى اســتان به بنیاد مسکن 
اختصاص داده شده که در سال اول، هشت هزار ُتن سهم 
بنیاد مسکن بود، در حالى که 34 هزار ُتن قیر رایگان براى 

استان دریافت شد.

برنامه هاى تابستانى خانه خالقیت شهردارى 

همه طرح هاى هادى روستاهاى اصفهان، نیازمند بازنگرى است
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رئیــس اداره امور بیابــان اداره کل منابــع طبیعى و 
آبخیزدارى اســتان اصفهان گفت: درختان صنوبر و 
چنار که از سوى فضاى ســبز در شهر اصفهان کاشته 
شده، مناسب اقلیم گرم و خشک شهر اصفهان نیست.
حســین على نریمانى با بیان اینکــه در صورتى که 
در اراضى کشــاورزى کشــتى صورت نگیرد، تمام 
اراضى کشــاورزى مســتعد ایجاد طوفان هاى گرد و 
غبار مى شود، اظهار داشت: تبدیل اراضى کشاورزى 
به کانون طوفان هاى گرد و غبار، امرى واضح است و 

تمام تصاویر ماهواره اى نیز گویاى این مسئله است.
وى با بیان اینکه در صورت تداوم خشکســالى و عدم 

چاره اندیشــى جدى براى این زمین هاى کشاورزى، 
شاهد پیش روى بیابان زایى خواهیم بود، بیان داشت: 
در حال حاضر وضعیت تعادل در ســطح بیابان هاى 

استان اصفهان برقرار است.
وى اعالم کرد: کمیته کنترل اســتانى گرد و غبار در 
حالى یکسال گذشته تشکیل شد که اکنون غیرفعال 
است و این در حالى است که دبیرى این کمیته بر عهده 
محیط زیست اســت و اعضاى آن را بسیج سازندگى، 
فرمانــدارى شهرســتان ها، راه و شهرســازى، آب 
منطقه اى شــهر و اســتان اصفهان و منابع طبیعى 

تشکیل مى دهد.

نماینــده مردم گلپایگان و خوانســار در مجلس شــوراى 
اسالمى گفت: دولت در گزارش هاى خود بیان مى کند ارز 
کاالهاى اساســى و مواد اولیه را تأمین کردیم، اما واقعیت 
این اســت که امروز بخش زیادى از مواد اولیه در گمرکات 
کشور مانده اند، چون ارز آن تأمین نشده است. على بختیار 
اظهارداشت: اجراى تک نرخى شدن نرخ ارز که مدت زیادى 
بود اقتصاددانان و کارشناسان بر آن تأکید داشتند، عملى نشد 
تا اینکه حباب قیمت ارز ترکید و قیمت آن افزایش زیادى 
پیدا کــرد. وى ادامه داد: در این زمــان دولت یک تصمیم 
نیم بندى گرفت و تنها قیمت ارز را تک نرخى کرد و قیمت آن 
را واقعى نکرد. وى افزود: امروز شاهد گرفتارى هایى هستیم 

که تولیدکنندگان براى آوردن مواد اولیه، ثبت ســفارش و 
براى کاالهاى اساسى مردم با مشکل مواجه هستند.  وى 
اظهارداشت: هم اکنون پیشنهاد داده اند که بازار غیررسمى ارز 
را به رسمیت بشناسیم و این که هر از گاهى یک تصمیم جدید 
مى گیریم و این تصمیم جدیــد حاصل ناکارآمدى تصمیم 
قبلى است، واقعاً براى کشور  مضر است و باید تصمیم درست 
کارشناسى شده بر اساس داده هاى درست اتخاذ کنیم. بختیار 
تصریح کرد: فعًال تصمیم گرفته اند بازار غیررسمى ارز را به 
رسمیت بشناسند، دلیل این تصمیم گیرى هم این است که 
سامانه نیما ناکارآمد بوده اســت و این مکانیزمى که براى 

تأمین ارز گذاشته ایم، خوب عمل نکرده است. 

درختان صنوبر و چنار
 مناسب اقلیم اصفهان نیست

ارائه طرح دو فوریتى ممنوعیت 
واگذارى سکه به مجلس 

دستگیرى 13 سارق در 
اردستان

فرمانده انتظامى شهرستان اردستان گفت: در راستاى طرح 
ارتقاى امنیت اجتماعى،13 سارق در شهرستان اردستان 
دستگیر شدند. غالمرضا هاشمى زاده افزود: سرقت هاى 
مکشوفه شامل 16 فقره قطعات خودرو، سه فقره خودرو، 
سه فقره اماکن خصوصى، دو فقره سرقت به عنف، سرقت 
ترانس برق از کارخانجات، دو فقره معابر، یک فقره موتور 
سیکلت، یک فقره منزل، دو فقره اماکن دولتى، یک فقره 
قطعات موتور سیکلت، دو فقره مغازه، یک فقره احشام، یک 
فقره وجه نقد است که با هماهنگى مقامات قضائى تحویل 
مال باختگان شـد. فرمانده انتظامى شهرستان اردستان 
خاطرنشان کرد: در این راستا 13 نفر متهم دستگیر و براى 

تعیین تکلیف، تحویل مقامات قضائى شهرستان شدند.

توزیع امکانات فرهنگى در 
تیران، عادالنه نیست

فرماندار تیران و کرون گفت: توزیع امکانات فرهنگى، بر 
حســب میزان جمعیت و ظرفیت هاى هر منطقه عادالنه 
نیست. مجید حججى با اشــاره به کمبود فضاى کتابخانه 
اى در شهرستان تیران و کرون اظهارداشت: بخش کرون 
دسترسى آسان به کتابخانه و امکانات کتابخانه اى ندارد. وى 
با اشاره به محرومیت در این منطقه و کمبود اعتبارات براى 
اجراى فعالیت هاى عمرانى، خدماتى و فرهنگى تصریح 
کرد: 70 درصد از جمعیت این شهرستان در روستاها ساکن 
هستند، اما بخش روستایى کمترین امکانات فرهنگى را دارد.

خبر

مزایده اموال غیرمنقول (اسناد رهنى)
شــماره آگهــى: 139703902004000117 تاریــخ آگهــى: 1397/04/02 شــماره پرونــده: 
139504002004000369 مزایده پرونده اجرایى به شماره بایگانى: 9501133 ششدانگ اعیانى یک دستگاه 
کاشــانه پالك 36724 فرعى از 15190 اصلى قطعه چهارم غربى به مساحت 143/17 مترمربع با قید اینکه 
دسترسى به حیاط مشاعى ندارد و از حد شمال به فضاى خیابان پیشرفتگى دارد به انضمام اعیانى انبارى شماره 
36737 به مساحت 3/77 مترمربع واقع در طبقه زیرزمین به انضمام تمامى ششدانگ پارکینگ شماره 36741 
به مساحت 12 مترمربع واقع در طبقه زیرزمین با قدرالسهم از عرصه مشاعى پالك 10337 واقع در بخش 5 
ثبت اصفهان به آدرس: اصفهان خیابان عسگریه خیابان گلستان کوچه شکوفه مجتمع بهار روبروى فضاى 
سبز طبقه چهارم واحد 9 با کدپستى 8199779333 که سند مالکیت آن در صفحه 514 دفتر امالك جلد 388 
ذیل شماره 76214 و شماره چاپى 082289 سرى الف سال 87 به نام خانم سهیال زارع پور نصرآبادى ثبت و 
صادر شده است با حدود: شماال: به طول هفت و نیم متر پنجره و دیوارى است به فضاى خیابان شرقا: اول در دو 
قسمت که قسمت دوم جنوبى است به طول هاى هفت متر و شانزده صدم متر و شش و نیم متر و دو متر درب و 
دیوارى است اشتراکى با کاشانه به راه پله و آسانسور سوم در دو قسمت که قسمت دوم جنوبى است به طول هاى 
هفت و نیم متر و چهل صدم متر دیوارى است اشتراکى با کاشانه سى و شش هزار و هفتصد و بیست و سه جنوبا: 
در دو قسمت که قسمت دوم پخى شکل است به طول هاى پنج متر و شصت صدم متر و دو متر و دوازده صدم 
متر پنجره و دیوارى است به فضاى حیاط مشاعى غربا: اول به طول نوزده متر و بیست و پنج صدم متر دیوارى 
است به پالك ده هزار و سیصد و سى و شش دوم به طول چهل صدم متر دیوارى است به فضاى خیابان دوم. 
حدود انبارى: شماال: به طول دو متر و نود صدم متر دیوار اشتراکى است با انبارى سى و شش هزار و هفتصد و 
سى و شش شرقا: به طول یک متر و سى صدم متر دیوارى است به محوطه مشاعى رامپ جنوبا: به طول دو متر 
و نود صدم متر دیوار اشتراکى است با انبارى سى و شش هزار و هفتصد و سى و شش غربا: به طول یک متر و 
سى صدم متر درب و دیوارى است به راهرو جنوبا: به طول دو متر و نود صدم متر دیوارى است به دستشوئى سوم 
حدود پارکینگ: شماال و جنوبا: به طول دو متر و چهل صدم متر محوطه است به محوطه مشاعى پارکینگ شرقا 
و غربا: به طول پنج متر خط مفروض است به محوطه مشاعى پارکینگ. حقوق ارتفاقى له و علیه طبق قانون 
تملک کاشانه هاست که طبق نظر کارشناس رسمى محل مورد بازدید عبارت است از یک واحد آپارتمان سه 
خوابه به مساحت 134/97 مترمربع واقع در ضلع غربى طبقه چهارم یک مجموعه مسکونى 11 واحدى با مصالح 
اسکلت بتونى، سقف تیرچه بلوك، کف سرامیک فرش، آشپزخانه با کابینت ام دى اف و کف سرامیک و بدنه 
کاشى کارى شده، پنجره ها آلومینیم شیشه خور، درب هاى داخلى چوبى، سیستم سرمایش کولر آبى، گرمایش 
شوفاژ با استفاده از پکیج داراى آسانسور و پارکینگ، اشتراکات آب مشترك با مجموعه و برق و گاز اختصاصى 
که طبق سند رهنى شماره 31733- 92/8/30 تنظیمى در دفترخانه اسناد رسمى شماره 135 اصفهان در قبال 
بدهى شرکت توان خودرو جى در رهن بانک صادرات اصفهان واقع مى باشد و تا تاریخ 97/7/15 داراى بیمه 
نامه است و از ساعت 9 الى 12 روز چهارشنبه مورخ 97/4/27 در اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان واقع در خیابان 
هشت بهشت شرقى چهارراه اول شهید صداقتى ابتداى خیابان الهور سمت چپ طبقه سوم به مزایده گذارده 
مى شود. مزایده از مبلغ پایه 4/100/000/000 ریال (چهار میلیارد و یکصد میلیون ریال) شروع و به هرکس 
خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادى فروخته مى شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهى هاى مربوط به آب، 
برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراك و مصرف در صورتى که مورد مزایده داراى آنها باشد و نیز بدهى 
هاى مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم شده یا نشده باشد به 
عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختى بابت هزینه هاى فوق از 
محل مازاد به برنده مزایده مسترد مى گردد ضمنا این آگهى در یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان 
مورخ 97/4/7 درج و منتشر مى گردد و در صورت تعطیلى روز مزایده به روز بعد موکول مى گردد. توضیحاً جهت 
شرکت در جلسه مزایده مبلغ پایه مزایده طى چک تضمین شده بانک ملى در وجه اداره اجراى اسناد رسمى بابت 
پرونده کالسه فوق به همراه تقاضاى کتبى و ارائه کارت شناسایى معتبر الزامى است. ضمنا برنده مزایده باید 
کل مبلغ خرید را تا پایان وقت ادارى همان روز طى فیش مخصوص در حساب اداره ثبت اسناد و امالك سپرده 

