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زنانه ترین 
اعتــــراض 

ممکن!

راه حل رئیسى براى رفع مشکل آب اصفهان
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چرا از فروش سیگار
 مالیات گرفته نمى شود؟

بازداشت عامل اصلى 
راهبندان و آتش زدن 

اتوبوس هاى اصفهـــان 

گسترش محدوده 
طرح زوج و فرد 
ضرورى است

5

زمان رهاسازى
 دوباره زاینده رود 

زنان ژاپنى نسبت به قوانین و کدهاى دستورى پوشش  الزامى در 
محیط کار، معترض هستند. به گزارش «رویترز»، پاهاى 

«یومى ایشیکاوا» یک روز پس از پوشیدن کفش هاى پاشنه بلند 
به عنوان بخشى از لباس کاریش زخم شد و خونریزى کرد. همین 

موضوع باعث شد تا او و دیگر فعاالن حقوق زنان، اجبار در      ...

عضو شوراى اسالمى شهر اصفهان گفت: به دلیل 
اینکه دیگر مصرف آبى از زاینده رود در شــرق 
اصفهان نداریم و به مرطوب ماندن بستر رودخانه 
و جارى بودن زهاب امید وجود دارد، توافق شــد 
آب پس از پایان زمان مورد تأیید براى کشــت 

پاییزه کاهش یابد.
فتح ا... معین در خصوص آخرین وضعیت جارى 
بــودن زاینده رود، اظهــار کرد: امســال پس از 
ســال ها براى اولین بار مقــدارى آب و زهاب
 موجــود در زاینــده رود بــه تــاالب گاوخونى

 رسید.
وى بــا بیان اینکــه بنابر تأییــد انجمن صنفى 
کشــاورزان شــرق اصفهان و ســازمان جهاد 

کشاورزى، زمان کشت...

4
کاهش کاهش 8080 درصدى ارزش صادرات فرش از اصفهان  درصدى ارزش صادرات فرش از اصفهان 

مدیرکل گمرکات اصفهان خبر دادمدیرکل گمرکات اصفهان خبر داد

3

رئیس قوه قضائیه:حقابه باید به رسمیت شناخته شود

صحبت هاى 
اشکان خطیبى 
درباره  
پول هاى 
مشکوك

استقالل، نگران گذشته اش با سپاهان
 برخورد اســتقالل و ســپاهان در جام حذفى یکــى از جذابیت هاى جام 
شگفتى هاست. جامى که در آن اولین شکست، آخرین شکست است و در 
انتهاى این جام تیمى جام را باالى ســر مى برد که هرگز طعم شکست را 
نچشد. این اولین بار نیست که استقالل و سپاهان در جام حذفى مقابل 
هم قرار مى گیرند. این اتفاق در گذشــته 4 بار تکرار شده و دو تیم براى 

پنجمین بار در تاریخ این دیدارها حریف یکدیگر مى شوند ...
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

نگاه در دستگاه قضایى 
باید صداقت،

 خدمت و کرامت 
نسبت به مردم باشد

على حاتمى از نظر تفــــــکر بزرگ بود
خاطراتى از «هزاردستان»، «دلشدگان» و «تختى» 23 سال بعد از درگذشت خالق آنها

4

5

این محرومیتاین محرومیت
 یک بام و دو هواست یک بام و دو هواست

شرکت مناقصه گزار:  شرکت برق منطقه اي اصفهان

مبلغ تضمین شرکت موضوع مناقصهشماره مناقصه
شرایط و  الزامات ورود به مناقصهدر مناقصه (ریال)

980/1014
تهیه و حمل مصالح و انجام عملیات ساختمانى مربوط به برکنارى 
فنسهاى موجود و اجراى فنس در محل جدید و جاده سازى براى 

توسعه قطر 400 کیلوولت امیرکبیر در پست شهید منتظرى 
دارا بودن گواهینامه صالحیت پیمانکاري حداقل رتبه 5 265,000,000 ریال

ابنیه صادره از سازمان برنامه و بودجه کل کشور 

احداث خطوط 63 کیلوولت هسنیجه، علویجه، مورچه خورت 1 و 980/1018
دارا بودن گواهینامه صالحیت پیمانکاري حداقل رتبه 4 2,100,000,000 ریالشهرك صنعتى بزرگ اصفهان (بخش اول)

نیرو صادره از سازمان برنامه و بودجه کل کشور

تأمین مصالح مورد نیاز و عملیات ساختمانى و مقاوم سازى پست 980/1019
180,000,000 ریال در حال بهره بردارى 63/20 کیلوولت فجر

دارا بودن گواهینامه صالحیت پیمانکاري حداقل رتبه 
5 ابنیه به همراه رتبه 5 تأسیسات یا نیرو صادره از 

سازمان برنامه و بودجه کل کشور

نوع تضمین شرکت در مناقصه: ضمانتنامه معتبر یا فیش واریز وجه نقد به شماره  شبا IR ۳۳۰۱۰۰۰۰۴۱۰۱۱۰۱۴۳۰۲۳۰۲۹۸ نزد 
بانک مرکزي با مبلغ فوق الذکر در وجه شرکت برق منطقه اي اصفهان

نحوه دریافت و تحویل اسناد مناقصه: کلیه مراحل برگزاري مناقصه از دریافت و تحویل اسناد تا مبادله قرارداد، با مراجعه به «سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)» به آدرس www.setadiran.ir امکانپذیر خواهد بود. (تماس با کارفرما، در صورت لزوم در 

ساعات اداري روزهاي کاري با شماره 031-36277687)
مهلت دریافت اسناد: از ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 1398/09/10 لغایت ساعت 16 روز پنجشنبه مورخ 1398/09/21

حضور نمایندگان مجاز شرکتها (همراه با معرفی نامه) که در جلسه توجیهی و بازدید: 
 براى مناقصه شماره 980/1014: که در روز دوشنبه مورخ 1398/09/25 ساعت 10:00 صبح واقع در پست شهید محمد منتظرى

براى مناقصه شماره 980/1018: که در روز دوشنبه مورخ 1398/09/25 ساعت 08:00 صبح در شرکت برق منطقه اى اصفهان – سالن 
جلسات ساختمان معاونت طرح و توسعه 

براى مناقصه شماره 980/1019: که در روز شنبه مورخ 1398/09/23 ساعت 10:00 صبح در محل پروژه به آدرس اصفهان، خیابان جى، 
بعد از ترمینال جى به سمت احمدآباد، اولین خیابان (خیابان شهروند)، آخر خیابان شهروند

تشکیل میگردد، براى مناقصات 980/1014 و 980/1018 الزامی بوده و عدم حضور بمنزله انصراف از مناقصه خواهد بود و براى مناقصه 
980/1019 عدم حضور به منزله قبول شرایط حاکم بر مناقصه خواهد بود.

توجه: الزم به ذکر است که مناقصه گرانى که در تاریخ 1398/08/26 در جلسه توجیهى و بازدید مسیر مناقصه شماره 980/1014 شرکت 
داشتند، حضورشان در جلسه توجیهى مربوط به آن مناقصه اختیارى میباشد.

مهلت و محل تحویل اسناد مناقصه و فراخوان: نسخه الکترونیکی کلیه مدارك و مستندات اسناد مناقصه بایستی حداکثـر تا ساعت 
14 روز دوشنبه مورخ 1398/10/02 در «سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) بارگذاري و نسخه فیزیکی آن در موعد مذکور به 

آدرس:  اصفهان، خیابان چهارباغ باال، دبیرخانه شرکت برق منطقه اي اصفهان تحویل گردد.
زمان و محل بازگشایی پاکات مناقصه: ساعت 10:00 صبح روز سه شنبه مورخ 1398/10/03 - سالن کمیسیون معامالت ساختمان معاونت 

مالی و پشتیبانی شرکت برق منطقه اي اصفهان
سایر شرایط مناقصه:

به پیشنهادهائی که فاقد سپرده یا امضاء، مشروط و مخدوش بوده و یا پس از انقضاء مدت مقرر در آگهی واصل شود ترتیب اثر داده 
نخواهد شد.

سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.
ضمنا « می توانید این آگهی را در سایت هاي اینترنتی مشاهده کنید

http://iets.mporg.ir                    www.tavanir.org.ir                www.erec.co.ir       www.setadiran.ir

 م الف: 678352روابط عمومی شرکت برق منطقه اي اصفهان

آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله اي شماره980/1014 
(شماره 2098001188000059در سامانه ستاد)، 

مناقصه عمومى یک مرحله اي شماره980/1018 (شماره2098001188000060در سامانه ستاد) 
و مناقصه عمومى یک مرحله اي شماره  980/1019 (شماره 2098001188000061در سامانه ستاد)

چاپ دوم

روزترین  به  با 

اخبار 

شماییم همراه 

www.nesfejahan.net

صحصحصح
اشکانناشکاناشکان

پپپپ

استق
ا  برخورد
شگفتى ه
انتهاى ای
نچشد
قر هم
پنجمین

ضایى 

ت
شد

فرا رسیدن سالروز وفات حضرت فاطمه معصومه (س) را تسلیت مى گوییم



0202جهان نماجهان نما 3641شنبه  16 آذر  ماه   1398 سال شانزدهم

دادستان کل کشــور در جلسه شــوراى ادارى شهرستان 
خمینى شهر با اشــاره به اینکه عده اى از اعتراض مردم به 
قیمت بنزین، سوء استفاده کردند، خاطرنشان کرد: نیروهاى 
امنیتى در کمتر از 72 ساعت بساط فتنه را جمع کردند و در 
حوادث اینچنینى و اغتشاشات وظیفه دارند امنیت مردم را 
حفظ کنند به طورى که اگر مأمــوران انتظامى، اطالعات 
و امنیتى حضور پیدا نمى کردند، شــهر اصفهــان را نابود 
مى کردند. حجت االســالم منتظرى اظهار کــرد: آن، چه 
نماینده اى است که با تلویزیون دشمن مصاحبه کرده بعد 
تکذیب مى کند، اینقدر نباید بصیرت داشــته باشد که بداند 
چه کسى با او مصاحبه مى کند؟ اگر فرزند یا مال شما مورد 

تهاجم قرار گرفته بود بازهم این حرف ها را مى زدید. وى با 
بیان اینکه هنوز اطالعاتى هست که نمى توانیم برمال کنیم، 
افزود: در برخى مکان ها از جمله مرکز استان ها انباشت هایى 

از سالح ها کشف شد.
حجت االســالم منتظرى گفت:  فردى کــه مى دانیم چه 
عینکى به چشم زده و به دنبال چه اهدافى است و آبشخورش 
کجاست، خود را به عنوان دلسوز مردم و آسیب دیدگان جا 
مى زند درحالى که یک ریال به این آســیب دیدگان کمک 
نمى کند. وى تأکید کرد: ملت ما براى نان یا رفاه ظاهرى 
قیام نمى کند بلکه پاى اســالم، ارزش هاى دینى و مسیر 

والیت ایستاده است.