نماید. م الف: 193750 اداره  اجراى اسناد رسمى اصفهان /4/144
فقدان سند مالکیت

شماره: 103/97/1120/26- 97/4/4 آقاى مجتبى محبى فرزند على به استناد یک برگ استشهادیه محلى 
که هویت و امضاى شهود رسما گواهى شده مدعى است سند مالکیت خود به شماره 450741 را که به میزان 
ششدانگ به شماره پالك ثبتى 301/73191 واقع در بخش 16 حوزه ثبتى اصفهان (شاهین شهر) که در ص 
دفتر ذیل ثبت به نام مجتبى محبى فرزند على ثبت و صادر و تسلیم گردیده و به موجب سند قطعى/ صلح/ سایر 
23928 مورخ 96/5/26 دفترخانه 408 شاهین شهر به او انتقال قطعى یافته و معامله دیگرى هم انجام نشده 
و به موجب سند شــماره 14167 مورخ 93/9/13 در رهن بانک مسکن قرار داشته و نحوه گم شدن جابجایى 
اعالم شده، چون درخواست صدور ســند المثنى گردیده، طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آ.ق.ث مراتب 
آگهى مى گردد که هر کس مدعى انجام معامله یا وجود ســند مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار آگهى تا ده 
روز اعتراض خود را به این اداره اعالم و اصل ســند را ارائه نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل ســند به ارائه 
کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرســد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى 
سند مرقوم صدر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. م الف:  196615 ناصر صیادى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك 

شاهین شهر /4/198
مزایده

شماره صورتمجلس: 9709003759700100 شماره پرونده: 9309982164600695 شماره بایگانى شعبه: 
970015 تاریخ تنظیم: 1397/03/30 حسب نیابتهاى واصله از شعبه 206 دادگاه حقوقى مجتمع قضایى شهید 
مفتح تهران محکوم علیه آقاى بابک مظفرى فرزند منوچهر ثبت شده به کالسه 960425 ح 2 اجرا محکوم به 
پرداخت 211/000/000 ریال در حق آقاى رامین افضلى و مبلغ 10/000/000 ریال بابت حق االجراى دولتى در 
حق صندوق دولت و همچنین حسب نیابت واصله از شعبه 221 دادگاه حقوقى مجتمع قضایى شهید مفتح تهران 
ثبت شده به کالسه 970015 ح 2 اجرا به پرداخت مبلغ 587/055/797 ریال در حق حسین معقولى و محکوم 
گردیده است که محکوم لهم در جهت وصول مطالبات اقدام به توقیف اموال محکوم علیه شامل پالك ثبتى 
301/15314 بخش 16 ثبت اصفهان نموده اند که حسب استعالم واصله از اداره ثبت اسناد و امالك به شماره 
101/97/479/26 مورخ 97/02/26 میزان 6 دانگ از پالك فوق در مالکیت رسمى محکوم علیه بوده و طبق 
نظریه کارشناس دادگسترى ملک یک قطعه زمین بنشانى شاهین شهر جاده گاز بعد از اداره گاز شاهین شهر 
به مساحت 1100 مترمربع که کاربرى آن از کمسیون ماده 5 مصوب نشده است و به میزان 1/500/000/000 
ریال ارزیابى شده است و نظریه ارزیابى مصون از ایراد و اعتراض بوده و وضعیت ملک در اجراى ماده 111 قانون 
اجراى احکام مدنى بررسى شده که طبق گزارش مامور اعزامى به محل ملک فاقد متصرف مى باشد و ملک 
موقت به مالک تحویل شده و در اجراى ماده 51 قانون فوق الذکر با توجه به میزان طلب محکوم له و احتساب 
حق االجرا و هزینه هاى اجرایى مقدار ششدانگ از میزان مالکیت محکوم علیه در روز پنج شنبه مورخ 97/04/21 
ساعت 8:30 الى 9 صبح در دادگسترى شاهین شهر طبقه همکف واحد اجراى احکام از طریق مزایده در معرض 

فروش گذاشته مى شود. مزایده از قیمت کارشناسى شــروع و به خریدارى که باالترین قیمت را پیشنهاد کند 
فروخته مى شود. برنده مزایده باید 10 درصد قیمت نهایى مزایده را همراه داشته تا به حساب سپرده دادگسترى 
به شماره 21712902777002 نزد بانک ملى شاهین شهر واریز نماید و مابقى را حداکثر ظرف یک ماه پرداخت 
کند و در صورتى که برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بهاى اموال را نپردازد ســپرده او پس از کسر هزینه هاى 
مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید مى گردد. متقاضیان خرید مى تواند در مدت پنج روز قبل از روزى که 
براى فروش معین شده است به این شعبه مراجعه و با معرفى این اجرا اموالى را که آگ هى شده مالحظه نمایند. 
محکوم له مى تواند مثل سایرین در خرید شرکت نماید و تسلیم مال فقط بعد از پرداخت تمام بهاى آن صورت 
خواهد گرفت. آگهى مزایده عالوه بر انتشار در روزنامه در قسمت اجرا و محل فروش الصاق مى شود. م الف: 610 
محسن منتظرى- مدیر اجراى احکام شعبه دوم حقوقى دادگاه عمومى حقوقى شهرستان شاهین شهر /4/225

تحدید حدود اختصاصى
چون تحدید حدود ششدانگ قطعه زمین (اکنون بصورت یکبابخانه است )  پالك  شماره 129/22 واقع درقطعه 3 
نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام خانم ها سهیال آذرى نجف آبادى و خانم لیال آذرى 
نجف آبادى   فرزندان  محمد حسن  در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک 
بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه 
مورخ 97/5/8 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید 
حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت 
مقرردرمحــل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانــون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  
مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار: 97/4/7 م الف:1182حسین زمانى- رئیس 

ثبت اسنادوامالك نجف آباد/4/171
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک باب خانه پالك  شــماره 316/18 واقع درقطعه 4 نجف آباد بخش 11 ثبت 
اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى غالمعلى متین فر وخانم مرضیه عظیمى    فرزندان  نعمت اله وعلى   در 
جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون 
ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 97/5/8 ساعت 8 صبح در محل 
شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب 
این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوســاعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات 
مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته 

خواهدشد. تاریخ انتشار: 97/4/7 م الف:1183حسین زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد/ 4/172
 تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه   پالك  شماره 362/11 مجزى شده ازپالك 362/4واقع درقطعه 10 
نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى محمد احمدى فرزند ابوالقاسم و غیره   در 
جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون 
ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 97/5/8 ساعت 8 صبح در محل 
شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب 
این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوســاعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات 
مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته 

خواهدشد. تاریخ انتشار: 97/4/7 م الف:1184حسین زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد/ 4/173
 تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه پالك  شماره 803/1 واقع درقطعه 10 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان 
که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى اکبر کاظمى نجف آبادى    فرزند  على محمد وشریک  در جریان ثبت است به 
علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى 
نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 97/5/8 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد 
آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه 
مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین 
مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاســى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ 

انتشار: 97/4/7 م الف:1185حسین زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد/ 4/174
 تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه  پالك  شماره 620/6 واقع درقطعه 6 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان 
که طبق پرونده ثبتى به نام خانــم زهره عطائى نجف آبادى    فرزند یداله  در جریان ثبت اســت به علت عدم 
حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده 
تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 97/5/8 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر 
صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین 
ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 
20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار: 97/4/7 م 

الف:1186حسین زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد/ 4/175
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه   پالك  شماره 1115/3 واقع درقطعه 7 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان 
که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى محمدرضا باقرى نجف آبادى  فرزند حسین  در جریان ثبت است به علت عدم 
حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده 
تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 97/5/8 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر 
صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین 
ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 
20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار: 97/4/7 م 

الف:1187حسین زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد/ 4/176
 تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ قطعه ملک  پالك  شماره 330/1 واقع درقطعه 9 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان 
که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى ورثه مرحوم رضا پورمحمدى   فرزند محمد حسین  در جریان ثبت است به علت 
عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى 
نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 97/5/8 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد 
آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه 
مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین 
مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاســى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ 

انتشار: 97/4/7 م الف:1188حسین زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد/ 4/177

 تحدید حدود اختصاصى
چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه پالك  شماره 578/4 واقع درقطعه 7 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان 
که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى اســماعیل عباســى فرزند منصور در جریان ثبت است به علت عدم حضور 
متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دســتور قســمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده 
تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 97/5/8 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر 
صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین 
ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 
20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار: 97/4/7 م 