سخنگوى سازمان حفظ نباتات گفت: سازمان خواربار و 
کشاورزى ملل متحد (فائو) پیش بینى کرده است که امروز 
و فردا دسته جات بسیار بزرگى از ملخ هاى مهاجم وارد 
کشور شده و جنوب استان کرمان و منطقه جازموریان را 

مورد حمله قرار مى دهد.
محمدرضا میر در گفتگو با «ایلنا» با بیان اینکه ملخ هاى 
مهاجم از کشورهاى هند و پاکستان به ایران بازگشته اند، 
اظهار کرد: ملخ هایى که هم اکنون وارد کشــور شده اند 
همان هایى هستند که در فاز اول از ایران گذشته و به هند 
و پاکستان رفته اند. این ملخ ها براى زمستان گذرانى در 
مسیر بازگشت به کانون اصلى خود یعنى حاشیه دریاى 

سرخ بار دیگر از ایران گذر خواهند کرد.
میر با تأکید بر اینکه ورود ملخ  ها به ایران به گستردگى 
فاز اول نیست،  افزود: تنها 20 تا 30 درصد جمعیت ملخ ها 
وارد ایران مى شوند که سطح بســیار کمترى از فاز اول 
تهاجم اســت. میر گفت: آمادگى الزم بــراى مبارزه با 

ملخ ها را داریم.
به گفته میر؛ تا این لحظه به مزارع و باغ هاى مردم آسیبى 
وارد نشده و حمله ملخ ها به مراتع بوده است. سخنگوى 
سازمان حفظ نباتات فاز اصلى حمله ملخ هاى مهاجم را 
در دى ماه عنوان کرد که بار دیگر از خ استگاه خود یعنى 

عربستان و حاشیه دریاى سرخ به ایران خواهند آمد.

مى خواستند شهر اصفهان را 
نابود کنند

آماده دفاع در برابر 
حمله گسترده ملخ ها

روزى 933 میلیون دود شد
 روزنامه جام جم| رئیس فدراســیون 
فوتبال طى توافقــى دوطرفه، قرارداد ســرمربى 
بلژیکى تیم ملى فوتبال ایران را فسخ کرد. حاال اگر 
دستمزد 28 میلیاردى ویلموتس را تقسیم بر تعداد 
روزهاى حضور او در کنار تیم ملى کنیم، مى شود 
روزى 933 میلیون تومان! و اگر غرامت دو میلیون 
یورویى به آن اضافه شــود، این عدد به روزى 1/8 

میلیارد تومان مى رسد!

اعزام نیروى کار
 به 4 کشور

 چمدان| بر اساس اطالعیه معاونت توسعه 
کارآفرینى و اشتغال وزارت کار، یک مؤسسه مشاوره 
شــغلى و کاریابى خارجى به عنوان صاحب امتیاز 
دفتر هدایت و حمایت از نیروى کار ایرانى در کشور 
دانمارك، با فراهم کردن زمینــه هاى الزم براى 
اعزام نیروى کار به تعداد 500 نفر به کشــورهاى 
حوزه اســکاندیناوى (دانمارك، ســوئد، فنالند و 
نروژ) از متقاضیان کار در کشــورهاى مذکور ثبت 
نام به عمل مى آورد. اعزام نیروى کار در گروه هاى 
شغلى «پرســتارى و پیرا پزشــکى»، «پزشکى و 
دندانپزشــکى»، «فنى و مهندسى» و «خدمات» 

خواهد بود.

نه به تلویزیون
بعد از شــیال خداداد و نیوشــا   برترین ها|
ضیغمى و پرویز پرســتویى، حاال پوالد کیمیایى 
هم به هشــتگ «نه به تلویزیون» پیوسته. به نظر 
مى رسد عالوه بر موج مهاجرت که شامل افرادى 
نظیر مهناز افشار و مزدك میرزایى شده، حاال با موج 

قهر هم مواجه خواهیم بود. 

اینها همان گوگل بودند!
  ایسنا| طبق نظــر کارشناســان فناورى 
اطالعات، به نظر مى رســد آنچه تاکنون در قالب 
ســاخت موتور جســتجوى بومى در ایران اتفاق 
افتاده، فقط پوســته اى براى گوگل بوده است و به 
همین دلیل هنگام قطع ارتباط اینترنت، این موتورها 
قادر به جستجو نبودند. آرش محمدى، کارشناس 
فناورى اطالعات بیان کرد: اتفاقات این روزها نشان 
مى دهد ما موتور جســتجوى ملى نداشتیم و این 
موتورها از API گوگل استفاده مى کردند، زیرا با 
قطع شدن اینترنت و از دسترس خارج شدن گوگل، 
نتایج عجیبى نشان مى دادند، یا شاهد نتایجى مانند 
صفحه هاى ویکى پدیا بودیم که در دسترس نبود و 

یا نتایجى که کامًال بى ربط بودند.

دستگیرى 25 نفر 
در یک شهردارى 

مدیــرکل حراســت ســازمان   تابناك|
شهردارى ها و دهیارى هاى کشــور گفت: در دو 
سال اخیر بحث جعل در شهردارى ها خیلى شدت 
گرفته و اخیراً در یکى از شــهردارى مراکز یکى از 
استان ها حدود 25 نفر دســتگیر شدند که بیش از 
یک میلیارد تومان رشوه در این بحث جعل رد و بدل 
شده و حدود 400 میلیارد تومان حقوق شهردارى 

تضییع شده است.

پراید از 53 میلیون 
سبقت گرفت

 بهار | در آخرین روزهاى هفته گذشــته 
قیمت تمامى مدل هاى پراید با افزایش همراه بود 
به طورى که این افزایش قیمت تا 700 هزار تومان 
هم پیش رفت. قیمت پراید که از اوایل آذر ماه روند 
صعودى را پیش گرفت با گذشــت نیمى از آذر ماه 
این روند صعودى همچنان ادامه دارد به طورى که 
پراید 111 پانصد هزارتومان، پراید131 چهارصد 
هزارتومان و پراید132 نیز، 500 هزارتومان افزایش 
قیمت را تجربــه کردند و به ترتیــب با قیمت 53 
میلیون و300 هزار  تومان، 49 میلیون تومان و50 

میلیون و800 هزارتومان معامله شدند.

روحانى به مجلس مى رود
رئیس جمهور بــراى تقدیم الیحه    تسنیم|
بودجه سال 99 کشور در هفته جارى به مجلس مى رود. 
نمایندگان مجلس شوراى اسالمى روزهاى یک شنبه، 
دوشنبه و سه شنبه جلســه علنى خواهند داشت که در 
مهمترین بخش قرار است رئیس جمهور الیحه بودجه 

سال 99 را تقدیم مجلس کند.

میرسلیم دوباره آمد!
  ایسنا| سید مصطفى میرسلیم با حضور در وزارت 
کشور براى انتخابات مجلس یازدهم ثبت نام کرد. او در 
انتخابات قبلى ریاست جمهورى، کاندیدا شده بود. وى هم 
اکنون رئیس شوراى مرکزى حزب مؤتلفه اسالمى و عضو 
مجمع تشخیص مصلحت نظام است و در دوره ریاست 
جمهورى اکبر هاشمى رفسنجانى نیز براى چند سال، وزیر 

فرهنگ و ارشاد اسالمى بود.

برنامه جدید آمریکا 
  فارس| منابع خبرى بدون ارائه توضیحات دقیق 
از قصد دولت «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا براى 
جلوگیرى از قطع اینترنت در ایران خبــر داده اند. پایگاه 
«پالیتیکو» به نقل از منابع آگاه گزارش داده دســتیاران 
ترامپ در حال بررسى روش هایى جدید براى جلوگیرى 
از خاموشى اینترنت هستند. با وجود این، این رسانه نوشته 
مقام هاى آمریکا به طور دقیق نگفته اند چه برنامه اى براى 

جلوگیرى از این مسئله دارند.

با روحانى نسبت ندارم
 برنا | پس از استعفا و بازداشت على اصغر پیوندى، 
رئیس جمعیت هالل احمر برخى مدعى شدند وى با رئیس 
جمهور نسبت فامیلى دارد. امسال على اصغر پیوندى در 
برنامه تلویزیونى این ادعا را تکذیب کرد وگفت: من متولد 
شهر سرخه سمنان هستم ولى هیچ نسبت نسبى و سببى 

با آقاى رئیس جمهور ندارم.

بنایى بر ثبت نام ندارم
  مهر | محمد بطحایى، وزیر ســابق آموزش و 
پرورش در جمع خبرنگاران و در پاسخ به سئوالى درباره 
اینکه با توجه به اعالم اینکه دلیل استعفا از وزارت را کاندیدا 
شدن براى انتخابات مجلس اعالم کرده بودید چه زمانى 
براى ثبت نام اقدام مى کنید گفت: من بنایى بر ثبت نام 
در انتخابات مجلس ندارم، مــن کار معلمى را با هیچ کار 

دیگرى عوض نمى کنم.

ژنرال «سن ایچ» مى نوشد!
  خبرگزارى دانشجو | ژنرال «اسکات میلر»، 
فرمانده  نظامیان  آمریکا در افغانستان با معاون اول رئیس 
جمهور افغانستان دیدار کرد. تصاویرى از این دیدار منتشر 
شده که نشان مى دهد در مذاکرات بین فرمانده نیروهاى 
آمریکایى و ناتو با معاون اول رئیس جمهور افغانســتان 

آبمیوه ایرانى با برند «سن ایچ»  سرو شده است!

پول براى توسعه نداریم
على ربیعى با بیان اینکه کشور دچار   آفتاب نیوز|
مشکل کسرى بودجه است و تالش دولت براى جبران 
آن است، اظهار کرد: در تاریخ، تاکنون هیچ کشورى در 
هیچ زمانى تحت فشــار چنین تحریم هایى قرار نداشته 
است و اکنون دوران سرمستى ارزى نیست. سخنگوى 
دولت اضافه کرد: امروز دولت پولى براى توسعه ندارد و 
بخش خصوصى نیز ضعیف شده است؛ بنابراین نباید به 

شرکت هاى خصولتى حمله کرد. 

داماد روحانى نامزد شد
  فارس| کامبیز مهدى زاده، داماد حسن روحانى 
رئیس جمهور براى حضور در یازدهمین دوره انتخابات 
مجلس از حوزه انتخابیه تبریز، آذرشهر و اسکو ثبت نام 
کرد. او گفت: به عنوان رابطه پدر و فرزندى با رئیس جمهور 

از وى اجازه گرفته و در انتخابات شرکت مى کنم.

خبرخوان

دبیرکل جمعیت مبارزه با اســتعمال دخانیات ایران با 
اشاره به صحبت رئیس ســازمان امور مالیاتى  مبنى بر 
اینکه برنامه اى براى افزایش مالیات بر سیگار نداریم، 
اعالم کرد: مصرف کنندگان سیگار، این کاال را به قیمت 
باال خریدارى مى کنند و در مقابل، صنف دخانیات نه تنها 
براى این افزایش قیمت مالیاتى پرداخت نمى کنند بلکه 

سودهاى کالن آن را هم به جیب مى زند.

دکتر محمدرضا مسجدى در ادامه با اشاره به اینکه در 
مجموع هزینه دخانیات در کشور صد هزار میلیارد تومان 
ساالنه به کشور آســیب مالى مى رساند، افزود: به گفته 
معاون بهداشت وزارت بهداشت ما افزایش 150 درصدى 
قیمت سیگار را در ســال جدید داشتیم که فقط بر روى 
نرخ تورم موج سوارى کرد و متأســفانه از این افزایش، 
درآمدى عاید دولت نشد و سود کالنش به جیب مافیاى 

دخانیات رفت.
وى اظهار کرد: قیمت یک بســته ســیگار وینستون از 
7000 الى 8000 تومــان به 13 هزار تومان، ســیگار 
بهمن از 2000 تومان به 5000 تومان، سیگار جى وان 
از 2500 تومان به 6000 تومان و... رســیده است. فقط 
با یک پرس و جو از یک سوپرمارکت یا دکه مى توان به 
راحتى افزایش بى رویه قیمت ســیگار را جویا شد؛ ولى 
چرا ســازمان امور مالیاتى همچنان در بى خبرى به سر 