الف:1189حسین زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد/ 4/178
 تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک واحد تجارى باتحتانى وفوقانى  پالك  شماره 550/33 واقع درقطعه 5 نجف 
آباد بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام خانم شــهناز شهرآشوب نجف آبادى  فرزند لطفعلى 
وشــریک  در جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت 
اخیرماده 15 قانون ثبــت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشــنبه مورخ 97/5/8 
ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد 
انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل 
حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى 
تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار: 97/4/7 م الف:1190حسین زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك 

نجف آباد/ 4/179
 تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه   پالك  شماره 741/3 واقع درقطعه 6 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان 
که طبق پرونده ثبتى به نام خانم نسرین آقائى ملک آبادى   فرزند قربانعلى   در جریان ثبت است به علت عدم 
حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده 
تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 97/5/8 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر 
صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین 
ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 
20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار: 97/4/7 م 

الف:1191حسین زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد/4/180
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه ومغازه متصله   پالك  شماره 1773/1 واقع درقطعه 1 نجف آباد بخش 
11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى محمدرضا بهرامى   فرزند على   در جریان ثبت است به علت 
عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى 
نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 97/5/8 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد 
آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه 
مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین 
مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاســى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ 

انتشار: 97/4/7 م الف:1192حسین زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد/ 4/181
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه   پالك  شماره 905/7 واقع درقطعه 6 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان 
که طبق پرونده ثبتى به نام خانم فیروزه سلطانى  فرزند ســلطانعلى   در جریان ثبت است به علت عدم حضور 
متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دســتور قســمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده 
تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 97/5/8 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر 
صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین 
ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 
20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار: 97/4/7 م 

الف:1193حسین زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد/ 4/182
 تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه   شماره 905/6 واقع درقطعه6 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که طبق 
پرونده ثبتى به نام خانم فاطمه سلطانى   فرزند سلطانعلى  در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت 
به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک 
مرقوم در روزدوشنبه مورخ 97/5/8 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با 
تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى 
گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ 
تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار: 97/4/7 م الف:1194حسین 

زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد/ 4/183
 تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه ملک پالك شماره 874/14  فرعى از874/5 واقع درقطعه6 نجف آباد 
بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى حسین نادرخانى فرزند رضا وغیره  در جریان ثبت است 
به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق 
تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 97/5/8 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل 
خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به 
کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین 
مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاســى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ 

انتشار: 97/4/7 م الف:1195حسین زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد/ 4/184
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه ملک پالك شماره 874/15  فرعى از874/5 واقع درقطعه6 نجف آباد 
بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى رضا نادرخانى فرزند احمد وغیره  در جریان ثبت است 
به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق 
تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 97/5/8 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل 
خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به 
کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین 
مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاســى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ 

انتشار: 97/4/7 م الف:1196حسین زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد/ 4/185

 تحدید حدود اختصاصى
چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه  پالك  شــماره 915/360 واقع درقطعه 4 نجف آباد بخش 11 ثبت 
اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى فریدون بهارلوئى  فرزند مهدى  در جریان ثبت اســت به علت عدم 
حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده 
تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 97/5/15 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر 
صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین 
ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 
20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار: 97/4/7 م 

الف:1197حسین زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد/ 4/186
 تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ قطعه ملک پالك شــماره 172/39 واقع درقطعه 10 نجف آباد بخش 11 ثبت 
اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى امیرقلى حرى  فرزند نصراهللا وغیره   در جریان ثبت است به علت عدم 
حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده 
تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 97/5/15 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر 
صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین 
ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 
20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار: 97/4/7 م 

الف: 1198حسین زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد/ 4/187
 تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه  پالك  شماره 371/8 واقع درقطعه 3 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان 
که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى حجت کاظمى  فرزند عبدالصمد  در جریان ثبت اســت به علت عدم حضور 
متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دســتور قســمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده 
تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 97/5/15 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر 
صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین 
ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق 
ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاســى (30)روزپذیرفته خواهدشد.  تاریخ انتشار: 

97/4/7 م الف:1199حسین زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد/ 4/188
 تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه  پالك  شماره 876/5 واقع درقطعه 3 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان 
که طبق پرونده ثبتى به نام خانم زینب ثنائــى   فرزند عبدالکریم  در جریان ثبت اســت به علت عدم حضور 
متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دســتور قســمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده 
تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 97/5/15 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر 
صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین 
ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق 
ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد.   تاریخ انتشار: 

97/4/7 م الف:1200حسین زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد/ 4/189
 تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه  پالك  شماره 789واقع درقطعه 6 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که 
طبق پرونده ثبتى به نام آقاى محسن صفرنوراله نجف آبادى   فرزند صفرعلى در جریان ثبت است به علت عدم 
حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده 
تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 97/5/15 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر 
صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین 
ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق 
ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد.   تاریخ انتشار: 

97/4/7 م الف:1201حسین زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد/ 4/190
 تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یکقطعه ملک   پالك  شماره 949 واقع درقطعه 6 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان 
که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى مرتضى فتحى  نجف آبادى فرزند محمدعلى   در جریان ثبت است به علت عدم 
حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده 
تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 97/5/15 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر 
صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین 
ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق 
ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد.   تاریخ انتشار: 

97/4/7 م الف:1202حسین زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد/ 4/191
 تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه  پالك  شماره 791/7 واقع درقطعه 6 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان 
که طبق پرونده ثبتى به نام خانم زهرا توکلى نجف آبادى فرزند محمدعلى  در جریان ثبت است به علت عدم 
حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده 
تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 97/5/15 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر 
صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین 
ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق 
ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد.   تاریخ انتشار: 

97/4/7 م الف:1203حسین زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد/ 4/192
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه  پالك  شماره 367/11 مجزى شده ازشماره 367 اصلى واقع درقطعه 
10 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام خانم شیماعظمتى وبهاره عظمتى  فرزندان 
داود بالسویه  در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت 
اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشــنبه مورخ 97/5/15 
ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد 
انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل 
حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى 
تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار: 97/4/7 م الف:1204حسین زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك 

نجف آباد/ 4/193

نماینده مردم لنجان در مجلس شــوراى اسالمى گفت: 
انتقال آب از طریق لوله به فوالد مبارکه، با هدف جلوگیرى 
از تبخیر و برداشت غیر مجاز، مرگ خاموش زاینده رود 

را رقم خواهد زد.
محسن کوهکن افزود: محلى که فوالد مبارکه از رودخانه 
زاینده رود آب برداشت مى کرد، چندین کیلومتر پایین تر 
از محل برداشت شرکت ذوب آهن بود و در آن زمان، به 
دلیل آنکه از آب رودخانه استفاده مى شد، آب به مکانى 
که فوالد مبارکه مى توانســت برداشت آب داشته باشد،

نمى رسید؛ بر همین اساس، سال گذشته این مجموعه ها 
در مرز بحران قرار گرفتند.

نماینده مردم لنجان در مجلس شوراى اسالمى تصریح 
کرد: مردم بایــد بدانند در مواقع بروز بحــران، برخى از 
صاحبان صنایع چنین مطرح مى کنند که مى توانیم براى 
عبور از بحران به وجود آمده، امروز این صنایع را تعطیل 
کرده و پس از عبور از بحران آب، مجددا کار خود را آغاز 
کنیم، اما در صنعتى همچــون فوالد نمى توان این گونه 
عمل کرد، چراکه اگر به کوره هایى که در صنعت فوالد 
مورد استفاده قرار مى گیرد آب نرسد، با مشکل مواجه شده 

و تعطیل مى شود.
وى ادامه داد: با توجه به بحران هایى که در حوزه آب در 
کشور و استان اصفهان به وجود آمده، دولت و استاندارى 
اصفهان به صنایعى چون ذوب آهن و فوالد مبارکه فشار 
آورده که باید به حداقــل آب موجود قناعت کرده و 30 تا 
35درصد از مصرف آب خود را کاهش دهند، البته در بعضى 

مواقع شاهد بوده ایم که آب خام مصرفى این صنعت قطع 
شده و ذوب آهن مجبور به تعطیلى نیروگاه خود شده است.

کوهکن با بیان اینکه امروز ذوب آهن پساب صنعتى خود 
را نیز به چرخه صنعت بازگردانده و مورد استفاده قرار داده 
است، اضافه کرد: در ارتباط با فوالد سبا، در سال 1390 
یعنى زمانى که این مجموعه قصد داشت خط دوم خود را 
راه اندازى کند پیشــنهاد دادم به سمت استفاده از پساب 
حرکت کند تا شــاهد کاهش مصرف آب مــورد نیاز در 

صنعت فوالد باشیم.
■■■

وى عنوان کرد: با توجه به اینکه تولید فوالد، نیاز مبرم به 
آب دارد، شرکت فوالد مبارکه برآن شد تا طرحى را آرام 
و بى سر و صدا اجرایى کند و به نوعى چراغ خاموش، اخذ 
بعضى مجوزات را از مرکز و استان اصفهان، آغاز و همه 
مراحل اجراى این طرح را طى کردند تا اگر نتوانســتند 
برداشت آبى از پایین دســت رودخانه زاینده رود داشته 
باشند، بتوانند با لوله کشى آب را از باالدست چم آسمان 
به این صنعت انتقال داده، تا تضمینى براى ادامه کار این 

مجموعه داشته باشند.
نماینده مــردم لنجان در مجلس شــوراى اســالمى 
خاطرنشــان کرد: از این رو،فوالد مبارکه و مسئوالن امر 
در مرکز و استان بر ســر لوله گذارى و انتقال آب از این 
طریق توافق کردند که البته با آغاز طرح، شاهد اعتراض 

کشاورزان بودیم.
وى یادآور شــد: البته نباید فراموش کــرد وقتى آبى در 

باالدست وجود ندارد و آب ذخیره شده تنها در حد تامین 
آب شرب است، اگر همین امروز هم این لوله گذارى ها 
انجام شود، آبى وجود ندارد که براى صنعتى چون فوالد 
رها شود و قطعًا با توجه به اینکه اولویت امروز تامین آب 
شرب بوده، حتى به تعداد کســانى که در فوالد مبارکه 
مشغول کار هستند نیز نمى توان از آب پشت سد چیزى را 

به آن ها اختصاص داد.

■■■
کوهکن تصریح کرد: نکته اى که در جلسات مختلف بر آن 
تاکید داشته ایم آن است که فرض کنیم اگر تمام کسانى 
که از آب زاینده رود استفاده مى کنند بر اساس قدرت مالى 
خود بخواهند آب خریدارى شده خود را به بهانه تبخیر و 
برداشت غیر مجاز با لوله گذارى از پشت سد چادگان به 
مقصد هدایت کنند، تکلیف باتالق گاوخونى که خشک 

شدن آن مشکل زیســت محیطى را به همراه دارد، چه 
خواهد شد.

وى افزود: قطعا با اینگونه روش ها، رودخانه زاینده رود با 
قدمت چندین هزار سال از صحنۀ روزگار محو خواهد شد، 
از این رو باید به گونه اى عمل کرد تا شاهد برداشت هاى 
غیر مجاز در باالدست نباشیم و باید پیگیرى الزم انجام 

گیرد تا این مشکل رفع شود.
■■■

وى با بیان اینکه امروز باید به سمتى حرکت کرد که صنایع 
خود را با وضعیت خشکسالى به وجود آمده تطبیق دهند، 
تاکید کرد: شرکت ذوب آهن به دلیل بحران و جلوگیرى از 
پرت آب، با بخش خصوصى وارد مذاکره شده تا کل آبى را 
که در اختیار دارد، در چرخۀ بسته مورد استفاده قرار دهد و 

از پساب آن نیز دوباره استفاده کند.
■■■

نماینده مردم لنجان در مجلس شــوراى اســالمى 
تصریح کرد: براساس گفته هاى اســتاندار اصفهان، 
مقرر شــد 40 درصد از آبى که به اســتان یزد منتقل 
مى شود، کاهش یابد، بنابراین باید دقت داشت وقتى 
40 درصد انتقال آب شــرب به استان دیگر را کاهش 
مى دهید، یعنى عمًال آبى وجود ندارد و براى اســتان 
باالدست و استان پایین دســت، از آب موجود فقط در 
حد شرب مى توان استفاده کرد و در این شرایط کسى 
دیگر معترض نخواهد بود، چراکه اعتراض در صورت 

وجود تبعیض است.

نماینده لنجان در مجلس مطرح کرد؛

انتقال آب به فوالدمبارکه با لوله یعنى مرگ خاموش زاینده رود
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مدیرعامل شرکت واحد اتوبوســرانى اصفهان و حومه با بیان 
اینکه افزایش قیمت دالر ضربه ســنگینى به اتوبوسرانى وارد 
کرده است، گفت: 30 درصد ناوگان اتوبوسرانى اصفهان کولردار 
نیست و امکان نصب کولر در آنها با توجه به قدرت ضعیف موتور 
اتوبوس و هزینه ســنگین تامین قطعات وجــود ندارد. قدرت 
افتخارى اظهارداشت: اتوبوسرانى اصفهان با توجه به افزایش 
چشمگیر قیمت قطعات مربوط به گاز و دیگر لوازم کولر اتوبوس، 
امکان خرید قطعات را ندارد. وى با بیان اینکه افزایش قیمت 
دالر ضربه سنگینى به اتوبوسرانى وارد کرده است، افزود: برخى 
خدمات مربوط به کولر اتوبوس، دو تا سه برابر افزایش قیمت 
داشته است، البته اتوبوسرانى با مشکل تامین برخى از قطعات 

نیز رو به رو شده است، چرا که گاهى یک قطعه را باید در سایر 
استان ها پیدا کرد. مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانى اصفهان 
و حومه تصریح کرد: در حــال حاضر درصد باالیى از رانندگان 
اتوبوس هاى کولردار شهر اصفهان، کولر اتوبوس را روشن و این 
امکان را در اختیار شهروندان قرار مى دهند، البته چنان چه کولر 
اتوبوسى مشکلى داشته باشد، به تعمیرگاه مى رود تا رفع عیب 
صورت گیرد. افتخارى با بیان اینکه درحدود 40 درصد ناوگان 
اتوبوسرانى اصفهان به بخش خصوصى واگذار شده است، گفت: 
امسال 200 دستگاه اتوبوس را در دو مرحله به بخش خصوصى 
واگذار خواهیم کرد که مرحله نخست واگذارى ها در تابستان و 

مرحله بعد، نیمه دوم سال خواهد بود.

رئیس کمیسیون امور اقتصادى شوراى اسالمى شهر اصفهان 
گفت: اکنون مسیر توسعه شــهر اصفهان مشخص نیست، 
چراکه شهر، چشم انداز مناسبى ندارد و در حال حاضر در شهر 
کار مى کنند اما مشخص نیست در چه راستایى کار مى کنند؛ به 
همین خاطر الزم است چشم اندازى تعیین شود و سیاست هاى 
اجرایى در راستاى آن باشد.  نصیر ملت در پاسخ به انتقادات 
برخى ســرمایه گذاران مبنى بر حمایت نشدن آنها و شرایط 
اقتصادى کشور اظهارداشت: همه به شرایط اقتصادى موجود 
در کشور واقف هستیم و نیازى به تحلیل این شرایط نیست و 
براى کاهش آسیب هاى ناشى از شرایط اقتصادى و براى بهره 
بردارى از پروژه ها با سرمایه گذاران تعامل کرده و سعى داریم 

با استفاده از تجربیات آنها، از پرداخت هزینه هاى بیشتر براى 
پروژه هاى نیمه تمام جلوگیرى کنیم. وى با بیان اینکه بهبود 
شرایط اقتصادى شهر اصفهان نیاز به برنامه ریزى بلند مدت 
دارد، افزود: در سال جارى بودجه دو هزار و 700 میلیارد تومانى 
سال گذشته را به سه هزار میلیارد افزایش و پیشنهاد داده ایم که 
در برنامه ریزى اقتصادى اصفهان دیدگاه هاى متفاوت داشته 
باشیم. رئیس کمیسیون امور اقتصادى، حقوقى و گردشگرى 
شوراى اسالمى شهر اصفهان با اشاره به نیاز به منابع درآمدى 
جدید افزود: آسیب کاهش منبع درآمدى از آنجایى است که 
تعیین مى کند شهردارى باید به مدت 50سال خدمات دهى 

داشته باشد که این آسیب مدیریت است و منطقى نیست.

مسیر توسعه شهر
 مشخص نیست

30 درصد ناوگان اتوبوسرانى 
اصفهان کولردار نیست 

 تحدید حدود اختصاصى
چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه  پالك  شماره 367/10 مجزى شده ازشماره 367 اصلى واقع درقطعه 
10 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام خانم معصومه میرزائى   فرزند محمد ابراهیم  در 
جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون 
ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 97/5/15 ساعت 8 صبح در محل 
شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب 
این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین 
یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. 

تاریخ انتشار: 97/4/7 م الف:1205 حسین زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد/4/194
 تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه  پالك  شــماره 30 باقیمانده که پالکهاى فرعى ازآن مجزى شده اند 
واقع درقطعه 11 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى سعادت محمودى فرزند 
محمدرضا وغیره در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت 
اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشــنبه مورخ 97/5/15 
ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد 
انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل 
حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى 
تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار: 97/4/7 م الف:1206حسین زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك 

نجف آباد/ 4/195
 تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه ملک  پالك  شماره 1382/38 واقع درقطعه 10 نجف آباد بخش 11 
ثبت اصفهان که  دراجراى استاندارسازى جهت پالك 1382/4 باقیمانده منظور گردیده وطبق پرونده ثبتى به 
نام آقاى حسین جاللى پور (وغیره )  فرزند محمد در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل 
نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در 
روزدوشنبه مورخ 97/5/15 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى 
عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه 
در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم 
صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار: 97/4/7 م الف:1207حسین زمانى- 

رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد/ 4/196
 تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه ملک  پالك  شماره 1382/39 واقع درقطعه 10 نجف آباد بخش 11 
ثبت اصفهان که  دراجراى استاندارسازى جهت پالك 1382/5 باقیمانده منظور گردیده وطبق پرونده ثبتى به 
نام آقاى حسین جاللى پور (وغیره )  فرزند محمد در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل 
نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در 
روزدوشنبه مورخ 97/5/15 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى 
عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه 
در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم 
صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار: 97/4/7 م الف:1208حسین زمانى- 

رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد/ 4/197
  تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه ملک  پالك  شماره 314/1 واقع درقطعه 10 نجف آباد بخش 11 ثبت 
اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى حسن منتظرى نجف آبادى   فرزند غالمعلى وغیره  در جریان ثبت 
است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق 
تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 97/5/15 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل 
خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به 
کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین 
مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار: 

97/4/7 م الف:1209حسین زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد/ 4/199
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک باب خانه پالك  شــماره 1214/1 واقع درقطعه 2 نجف آباد بخش 11 ثبت 
اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام وزارت دفاع وپشتیبانى نیروهاى مسلح ، سپاه پاسداران انقالب اسالمى – 
لشکر عملیاتى زرهى 8 نجف اشرف درمانگاه نبى اکرم (ص )   در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى 
ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک 
مرقوم در روزدوشنبه مورخ 97/5/22 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با 
تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى 
گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ 
تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار: 97/4/7 م الف:1210حسین 

زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد/ 4/202
 تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششــدانگ یک باب خانه پالك  شــماره 333/1 واقع درقطعه 4 نجف آباد بخش 11 ثبت 
اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى مرتضى احمدى فرزند ابراهیم وغیره در جریان ثبت است به علت عدم 
حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده 
تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 97/5/22 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر 
صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین 
ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 
20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار: 97/4/7 

م الف:1211حسین زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد/ 4/203
 تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک باب مغازه پالك  شــماره 683/13  فرعى از 683 واقع درقطعه 4 نجف آباد 
بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام خانم اشرف کرداریان نجف آبادى  فرزند غالمعلى در جریان 
ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و 
برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 97/5/22 ساعت 8 صبح در محل شروع 
وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این 
آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا 

مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. 
تاریخ انتشار: 97/4/7 م الف:1212حسین زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد/ 4/204