مى برد؟

خبرنگار وبسایت «بیزنس اینسایدر» اخیراً سفرى به ایران 
داشته و با انتشار یک گزارش تصویرى از جریان داشتن 
زندگى عادى در ایران با وجود تحریم ها و انتشــار اخبار 
رسانه هاى جهانى درباره تنش در منطقه و داخل ایران خبر 
داده است. به گزارش «عصرایران»، خبرنگار ایرانى تبار 

«بیزنس اینسایدر»  پس از سفر به ایران با انتشار گزارشى 
تصویرى از جریان سفرش به ایران نوشته است: رسانه هاى 
جهانى با تمرکز بر موضوعات ژئوپلتیک و روابط خصمانه 
ایران و آمریکا، پوشش خبرى گسترده اى از ایران دارند. اما 
مردم آنجا زندگى عادى نیز دارند. این همان چیزى است 

که در جریان سفر اخیر به تهران توجه من را به خود جلب 
کرد. آنچه ما (رسانه هاى غربى) اغلب نمى بینیم این است 
که مردم عادى در ایران چگونه زندگى مى کنند. افراد به 
محل کارشان مى روند، معاشرت مى کنند و عموماً داراى 

یک زندگى کامًال عادى هستند. 

زنان ژاپنى نسبت به قوانین و کدهاى دستورى پوشش  
الزامى در محیط کار، معترض هستند. 

به گزارش «رویترز»، پاهاى «یومى ایشــیکاوا» یک 
روز پس از پوشــیدن کفش هاى پاشــنه بلند به عنوان 
بخشى از لباس کاریش زخم شد و خونریزى کرد. همین 
موضوع باعث شد تا او و دیگر فعاالن حقوق زنان، اجبار 
در پوشش هاى آسیب زا در محیط کارى را به عنوان یک 
ابزار آزارنده بخوانند و خواستار حذف دستور العمل هاى 

اینچنینى در محیط   هاى کارى شوند.
زنان ژاپنى در ماه نوامبر (آبان) با فتح شبکه هاى مجازى 
و به راه انداختن کمپینى گســترده خواستار حذف اجبار 
پوشــش در محیط کارى شدند. آنها نســبت به قوانین 
سختگیرانه مانند پوشیدن  کفش هاى پاشنه بلند، استفاده 
از لنز تماسى به جاى عینک، جوراب هاى ساق بلند زنانه، 

آرایش اجبارى و رنگ موى یکسان معترض هستند.
وزارت کار ژاپــن در مــاه نوامبر 2019 (آبــان 1398) 
دســتورالعمل هاى جدیدى را علیه آزار در محیط هاى 
کارى صادر کرد. اما این دســتورالعمل ها هنوز موفق به 
حل چگونگى پوشــش زنان در محیط هاى کارى ژاپن 

نشده است.
ایشیکاوا، هنرپیشــه و فعال زنان در کنفرانس خبرى در 
این مورد گفت: ممکن است تصور کنید این موضوع چیز 
خاصى نیست، اما همین اجبارها زندگى برخى از مردم را 
تغییر داده است. وى افزود: مردم با پوشیدن کفش هاى 
پاشنه بلند به خود صدمه مى زنند و همواره زنان مجبور به 
استفاده از چنین کفش هایى هستند. ما حق داریم مانند 

دیگر همکاران خود تحت شرایط برابر کار کنیم.
ایشــیکاوا در اوایل ســال جارى این جنبش اعتراضى 
را اســتارت زد. او با یادآورى خاطره اش در پوشــیدن 

کفش هاى پاشنه بلند 7 ســانتى در یک مراسم تشییع 
جنازه در یک سالن و شرح داســتان هاى مشابه از زنان 

دیگر جنبش خود را ادامه داد.
این جنبش که نامش با کلمات ژاپنى «کفش» و «درد» 

بازى مى کند، به داستان دردآور زنانى مى پردازد که مجبور 
به پوشیدن کفش پاشــنه بلند در محیط کارى هستند. 

تا کنون بیشتر از 31 هزار زن به این کمپین پیوسته اند.
در ابتداى این جنبش یکى از اعضاى کابینه در این باره 

گفت: انتظارات کد لباس در محیط کارى براى پوشش 
«الزم و مناسب» منطقى است. هر چند وى گزارش هاى 
مربوط به استفاده از «لنزهاى تماسى»  به جاى  عینک را 

نقض قوانین برابرى جنسیتى عنوان کرده است.

زنان شاغل ژاپن: ما کفش پاشنه بلند، لنز و آرایش اجبارى نمى خواهیم

زنانه ترین اعتــراض ممکن!

زندگى عادى در ایران با وجود تحریم ها

چرا از فروش سیگار مالیات گرفته نمى شود؟
 در پى درگذشت دو دانشــجوى دانشگاه شهید چمران 
اهواز، روابط عمومى این دانشگاه با صدور اطالعیه اى به 

تشریح جزییات موضوع پرداخت. 
در این اطالعیه آمده است: روز هشــتم آذر ماه، یکى از 
دانشجویان ساکن خوابگاه پسران (خوابگاه شهید علم 
الهدى)، دانشــجوى رشــته کامپیوتر از خوابگاه خارج 
شــده و روز بعد، پیکر بى جان این دانشــجو در خیابان 
اول منطقه بوستان اهواز پیدا شــد و علت دقیق مرگ 
وى مشخص نشــده و تا مشخص شــدن علت حادثه، 
نمى توانیم اظهار نظر دقیقى در ایــن زمینه ارائه کنیم. 
همچنین در حادثه دوم متأســفانه یکى از دانشجویان 
پسر ساکن خوابگاه شــهید علم الهدى، اهل شهرستان 
باغملک و دانشجوى رشته زیست شناسى، ساعت چهار 
بامداد روز 12 آذر  ماه، خود را از درختان پشت خوابگاه حلق 
آویز کرد و به رغم تالش ساکنان خوابگاه و انتقال وى به 

مراکز درمانى این دانشجو نیز فوت کرد.