 تحدید حدود اختصاصى
چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین  پالك  شماره 680/4 واقع درقطعه 4 نجف آباد بخش 11 ثبت 
اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى مهدى اکرامیان  فرزند محمدکریم در جریان ثبت است به علت عدم 
حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده 
تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 97/5/22 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر 
صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین 
ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 
20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار: 97/4/7 

م الف:1213حسین زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد/ 4/205
 تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک باب مغازه دوطبقه پالك  شماره 509/4 واقع درقطعه 5 نجف آباد بخش 11 
ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى بهروز کبیرى   فرزند غالمحسین  در جریان ثبت است به علت عدم 
حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده 
تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 97/5/22 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر 
صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین 
ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 
20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار: 97/4/7 

م الف:1214حسین زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد/ 4/206
 تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه نیمه ساز  پالك  شماره 470/30 واقع درقطعه 5 نجف آباد بخش 11 
ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام خانم زهره امیدى فرزند غالمحسین در جریان ثبت است به علت عدم 
حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده 
تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 97/5/22 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر 
صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین 
ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 
20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار: 97/4/7 

م الف:1215حسین زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد/ 4/207
 تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک بابخانه   پالك  شماره 519/6  فرعى از519 واقع درقطعه 6 نجف آباد بخش 
11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى محمدعلى میرخلف زاده   فرزند  حسین  در جریان ثبت است 
به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق 
تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 97/5/22 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل 
خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به 
کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین 
مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار: 

97/4/7 م الف:1216حسین زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد/4/208
 تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ قطعه ملک مشجر غیرمحصور  پالك  شماره 500 واقع درقطعه 6 نجف آباد بخش 
11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى جعفر ابراهیمى نجف آبادى   فرزند اسماعیل وغیره در جریان 
ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و 
برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 97/5/22 ساعت 8 صبح در محل شروع 
وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این 
آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا 
مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. 

تاریخ انتشار: 97/4/7 م الف:1217حسین زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد/ 4/209
 تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه پالك  شماره 109/23فرعى از 109 واقع درقطعه 6 نجف آباد بخش 11 
ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى سیداحمد احمدى شیخ شبانى فرزند سیدعیدى محمد در جریان 
ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و 
برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 97/5/22 ساعت 8 صبح در محل شروع 
وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این 
آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا 
مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. 

تاریخ انتشار: 97/4/7 م الف:1218حسین زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد/ 4/210
 تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک خانه پالك  شماره 421/3 واقع درقطعه 10 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان 
که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى محمود یحیى دارانى   فرزند نوروزعلى ونرگس سلیمانى نژاد نجف آبادى فرزند 
رضا بالسویه  در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت 
اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشــنبه مورخ 97/5/22 
ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد 
انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل 
حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى 
تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار: 97/4/7 م الف:1219حسین زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك 

نجف آباد/ 4/211
 تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک بابخانه پالك  شماره 399/11 فرعى از399 واقع درقطعه 10 نجف آباد بخش 
11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام خانم صدیقه چترائى  فرزند ابوالقاسم  در جریان ثبت است به علت 
عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى 
نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 97/5/22 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد 
آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه 
مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین 
مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاســى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ 

انتشار: 97/4/7 م الف: 1220حسین زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد/ 4/212
 تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ به اســتثناى بهاى یک هشــتم اعیانى یکباب کارگاه موزائیک   پالك  شماره 
1817/2 واقع درقطعه 7نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان کــه طبق پرونده ثبتى به نام آقاى مهدى اکرامیان  
فرزند محمدکریم در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت 
اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشــنبه مورخ 97/5/22 
ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد 
انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل 
حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى 
تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار: 97/4/7 م الف:1221حسین زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك 

نجف آباد/ 4/213
 تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششــدانگ یکبابخانه پالك  شــماره 394/16 واقع درقطعه 10 نجف آباد بخش 11 ثبت 
اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى على غالمى   فرزند غالمحسین  در جریان ثبت است به علت عدم 
حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده 
تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 97/5/29 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر 
صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین 
ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 
20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار: 97/4/7 

م الف:1222حسین زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد/ 4/214
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششــدانگ یکبابخانه پالك  شــماره 394/17 واقع درقطعه 10 نجف آباد بخش 11 ثبت 
اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى جعفرقلى غالمى قراتپه  فرزند رجبعلى  در جریان ثبت است به علت 
عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى 
نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 97/5/29 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد 
آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه 
مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین 
مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار: 

97/4/7 م الف:1223حسین زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد/ 4/215
 تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه پالك  شــماره 1051/20 واقع درقطعه 10 نجف آباد بخش 11 ثبت 
اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى محمود فاضل نجف آبادى  فرزند محمدعلى وشریک  در جریان ثبت 
است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق 
تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 97/5/29 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل 
خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به 
کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین 
مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار: 

97/4/7 م الف:1224حسین زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد/ 4/216
 تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه پالك  شماره 741/2 واقع درقطعه 6 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان 
که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى محسن ابراهیم نجف آبادى فرزند محمدرضا وغیره  در جریان ثبت است به 
علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى 
نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 97/5/29 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد 
آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه 
مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین 
مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاســى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ 

انتشار: 97/4/7 م الف:1225حسین زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد/ 4/217
 تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه پالك  شماره 1198/5 واقع درقطعه 10 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان 
که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى احسان عابدینى فرزند لطفعلى وشــریک  در جریان ثبت است به علت عدم 
حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده 
تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 97/5/29 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر 
صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین 
ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 
20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار: 97/4/7 

م الف:1226حسین زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد/ 4/218
 تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه پالك  شماره 554/12 واقع درقطعه 4 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان 
که طبق پرونده ثبتى به نام خانم لیلى گلشادى قلعه شــاهى   فرزند محمود در جریان ثبت است به علت عدم 
حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده 
تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 97/5/29 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر 
صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین 
ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 
20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار: 97/4/7 

م الف:1227حسین زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد/ 4/219
 تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یکقطعه ملک پالك  شماره 676/1 واقع درقطعه 4 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان 
که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى محمودکسمائى نجف آبادى   فرزند على وغیره  در جریان ثبت است به علت عدم 
حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده 
تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 97/5/29 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر 
صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین 
ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 
20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار: 97/4/7 

م الف:1228حسین زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد/ 4/220

 تحدید حدود اختصاصى
چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه پالك  شماره 793/2 واقع درقطعه 7 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که 
طبق پرونده ثبتى به نام آقاى مسلم حجتى نجف آبادى فرزند محمود وشریک   در جریان ثبت است به علت عدم 
حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده 
تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 97/5/29 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر 
صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین 
ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 
20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار: 97/4/7 

م الف:1229حسین زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد/ 4/221
 تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه پالك  شماره 753واقع درقطعه یک نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان 
که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى ابراهیم صالحى نجف آبادى   فرزند جعفر  در جریان ثبت اســت به علت عدم 
حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده 
تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 97/5/29 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر 
صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین 
ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 
20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار: 97/4/7  

م الف:1230حسین زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد/ 4/222
 تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یکقطعه زمین پالك  شماره 794 واقع درقطعه 4 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان 
که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى احمد حاجى صادقیان    فرزند محمود  در جریان ثبت است به علت عدم حضور 
متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید 
حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 97/5/29 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت 
مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین 
اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون 
ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاســى (30)روزپذیرفته خواهدشــد. تاریخ انتشار: 97/4/7 م 

الف:1231حسین زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد/4/223
 تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ قطعه ملک مشجر حاصل کارمحصور پالك  شماره 1372/1 واقع درقطعه 10 نجف 
آباد بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى محمد حسن حاجى رجبى نجف آبادى فرزند اسداهللا 
وغیره  در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 
15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 97/5/29 ساعت 8 صبح 
در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا 
بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات 
مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته 

خواهدشد. تاریخ انتشار: 97/4/7 م الف:1233حسین زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد/ 4/224
 تحدیدحدود اختصاصى

شــماره صادره 1397/08/502147- تاریخ ثبت صادره : 04/04/ 1397  نظر با اینکه تحدید حدود ششدانگ 
خانه نیمه تمام پالك شماره 19/1099 واقع در کلیشاد بخش 9 ثبت اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتى به نام 
آقاى على رحیمى کلیشادى فرزند محمد در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونى آن به عمل نیامده 
است . اینک بنا به دستور قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود پالك مرقوم 
در روز یک شنبه مورخ 1397/04/30 ساعت 9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد ، لذا به موجب این 
آگهى به کلیه مجاورین اخطار مى گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهى در محل حضور یابند و اعتراضات 
مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدى تا 30 روز پذیرفته خواهد 
شد. تاریخ انتشار 1397/04/07م الف / 323  حبیب اکبرى- رئیس اداره ثبت اسناد وامالك فالورجان /4/238
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 

و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
 برابر آراء  صادره هیئت/ هیئت هاى موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد 
سند رسمى مستقر در واحد ثبتى منطقه مرکزى اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده 
است. لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شــرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند. 
مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند. 