مزدك میرزایى، گزارشــگر سرشــناس تلویزیون که 
چندى پیش از ایــران مهاجرت کرد، بــراى اولین بار 
پس از خروجش از ایــران در یک برنامــه تلویزیونى 
حضور پیدا کرد. وى در پاســخ به سئوالى در خصوص 
برنامه «نود» گفت: من نمى خواهم موضع خاصى در 
این خصوص بگیرم. من دوستان خیلى خوبى در ایران 
دارم که االن دلم براى آنها تنگ شده است. اما معتقدم 
رفتارى که با عادل فردوســى پور و برنامه «نود» شد 
اصًال رفتار خوبى نبود. من هنوز هم نتوانســته ام این 
مسئله را هضم کنم. یکسرى افرادى که 20 سال در آن 
برنامه مشغول به کار بوده اند االن بیکار شده اند و این 

اصًال جالب نیست.
مــزدك ادامــه داد: در مســتندم با 72 شــخصیت
 مصاحبــه کردیم که بنا بــه ایراداتى که گرفته شــد 
هرگز پخش نشد.  من آرشــیوى از صدا و سیما خارج

 نکردم.

رونمایى از مزدك میرزایى!مرگ مشکوك 2 دانشجو

رئیس قوه قضاییه در مورد افزایش قیمت انرژى و طرح 
گران کردن و سهمیه بندى بنزین گفت: این موضوع در 
چند سال گذشته باید انجام مى شد زیرا متناسب با برنامه 
ششم توسعه است و از وظایف دولت به شمار مى رود اما 
در سال هاى قبل انجام نشد و معتقدم در صورت اجراى 
آن در گذشته باید یک تعدیل و شیب مناسب در افزایش 

قیمت ها اتفاق مى افتاد. 
آیت ا... سید ابراهیم رئیســى روز پنج شنبه در نهمین 
اجالس منطقه اى جامعه مدرســین حوزه علمیه قم در 
اردوگاه شهید بهشتى شهر ابریشم اصفهان اظهار کرد: 
موضوع سهمیه بندى و افزایش قیمت بنزین در شوراى 
هماهنگى سه قوه از ســوى دولت مطرح شد و بنده دو 
سه مرتبه در جلسه به دلیل اینکه ارتباطى با این جلسه 
ندارد با طرح آن مخالفت کردم اما دولت تأکید داشت که 
براى هماهنگى سایر قوا این موضوع را مطرح کرده ایم. 

وى افزود: بنده تأکید داشتم که موضوع افزایش قیمت 
و سهمیه بندى بنزین نباید بدون تبیین آن و اقناع افکار 
عمومى انجام شود زیرا با توجه به حوادث لبنان و عراق 
امکان داشت در داخل کشور نیز مسائلى رخ دهد و این 
موضوع را از طریق یادداشتى به دفتر رئیس جمهورى 

اطالع رسانى کردم. 
رئیس قوه قضاییه ادامه داد: وارد نشدن شوك به فضاى 
کنونى اقتصاد کشور الزم بود و ابعاد مختلف این طرح 
باید براى مردم تبیین مى شد اما در نهایت با اجراى آن 
اعتراض مردمى و سوار شدن اغتشاشگران به این موج 
رقم خورد. وى گفــت: بنده با تأکید بــر اینکه افزایش 
قیمت سوخت یک تکلیف قانونى بوده است بیان کردم 
که براى نحوه اجراى آن باید ساز و کارى تعریف شود 
و نخبگان، نماینــدگان مجلس، علما و مردم بى اطالع 

نباشند. 

رئیسى: مخالف طرح موضوع بنزین 
در جلسه سران قوا بودم

وزیر علوم، تحقیقات و فناورى گفت: تعداد دانشجویان 
بازداشت شده در اعتراضات اخیر در کشور 95 نفر بودند 
که اکنون هفت یا هشت نفر آنان هنوز در بازداشت به سر 

مى برند و بقیه آزاد شده اند.
منصور غالمى افزود: از همان روزهاى شروع تجمعات 

اعتراضى، ســتادى در این وزارتخانه براى پیگیرى این 
موضوع تشکیل شد که به صورت روزانه در حال پیگیرى 
آزادى دانشجویان بود. وى ادامه داد: امیدواریم رویکرد 
عاقالنه دانشجویان عمیق و گسترده تر شود تا در هیچ 

فضاى تخلف قرار نگیرند. 

بازداشت 95 دانشجو

یک عضو هیئت رئیسه مجلس از منتفى شدن استیضاح 
وزیر صنعت خبر داد. 

على اصغر یوسف نژاد عضو هیئت رئیسه مجلس شوراى 
اسالمى گفت: اســتیضاح وزیر صنعت بعد از طرح طبق 
روال به کمیسیون صنایع ارجاع شد و در جلسه اى که با 
حضور استیضاح کنندگان و وزیر مربوطه صورت گرفت. 
تعداد استیضاح کنندگان به کمتر از ده تَ ن کاهش یافت و 

عمًال استیضاح این وزیر منتفى است.