ردیف 1- برابر راى شماره 139660302023001233 مورخ 1396/11/01 شرکت کار و ابتکار نقش جهان 
به شناسه ملى 10260388343 بر ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 19/83 مترمربع مفروزى از پالك 
شماره 7350-  اصلى واقع در بخش 3 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت مشاعى اولیه محرز گردیده است. بدیهى 
است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ 
انتشار نوبت اول: 1397/03/23 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/04/07. م الف: 38126 امیرحسین صفائى رئیس 

منطقه ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان /3/565
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 

و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى 
برابر آراء صادره هیئت/ هیئت هاى موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند 
رسمى مســتقر در واحد ثبتى منطقه مرکزى اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده 
است. لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شــرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند. 
مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند. 
ردیــف 1- برابر راى اصالحــى شــماره 139760302023000178 مورخ 97/03/09 و پیرو راى شــماره 
139660302023000788 مورخ 96/06/30 خانم زرى دخت کالســاز به شماره شناسنامه 42512 کدملى 
1280850711 صــادره از اصفهان فرزند محمدتقى، مــورد تقاضا به صورت ششــدانگ مفروزى از پالك 

1342- اصلى واقع در بخش 2 ثبت اصفهان مى باشد که در راى صادره اشتباها سه دانگ قید گردیده است. 
بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/03/23 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/04/07 م الف: 6854  صفائى رئیس منطقه 

ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان /3/549

مهاجرت ساالنه
 45 هزار نفر به
 استان اصفهان

226 هزار و 670 نفر طى پنج ســال اخیر از 
دیگر شهرها به شهرهاى اســتان اصفهان 

مهاجرت کرده اند.
بر اســاس آمار به دســت آمده،مهاجرت به 
شهرهاى استان اصفهان روبه افزایش است. 
به گونه اى که در بازه زمانى پنج ساله، بیش 
از 226 هزار و 670  نفر به شــهرهاى استان 

اصفهان مهاجرت کرده اند.
سهم شــهر اصفهان از این میزان مهاجرت 
88 هزار و 622 نفر بوده، شــاهین شــهر با 
پذیرش 37 هزار و 304 نفــر ، لنجان با 21 
هزار و 802 نفر و کاشــان با 16 هزار و 875 
نفر، بیشــترین مهاجران را در استان به خود 

اختصاص داده اند.
همچنین در این بازه زمانى، دهاقان با پذیرش 
515 و چادگان با 517 نفر کمترین مهاجر از 

دیگر شهرها را داشته اند.

شــهردار اردســتان گفت: اجراى آســفالت بافت تاریخى، 
خیابان هاى سطح شهر، مسیر بلوار آیت ا... هاشمى تا شهرك 
مدرس، رینگ غربى و دسترسى مســکن مهر با هزینه 30 
میلیارد ریال در اردســتان انجام خواهد شد. محسن حیدرى 
اظهارداشت: عملیات احداث باند کندروى کمربندى اردستان 
به طول 24 کیلومتر با هدف دسترسى محلى آسان، کاهش 
حجم ترافیک، رونق اقتصادى و ساماندهى تبلیغات محیطى 
در دستور کار شهردارى قرار دارد. وى افزود: اجراى این طرح 
در پنج مرحله، با اعتبارى بالغ بر 300 میلیارد ریال پیش بینى 
شده که مرحله اول آن  به طول شش کیلومتر و اعتبارى بالغ 

بر 50 میلیارد ریال شروع شده است.
■■■

شهردار اردســتان گفت: اجراى عملیات سنگ فرش معابر 

شهرى اردســتان حدفاصل میدان نماز تا میدان امام(ره) به 
متراژ چهار هــزار مترمربع، با هدف بهســازى پیاده روهاى 
عمومى و اجراى مسیر نابینایان با صرف اعتبارى بالغ بر دو 

میلیارد ریال آغاز و رو به پایان است.
حیدرى همچنین بــا بیان اینکه اجراى روشــنایى در چهار 
نقطه شهر و پارك ها با هدف زیباسازى معابر در دستور کار 
قرار داشته و اجرایى شده، تصریح کرد: طرح مذکور با صرف 

اعتبارى بالغ بر یک میلیارد ریال انجام شده است.
■■■

وى در ادامــه تاکید کــرد: عملیــات مرحلــه دوم پارك 
حاشیه اى حافظ شامل اجراى روشنایى، سنگ فرش، احداث 
چهار مجموعه بازى و سرویس هاى بهداشتى با هزینه چهار 

میلیارد ریال انجام شده است.

آغاز برداشت
 محصوالت جالیزى بادرود 

مدیر جهاد کشـاورزى شهرسـتان گفت: امسال از 
800هکتار محصـوالت جالیزى در بخـش بادرود، 
300هکتـار مربوط به انـواع طالبى و بقیـه به خیار، 
خربزه و هندوانه اختصـاص دارد. عبدالرضا مهدى 
بادى با بیان اینکه این محصوالت عمدتا در بهمن 
ماه به صورت تونلى با پوشـش پالستیک، با هدف 
افزایـش بهـره دهى و کاهـش مصرف آب کشـت

 مـى شـوند، افـزود: بـا توجـه بـه خسـارات بهـار 
امسال،پیش بینى مى شود در مجموع بیش از هفت 
هزار تن محصول طالبى از مزارع کشاورزى بادرود 

برداشت و روانه بازار مصرف شود.

افتتاح 37 طرح مخابراتى 
در اردستان

محمدجـواد آذرى جهرمى،وزیـر ارتباطـات دیروز 
عصـر در سـفر بـه شهرسـتان اردسـتان 37 طرح 
مخابراتى، با اعتبارى بالغ بر 73 میلیارد ریال و یک 
طرح ورزشى با اعتبارى بالغ بر سـه میلیارد ریال را 

افتتاح کرد.
برگـزارى نشسـت صمیمى بـا جوانان شهرسـتان 
اردستان در سالن ورزشى کوثر در ساعت  دیروز18، 
همچنین سـخنرانى در ویژه مراسم سى و هفتمین 
سالگرد شـهداى هفتم تیر در مسجد جامع تاریخى 
اردسـتان، از اهم برنامه هاى آذرى جهرمى در این 

سفر بود.

شهردار اردستان خبر داد؛

آسفالت شدن بافت تاریخى اردستان 

رهاسازى به طور متوسط 20/8 متر مکعب بر ثانیه آب از سد 
زاینده رود در خرداد 1397، اقدامى براى تخلیه منابع آب سد 

و بحرانى جلوه دادن وضعیت منابع آب نیست.
در توضیح شــرکت مدیریت منابع آب ایران آمده اســت: 

گروه هایى در تالش هســتند مســئله آب در حوضه آبریز 
زاینده رود را به اغراض غیرکارشناسى و مضر براى شرایط 
فعلى مدیریت منابع آب کشــور بیاالینــد و از جمله تالش 
شده رهاسازى آب از ســد زاینده رود، کارى غیرکارشناسى 
و با مقاصد سیاســى جلوه داده شود. متن زیر دالیل شرکت 
مدیریت منابع آب ایران براى رهاسازى آب به مقدار متوسط 

20.8 مترمکعب بر ثانیه از سد زاینده رود را تشریح مى کند. 
1. در خرداد 1397 به طور متوســط مقدار 20.8 مترمکعب 
بر ثانیه آب از سد زاینده رود رهاسازى شده است. مقدار آب 
رهاسازى شده از ســد زاینده رود براى مصارف مختلف، در 

خرداد 1397 حدوداً به شرح زیر است: 8/4 متر مکعب بر ثانیه 
براى آب شرب استان اصفهان و سامانه آب شرب کاشان، 
1/4متر مکعب بر ثانیه براى آب شــرب استان یزد،0/9 متر 
مکعب بر ثانیه براى مصارف صنعتى استان اصفهان، 4/7متر 
مکعب بر ثانیه بــراى حدود 17هزار هکتار باغات اســتان 
چهارمحال و بختیارى در پایین دســت سد زاینده رود، 3/9 
متر مکعب بر ثانیه براى حــدود دو هزار و500هکتار باغات 
استان اصفهان در پایین دست سد زاینده رود، 1/5 متر مکعب 
بر ثانیه تبخیر از مخزن سد زاینده رود.همچنین جمع مصارف 
براى شرب، صنعت و باغات درحدود 19/3 متر مکعب بر ثانیه 

است. همین طور محل آبگیرى براى انتقال آب شرب استان 
اصفهان براى تصفیه خانه باباشیخعلى، در محل چم آسمان 
داراى فاصله حدود 110 کیلومترى با سد زاینده رود مى باشد و 
آب در این فاصله، از طریق رودخانه منتقل مى شود. این شیوه 
انتقال اجازه مى دهد تا آب از رودخانه برداشت شود و رساندن 
10/7 متر مکعب آب به چم آسمان، با توجه به برداشت هاى 
آب در مسیر رودخانه براى عموماً کشاورزى (که حدود 9 متر 
مکعب بر ثانیه است)، رهاسازى حدود 21 متر مکعب آب از 
سد زاینده رود ضرورى بوده است و اگر این میزان رهاسازى 

نمى شد، تأمین آب استان هاى اصفهان و یزد ناممکن بود.

پاسخ شرکت مدیریت
 منابع آب ایران به میزان 

برداشت ها از سد زاینده رود
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رئیس دانشگاه آزاد اسالمى استان اصفهان گفت: در زمینه 
تبدیل علم به ثروت و حمایــت از فعالیت هاى دانش بنیان 
و کارآفرینى، توانســته ایم از مرحله دانشگاه صرفا آموزش 
محور عبور کنیم و راهبرد اصلى ما در این دانشگاه، توسعه 

فعالیت هاى اقتصادى و دانش بنیان است.
احمد آذین اظهار داشت: دانشگاه آزاد اصفهان با برخوردارى 
از 28 واحد دانشگاهى و مرکز، اشتغال به تحصیل84هزار و  
842 دانشجو، فعالیت هزار و 650 عضو هیئت علمى، هزار 
و 982 کارمند و فضاى فیزیکى بالغ بر دو هزار و 180 هکتار 
مساحت، مجموعه اى اســت که به تربیت و آموزش نسل 

جوان و مشتاقان علم و فناورى مشغول است.

دبیر هیئت امناى دانشــگاه آزاد اســالمى استان اصفهان 
افزود: اکنون، همه فعالیت هاى دانشگاه آزاد اسالمى استان 
اصفهان، به صورت تشریک  مساعى و خرد جمعى در حال 
انجام است که نتایج آن به نحو مطلوب قابل مشاهده است و 
بعد از گذشت چند دهه از عمر دانشگاه آزاد اسالمى، روحیه 

جهادى بیش از پیش در سرلوحه کار قرار گرفته است.
وى با اشاره به نمایشــگاه تولیدات دانش بنیان این استان، 
تصریح کرد: نمایشگاهى که مورد بازدید رهبر و تیم همراه 
ایشان قرار گرفت، نمادى از توانایى ها و قابلیت هاى جوانان 
و دانشجویان این مرز و بوم و نیز اعضاى هیئت علمى استان 

در زمینه تبدیل علم به ثروت و درآمدزایى و کارآفرینى بود.

 شهردار اصفهان گفت: «چهار باغ»، «نقش جهان» و «آثار 
تاریخى اصفهان» همگى چاه هاى نفتى هستند که باید به 

آنها جدى تر نگاه شود.
قدرت  ا... نــوروزى در دیــدار با رییس جهاددانشــگاهى 
اظهارداشت: فعالیت، اهداف و نگاه جهاد دانشگاهى به شهر، 
نه تنها نیاز شهردارى اصفهان، بلکه نیاز شهردارى  هاى کل 
کشور است؛ چرا که جهاددانشگاهى مى تواند در فعالیت هاى 
علمى و پژوهشى شهردارى را از تشریفات قانونى رها کند 

و به اهداف برساند.
وى افزود: ظرفیت اصفهان در بســتر گردشگرى شکوفا 
مى شــود و چهار باغ، نقش جهان و آثار تاریخى اصفهان 

همگى چاه هاى نفتى هستند که باید به آنها جدى تر نگاه 
شود. وى افزود: امیدواریم در آینده اى نزدیک محور چهار باغ 
همانند آنچه سالیان پیش بوده، محور گفتگو براى شهروندان 

اصفهان و بسترى براى جذب گردشگر باشد.
شــهردار اصفهان تاکید کرد: جهاددانشــگاهى در بخش 
گردشگرى اگر بتواند کمک کننده باشد، نه تنها به اصفهان، 
بلکه به کل کشور کمک کرده است، چرا که این شهر آیینه 

تمام نماى ایران در جهان محسوب مى شود. 
وى ادامه داد:احیایى که در اصفهان به دنبال آن هستیم باید 
در مسیر درست و صحیح گردشگرى قرار گیرد که اولویت 

اصفهان است.

توسعه فعالیت هاى دانش بنیان 
راهبرد دانشگاه آزاد 

چهار باغ،نقش جهان وآثار 
تاریخى، چاه هاى نفت هستند

سرپرست فرماندارى 
فالورجان منصوب شد

با حکــم وزیر کشــور، «على ســاعدى» به عنوان 
سرپرست فرماندارى فالورجان منصوب شد.

ساعدى پیش از این شهردار کلیشاد بود و با این حکم، 
جایگزین اصغر هدایت، فرماندار پیشین فالورجان 

شد که از 23 بهمن 92 عهده دار این مسؤولیت بود.

برپایى همایش ملى
 مدارس کارآفرین در نصف جهان

نخســتین همایش ملى مدارس کارآفرین (رویکردها، 
نظریه ها، ابعاد و تجارب کاربردى از کشورهاى موفق) 27 
تیرماه در اصفهان با پوشش حوزه هاى بازاریابى، تجارت و 
مدیریت برگزار مى شود. این کنفرانس در سالن همایش هاى 
اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و کشاورزى استان اصفهان 
و با حمایت دانشــگاه آزاد اســالمى اصفهان و دانشگاه 
آزاد نجف آباد برگزار مى شــود.  نخستین کنفرانس ملى 
مدارس کارآفرین، محلى براى تبادل نظرات و آرا و بررسى 
رویکردها، نظریه ها، ابعاد و تجارب کاربردى از کشورهاى 
موفق در حوزه کارآفرین و توسعه زمینه هاى کارآفرینى، 

ارزش آفرینى و خلق ثروت براى جامعه و مردم است.

آغاز نمایشگاه غذا و نوشیدنى 
مالزى با مشارکت اصفهان

نوزدهمین نمایشـگاه بین المللى مواد غذایى و نوشیدنى 
مالـزى در مرکز همایش ها و نمایشـگاه هاى  بین المللى 
کواالالمپـور آغـاز بـه کار کـرد. در این نمایشـگاه، 550 
مشـارکت کننده از 50 کشـور دنیا از جمله مالزى، ترکیه، 
چیـن، تایلنـد، اندونـزى، کـره جنوبـى، هنـد و ... انـواع 
محصوالت خوراکى شـامل خشـکبار وخواروبار، روغن، 
عصاره و نوشیدنى، ادویه و چاشـنى، مواد پروتئینى، انواع 
محصوالت گوشتى، مواد لبنى، انواع نوشیدنى، طعم دهنده 
و افزودنى خوراکـى، مواد غذایـى ارگانیک، محصوالت 
شـیرینى و اسـنک، محصـوالت و مکمل هـاى دارویى 
و فنـاورى و تجهیزات را به نمایش گذاشـته اند. شـرکت 
نمایشـگاه هاى بین المللى اسـتان اصفهان نیز به عنوان 
سـازمان دهنده غرفه هاى ایران و به رغم نوسانات شدید 
قیمت ارز و آثـار اجتناب ناپذیـر آن بر شـرایط اقتصادى، 
توانسـته شـرایطى را فراهم کند تا کشـورمان نیز در این 
رویـداد داراى نمایندگانى باشـد. در این نمایشـگاه که تا 
هشـتم تیرماه میزبان متخصصان و فعـاالن بین المللى 
صنعت غذا خواهد بود، هفت پاویون ملى و شش پاویون 

گروهى نیز حضور دارند.

پلمب 5 واحد صنفى نت سرا 
سرپرست پلیس امنیت عمومى استان اصفهان از پلمب 

پنج واحد صنفى نت سرا در اصفهان خبر داد.
سرهنگ محمد حسن اسماعیلى گفت: با اجراى طرح 
بازدید و کنترل واحد هاى صنفى در شهر اصفهان، پنج 
واحد صنفى نت سراى متخلف، شناسایى و با دستور مقام 
قضائى پلمب شدند. وى افزود: در این طرح مأموران از 
93 واحد صنفى بازدید به عمل آوردند که در پایان تعداد 
پنج واحد صنفى به علت عدم رعایت قوانین و مقررات 
مربوطه، با دســتور مقام قضائى پلمب شدند. این مقام 
انتظامى عنوان داشت: همچنین در این طرح براى 17 
واحد صنفى دیگر اخطاریه پلمب صادر و از متصدیان 44 

واحد صنفى نیز تعهد کتبى اخذ شد.

مراکز بازى  کودکان
 ارتقا مى یابد

رئیس شوراى اسالمى شـهر اصفهان گفت: هفت نفر از 
اعضاى شوراى اسالمى شهر اصفهان در قالب پیشنهادى 
خواسـتار ارتقاى مراکز بازى کودکان و نوجوانان شده و 
شهردارى را ملزم به انجام این طرح کردند. فتح ا... معین 
اظهارداشت:  موضوع تعداد پروانه هاى ساختمانى و تعداد 
متقاضیان مراجعه کننده به شهردارى ها براى اخذ پروانه، 
مورد رسیدگى همه جانبه قرار گرفت و به منظور تسهیل 
امر صدور پروانه تصمیمات الزم اتخاذ شد. وى افزود: بر 
این اسـاس، مقرر شد شـهردارى براى انجام تسهیل در 
امور صدور پروانه، هماهنگى هاى الزم را با سازمان نظام 

مهندسى و تامین اجتماعى انجام دهد.

خبر

یک عضو کمیســیون شــوراها و امور داخلى کشور 
گفت: وزارت نیرو 20 برابر ظرفیت آب فروخته است، 
در حالى که شهر اصفهان که دنیا آن را با قدمت و هنر 

مى شناسد، در خانه هایش آب آشامیدنى وجود ندارد.
حسن کامران در تذکر شفاهى در پایان جلسه علنى 
دیروز مجلس اظهارداشت: بنده چندین بار از هیئت 
رئیســه مجلس خواهش کردم تا جلسات مستمرى 
براى رفع مشــکل حق آبه داران برگزار شود، چرا که 
حق آبه حق الناس است و هیچ کسى در نظام نمى تواند 

حق آبه را پس بگیرد. 
وى ادامــه داد: وزارت نیرو 20 برابــر ظرفیت خود 
آب فروخته اســت که بیش از هزار و 500میلیون متر 
مکعب است، در حالى که شهر اصفهان که دنیا آن را 
با قدمت وهنر مى شناسد، در خانه هایش آب خوردن 

وجود ندارد.
وى اضافه کرد: این امر نشان دهنده عدم مدیریت در 
این حوزه است و این امر یک مسئله استراتژى است و 

جلسات مکرر باید در این زمینه برگزار شود و آنچه که 
عقل حکم مى کند، اجرا شود. 

کامران اظهارداشت: رها شــدن این مسئله درست 
نیست و جلسات مسئله آب نیز به گفتار درمانى تبدیل 
شده است و ما با رئیس مجلس نیز جلسه داشتیم، اما آن 
جلسه نیز به گفتار درمانى تبدیل شد وحل این مسئله، 

یک اراده قوى مى خواهد.

جذب جوانــان و نوجوانان به مســاجد، از مهمترین 
اهداف کانون هاى فرهنگى هنرى مساجد است.

معاون منابع انسانى، مالى و پشتیبانى ستاد عالى کانون 
هاى فرهنگى هنرى مساجد کشور در اصفهان، جذب 
قشر خاکسترى به مسجد را وظیفه اصلى کانون ها 
دانست و گفت: خالى شدن مسجد یک تهدید است 
وکانون ها باید با برنامه هاى جذاب و هدفمند، تمام 
توان خود را براى جذب جوانان و نوجوانان به مساجد 

بکار گیرند.
مهدى نصر اصفهانى، اخالق محورى را رکن اصلى 
فعالیت هاى کانون هاى فرهنگى هنرى مســاجد 

برشــمرد و افزود: ســامانه جامع آمــار و اطالعات 
کانون هاى فرهنگى هنرى مســاجد، به منظور به 
وجود آوردن جامعه آمارى و رصــد دقیق فعالیت ها 

راه اندازى شده است.
وى با اشــاره به به فعالیت امام جماعت، هیئت امنا، 
بسیج و کانون هاى فرهنگى هنرى در مساجد گفت: 
در این میان، نقــش کانون هــاى فرهنگى هنرى 
مساجد واضح و مشخص است و باید از موازى کارى 
پرهیز کرد. نصر اصفهانى افزود:گردهمایى روساى 
دبیرخانه هاى کانون هاى فرهنگى هنرى مســاجد 
سراسر کشور 12 و 13تیر در اصفهان برگزار مى شود.