مؤسسه پژوهشــى «رویترز» مى گوید یک سوم مردم دنیا 
ترجیح مى دهند که خبر نخوانند. این موضوع، با نظرسنجى از 
75 هزار ُتن از 38 کشور دنیا به دست آمده است. مردم گفته اند 
که بیشتر اخبار دنیا درباره موضوعات تلخ و ناراحت کننده است 
و با خواندن این حجم از اخبار منفى حس مى کنند کارى از 
دستشان برنمى آید. به همین  دلیل تصمیم گرفته اند کًال قید 
اخبار را بزنند. اما راه حل پیشنهادى استادان  و روزنامه نگاران 

مطرح دنیا براى رفع این مشکل چیست؟ 

چرا مردم از خبر گریزان 
شده اند؟

خطر از بیخ گوش 
وزیر صمت گذشت
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تفاهمنامه همکارى بین 
دانشگاه اشرفى و صداوسیما

تفاهمنامـه تعامل بیـن صداوسـیماى مرکـز اصفهان و 
دانشـگاه اشـرفى اصفهانـى در راسـتاى اسـتفاده از 
ظرفیت هاى علمى، اسـاتید و دانشـجویان دانشـگاه در 
جهت ارتقاى سطح کیفى برنامه هاى شبکه اصفهان امضا 
شد. عبدالحسینى، مدیرکل صداوسیماى مرکز اصفهان 
گفت: تعامل مؤثر با این دانشـگاه و کشـف استعدادهاى 
جوان در حوزه برنامه سازى از جمله اهداف صداوسیماى 
مرکز اصفهان اسـت و این مرکـز آمادگـى الزم را براى 

دریافت طرح و ایده هاى جدید دانشجویان دارد.

قربانى آنفلوآنزا در سمیرم
مدیـر روابط عمومـى دانشـگاه علوم پزشـکى اسـتان 
اصفهان گفت: روز 12 آذر یک خانم 60 ساله در سمیرم 
که مشکوك به بیمارى آنفلوآنزا بود با وجود اقدامات انجام 
شده جان خود را از دست داد. آرش نجیمى قطعى بودن 

علت فوت این بیمار با آنفلوآنزا را رد کرد. 

ساماندهى آرامستان گلشن
شهردار گلشن از ساماندهى آرامستان براى تملک قبور 
خبر داد و گفت: به زودى غسـالخانه شهر به طور کامًال 
بهداشتى بازسازى مى شود. حسنعلى رضایى با اشاره به 
طرح سـاماندهى و زیرسـازى معابر در بیشـتر نقاط این 
شهر، تصریح کرد: معابر آرامستان شهر و پارك شهداى 

گمنام در شهریور ماه گذشته آسفالت شد.

قانون شهردارى ها
 باید اصالح شود

شـهردار گلپایـگان گفت: بخشـى از مشـکالتى که در 
شهردارى هاى کشـور وجود دارد به دلیل نقض قوانین 
وضع شده و الزاماتى است که براى اجراى آن وجود دارد، 
زیرا قوانین شـهردارى ها مربوط به سـال 1334 است و 
خدماتى که شـهردارى  مى خواهد در سـال 98 در شهر 
ارائه کند به خاطر محدودیت هایى که از این قانون پیش 
روى این دستگاه اسـت باعث نارضایتى مردم مى شود. 
پیمان شکرزاده با بیان اینکه الزم است کمیته اى براى 
اصالح قانون شهردارى ها در وزارت کشور تشکیل شود، 
افزود: بخشى از نارضایتى مردم به دلیل قوانینى است که 
شـهردارى ملزم به رعایت آن اسـت و تمام موارد آن در 
سیستم بازرسى استان ها وجود دارد حال اگر همتى براى 
مطالعه آنها باشد قطعاً بحث اصالح قوانین رضایتمندى 

مردم را به دنبال خواهد داشت.

نیاز مبرم فوالدشهر به دادگاه
رئیس دادگسـترى شهرسـتان لنجان گفت: راه اندازى 
دادگاه بخش فوالدشـهر همواره از مطالبـات مردم این 
بخش بوده و مطالبه اى بحق اسـت. جمشـید رضایى با 
اشـاره به مشـکالت بخش قضایى در این شهرسـتان، 
خاطرنشان کرد: شوراى حل اختالف شهرستان لنجان 
ساختمان مناسبى در اختیار ندارد، البته زمین مناسبى در 
دادگسترى براى بناى ساختمان جدید فراهم شده است؛ 
راه اندازى دادگاه بخش فوالدشـهر همـواره از مطالبات 
مردم این بخش بوده و مطالبه اى بحق است و امیدواریم 
مشکالت دادگاه بخش فوالدشـهر در آینده اى نزدیک 

مرتفع شود.

بازدهى آموزش 
فنى و حرفه اى براى معلوالن

آرش اخوان، مدیر کل آموزش فنى  و حرفه اى استان، 
اظهار کرد: معلوالن به واسـطه نداشـتن مهارت هاى 
حرفـه اى، مددجویى و عـدم تأمین منابـع مالى براى 
امرار معاش و گـذران زندگى خود و خانواده بیشـتر از 
سـایر افراد جامعه در معرض انواع آسـیب هاى فردى 
و اجتماعـى قرار مـى گیرنـد. از این رو آمـوزش هاى 
فنـى و حرفـه اى بـه عنـوان آموزش هایـى کـه ابعاد 
کاربـردى و مهارتـى آنهـا نسـبت بـه ابعاد نظـرى از 
اهمیت بیشترى برخوردار اسـت یکى از پربازده ترین 
سـرمایه گذارى هـاى  جوامع بـراى توسـعه فردى  و 

اجتماعى معلوالن تلقى مى  شود.

خبر

عضو شوراى اسالمى شهر اصفهان گفت: به دلیل اینکه 
دیگر مصرف آبى از زاینده رود در شرق اصفهان نداریم و 
به مرطوب ماندن بستر رودخانه و جارى بودن زهاب امید 
وجود دارد، توافق شد آب پس از پایان زمان مورد تأیید 

براى کشت پاییزه کاهش یابد.
فتح ا... معین در خصــوص آخرین وضعیت جارى بودن 
زاینده رود، اظهار کرد: امسال پس از سال ها براى اولین 
بار مقدارى آب و زهاب موجــود در زاینده رود به تاالب 

گاوخونى رسید.
وى با بیان اینکه بنابر تأیید انجمن صنفى کشــاورزان 
شرق اصفهان و ســازمان جهاد کشاورزى، زمان کشت 

پاییزه تا 15 آذر پیش بینى شده بود، افزود: به دلیل اینکه 
دیگر مصرفى در شرق اصفهان نداریم و به مرطوب ماندن 
بستر رودخانه و جارى بودن زهاب امید وجود دارد، توافق 
شد آب پس از پایان زمان مورد تأیید براى کشت پاییزه، 

کاهش یابد.
عضو شوراى عالى آب با اشاره به اینکه با توجه به وضعیت 
جوى و میزان بارندگى نوبت بعدى رهاسازى آب تعیین 
خواهد شد، تصریح کرد: میزان بارندگى در سرشاخه هاى 
زاینده رود نســب به وضعیت طبیعى بارندگى بلندمدت 
نزدیک به 30 درصد کاهش دارد که امیدوارم این میزان 

در مدت باقیمانده سال جبران شود.