 انتقاد نماینده اصفهان از وضعیت حقابه داران

معاون منابع انسانى ستاد کانون هاى فرهنگى - هنرى مساجد؛

جذب قشر خاکسترى، وظیفه اصلى کانون ها

صنایع فرش ماشینى آران وبیدگل فعالیت تابستانى 
واحدهاى خود را کاهش دادند.

جمعى ازصاحبان و مدیران ارشد واحدهاى تولیدى 
فرش ماشینى به علت نوسان زیاد قیمت ارز و مواد 
اولیه، در نشسِت دیروز خود کاهش برخى از خطوط 
تولیدى را  از هفته آینده به مدت 10 روز در دستور 

کار قرار دادند.
صاحبــان واحدهــاى تولیدى این شهرســتان 

مى گوینــد: مکاتبات مختلفى از ابتداى امســال 
براى تامین مواد اولیه و رفع مشکالت پیش رو با 
مسئوالن استانى وکشورى داشته اند و تاکنون در 

این زمینه اقدامى نشده است.
گفتنى اســت؛ شهرســتان آران وبیدگل دومین 
قطب بین المللــى و اولین قطــب صنعت فرش 
ماشینى کشور با 700 واحد تولیدى و سه شهرك 

صنعتى است.

کاهش تولید فرش ماشینى در آران و بیدگل

کنکورسراسرى ســال 1397، صبح و بعد ازظهر امروز 
براى گروه هاى ریاضى وعلوم انسانى، عصر امروز براى 
گروه هنر، صبح جمعه هشــتم تیرماه(فردا) براى گروه 
علوم تجربى و عصر جمعه براى گروه زبان هاى خارجى 

برگزار مى شود.
رئیس ستاد آزمون هاى استان اصفهان از افزایش تعداد 
متقاضیان  کنکور امسال خبر داد و گفت: در سال جارى 
شــاهد افزایش 11درصدى متقاضیان کنکور در استان 
اصفهان هستیم و شمار داوطلبان امسال شش هزار و 500 

نفر نسبت به سال گذشته بیشتر شده است.
علیرضا ایروانى با بیان اینکه 62 درصد داوطلبان آزمون 
ورودى دانشــگاه، زن و 38 درصد مرد هســتند، افزود: 
74 هزار و 370 نفر در اســتان اصفهان داوطلب شرکت 
در آزمون سراســرى دانشگاه ها هســتند و از تعداد کل 
شــرکت کنندگان، 36 هزار و 289 نفر  در شهر اصفهان 

هستند.
به گفته ایروانى، 12 هزار و 144 نفر در رشــته ریاضى، 
12 هزارو 291 نفر علوم انسانى، هفت هزارو 116 نفردر 

رشــته هنر، 32 هزار و 921 نفر علــوم تجربى، 9هزار و 
898 نفر در زبان هاى خارجى در کنکور شرکت خواهند

کرد.
رئیس ستاد آزمون هاى دانشــگاه اصفهان با بیان اینکه 
آزمون ورودى دانشگاه در 26 شهرستان استان اصفهان 
برگزار مى شود، ادامه داد: در شهر اصفهان دانشگاه هاى 
اصفهان، صنعتى، غیرانتفاعى شهید اشرفى، دانشکده فنى 
و حرفه اى شهید مهاجر و آموزش و پرورش  ناحیه 3 محل 

برگزارى آزمون است.

از امروز آغاز مى شود؛

رقابت74 هزار اصفهانى
 در آزمون سراسرى

 اصفهان در روزهاى اخیر شــدت اشــعه فرابنفش 
بســیار خطرناکى را تجربه مى کند و جدى گرفتن 
مسئله ضرورى اســت. میزان اشعه فرابنفش در این 
روزها چنان که اطالعات به دســت آمده از بعضى 
منابع نشان مى دهند از شاخص 11 هم گذشته است 
که به شدت خطرناك قلمداد مى شود و محافظت در 

برابر آن حیاتى. 
اشــعه تابش آفتاب اصفهان از بسیارى از شهرهاى 
آفتابى جهان ســوزان تر اســت. این نه که تنها در 
باور و احســاس عامه مردم باشــد که نقشــه هاى
ماهواره اى که شــاخص فرابنفش جهان را به تصویر 
مى کشــد  نیز آن را تأیید مى کنند. ظهر روز گذشته 
نقشه ماهواره اى پایگاه جهانى آب و هوا، نشان مى داد 
که مناطق مرکزى و جنوب غربى ایران که اصفهان 
را نیز شامل مى شود بیشترین میزان این اشعه مضر 
فرا بنفش را در ایــن روز دریافت کرده اســت. این 
سایت، شاخص فرابنفش اصفهان در روز گذشته را 13 
واحد برآورد کرده بود. شاخصى که اگر باالى 8 باشد، 
خطرناك و باالتر از 11 به شــدت خطرناك عنوان 

مى شود و هر چه بیشتر وخیم تر. 
شاخص اشعه ماوراءبنفش (UVI)، یک مقدار کمى 
است که شدت اشعه ماوراء بنفش را در محل و منطقه 
موردنظر مشــخص مى کند. این شــاخص سطح 
غلظت را در مقیاس یک تا 11 نشان مى دهد. هرچه 

مقدار این شاخص بیشتر شود، قدرت تخریب پوست 
و چشم بیشتر است. مقدار این شاخص در زمان هاى 
مختلف روز متفاوت است ولى در گزارش شاخص، 
تأکید بر حداکثر روزانه شــاخص است که ساعات 
پیرامونى ظهر از ساعت 11 تا حدود 4 بعدازظهر است. 
برپایه استاندارد شاخص تابش فرابنفش خورشیدى، 
اگر این شــاخص روى اعداد 1 و 2 باشد، اشعه بى 
خطر است. شاخص 3، 4 و 5 نشان دهنده کم خطر  
بودن اشعه است و نه تنها عینک و کرم ضد آفتاب که 
کاله نقاب دار نیز الزم است اما شاخص 6 و 7 نشان 
دهنده خطر زیاد است که باید چتر نیز بر سر گرفت. 
شاخص 8، 9 و 10 بیانگر خطر بسیار زیاد است و در 
برخى از توصیه هاى پزشکى چنین گفته مى شود که 
از خروج غیرضرورى از خانه بین ساعات 10 تا 16 تا 
حد امکان پرهیز شود و در صورت خروج از منزل نیز 

باید حفاظت هاى الزم را انجام دهند.

تهدید فرابنفش
محیا حمزه

بدین وسیله از کلیه ســهامداران و نمایندگان آنها در شــرکت فوق دعوت به عمل مى آید تا در جلسه 
مجمع عمومى فوق العاده شرکت که در ساعت 8 صبح روز سه شنبه مورخ 97/04/19 در محل شرکت تشکیل 

مى شود حضور به هم رسانند. 
دستور جلسه مجمع عمومى فوق العاده 

1- انحالل 

آگهى دعوت مجمع عمومى فوق العاده شرکت سادات گستر سپاهان 
به شماره ثبت 41034 (سهامى خاص) و شناسه ملى 10260587290

مقام دعوت کننده: هیئت مدیره 

متقاضیان شرکت در مناقصه مى توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت دانشگاه علوم پزشکى اصفهان به آدرس poshtibani.mui.ac.ir مراجعه فرمایند. 
شرایط متقاضیان حقوقى: 

1- تصویر صفحه اول اساسنامه شرکت، تصویر آگهى تأسیس و تصویر آخرین آگهى تغییرات در روزنامه رسمى براى شناسایى صاحبان امضا مجاز شرکت 
2- تصویر پروانه ساخت و راه اندازى و بهره بردارى از وزارت صنایع و سایر مراجع ذیصالح مرتبط 

3- تصویر گواهى تولید پســت برق کمپکت فشار متوســط تحت لیســانس یکى از شــرکت هاى معتبر ســازنده جهانى اعم از SIEMENS یا ABB یا
 SCHNEIDER ELECTRIC 

4- تصویر حداقل دو مورد گواهى حسن انجام کار از دستگاه هاى دولتى حداکثر تا 5 سال قبل به همراه تصویر قراردادهاى مربوطه 
5- گواهى بازدید یکى از اعضاى شرکت از محل پروژه 

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 125/000/000 ریال 
نوع تضمین شرکت در مناقصه: فیش واریزى یا ضمانتنامه معتبر بانکى با اعتبار سه ماه 

تاریخ توزیع اسناد مناقصه: از روز پنج شنبه مورخ 1397/4/7 لغایت روز دوشنبه مورخ 1397/4/11 
م الف: 197343 

آگهى مناقصه عمومى یک مرحله اى خرید و راه اندازى پست برق کمپکت
 بیمارستان گلدیس جهت کلینیک تخصصى

روابط عمومى دانشگاه علوم پزشکى  و خدمات بهداشتى درمانى استان اصفهان 

جانشین فرماندهى انتظامى گلپایگان گفت: طى سه ماه گذشته نسبت به مدت مشابه 
سال قبل، بیش از 200 درصد افزایش کشفیات انواع مواد مخدر را در گلپایگان داشتیم.

سرهنگ جواد افشارى اظهار داشــت: بحث مبارزه با مواد مخدر و برخورد با مجرمان، 
معتادان و مصرف کنندگان، یکى از وظایف اصلى نیروى انتظامى است که خوشبختانه 
به نحو احسن از ســوى پلیس انجام مى شود و شهرســتان گلپایگان هم از این قاعده 

مستثنى نیست.
افشارى با بیان اینکه پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهى انتظامى شهرستان گلپایگان 

در سال گذشته و سال جارى اقدامات مؤثر و بسیار خوبى را در بحث مبارزه با موادمخدر، 
توزیع کنندگان و مصرف کنندگان در سطح شهرستان داشــت و طى سه ماه گذشته 
نسبت به مشابه سال قبل بیش از 200 درصد افزایش کشفیات انواع مواد مخدر داشته 
اســت، افزود: در آیینى نمادین امحاء بیش از 45 کیلوگرم مخــدر گراس و تجهیزات 
استعمال مخدر شامل 40 وافور، 35 نى وافور، 153 حقه وافور، 130 پایپ استعمال، 63 
دستگاه ترازوى توزین، بیش از 22 هزار سى ســى متادون و ... از این مواد مکشوفه از 

سوى پلیس مبارزه با موادمخدر امحا شد.

افزایش200درصدى کشف مواد مخدر در گلپایگان 