رئیس ستاد انتخابات استان اصفهان گفت: تا سومین روز 
ثبت نام  208 نفر داوطلب در انتخابات مجلس اصفهان 
نام نویســى کردند که از این تعــداد 90 درصد را مردان 

تشکیل دادند.
حیدر قاسمى تصریح کرد: گروه هاى شغلى که تاکنون 
ثبت نام کردند به ترتیب اولویت تا رده ســوم کارمندان، 
مشاغل آزاد و بازنشسته را تشکیل مى دهند همچنین تا 
روز گذشته چهار نفر از نمایندگان فعلى مجلس شوراى 

اسالمى در استان اصفهان ثبت نام کردند.
رئیس ستاد انتخابات استان اصفهان در خصوص تمام 
الکترونیکى بودن انتخابات در اصفهان بیان کرد: هنوز 

اقدامى در این راستا صورت نگرفت و از آنجایى که باید 
هماهنگى هاى الزم در خصوص تمام الکترونیکى بودن 
انتخابات با شوراى نگهبان صورت بگیرد هنوز قطعیت و 
نظریه نهایى رخ نداده است. وى ادامه داد: به نظر مى رسد 
اوضاع الکترونیکى بــودن انتخابات در اســتان در حد 
انتخابات شوراها در سال 96 باشد که هشت شهر استان 

به صورت الکترونیکى برگزار شد.
قاسمى در پاســخ به اینکه آیا داوطلبان مشکل تکمیل 
مدارك نداشــتند، افزود: چون ثبت نام با سامانه انجام 
مى شود بنابراین در راستاى بارگذارى اگر مدارك ناقصى 

وجود داشته باشد ثبت نام با خطا مواجه مى شود.

زنان، 10 درصد داوطلبان 
انتخابات مجلس 

زمان رهاسازى
 دوباره زاینده رود 

«ما عقیده داریم مردم باید در جریان همه مســائل کشور 
باشــند و به دیدگاه مردم توجه شود تا غافلگیر نشوند و در 
تصمیم گیرى هایى که مردم در آنها نقش دارند باید از آن 
اطالع یابند و در حقیقت محرم حساب کردن مردم امرى 

صحیح است.»
رئیس قوه قضاییه در جمع خانواده شــهدا، فرهیختگان و 
اقشار مختلف مردم در سالن کوثر شهداى ارتش اصفهان 
با بیان این مطلب گفت: فرازهاى بیانیه گام دوم که مورد 
تأکید مقام معظم رهبرى است براى همه مسئوالن چراغ 
راه است و وظیفه همگان است که در راستاى اجراى عدالت 

سهیم باشند.
آیت ا... ابراهیم رئیســى اظهار کرد: امر به خوبى ها و نهى 
از منکر باید در جامعه تقویت شود و اگر در جامعه معروفى 
ترك و یا منکرى انجام شود همه باید احساس مسئولیت 
کنند. وى ادامه داد: امروز همه مردم همچون خانواده شهدا، 
فرهیختگان، روحانیون و... مسائل جامعه را درك مى کنند 
و بر مسائل اجتماعى، اقتصادى، فرهنگى و... ناظر بوده و 
نسبت به دردهاى جامعه دردمند هســتند که این روحیه 
احساس مسئولیت امر مبارکى است. البته ممکن است امر 
به معروف به سهولت پذیرش نشود و موانعى داشته باشد 
اما سرور آزادگان جهان به جهانیان آموخت که باید در این 
راه خطرپذیر بوده و احساس مسئولیت کرد و پیگیرى نمود.

رئیس قوه قضاییه، شــهداى این مرز و بوم را ســتارگان 
درخشان نه در اصفهان و کشور، بلکه براى جهان دانست و 
گفت: شهدا درخشش داشته و درس آموز ما هستند و نشان 

صدق را همراه دارند و برخى از شــما که در ســنگر دفاع 
هستید نشان صدق دارید و اینها همه چراغ راه بود.

آیت ا... رئیسى گفت: هیچ زمان شهادت، مقاومت و ایثار در 
کشور نباید کمرنگ شود و همه باید در این راستا، احساس 
مسئولیت کنیم. وى ادامه داد: بخش قضایى کنترل کیفى 
است و اگر دستگاه ها کار خود را به خوبى انجام دهند کمتر 

به قوه قضاییه رجوع مى شود.
رئیس قوه قضاییه با تأکید بر احیــاى حقوق عامه گفت: 
دادستان وظیفه دارد در مقابل تضییع حقوق مردم، انجام 

وظیفه کند و منتظر شکایت نباشد.
آیت ا... رئیسى فعال شدن شــبکه ملى اطالعات را امرى 
ضرورى خواند و گفت: راه اندازى شبکه ملى اطالعات از 
ضرورت هاى جدى است و باید با قوت دنبال شود و همه 

بخش ها موظف به آن هستند.
وى خاطرنشان کرد: نگاه در دستگاه قضایى و سازمان هاى 
ادارى کشور باید صداقت، خدمت و کرامت نسبت به مردم 
باشد و باید از شاخصه ها باشد و نگاه این باشد که کسانى 
که در جایگاه حفظ قانون، خدمت به مردم و مبارزه با فساد 
قرار دارند اگر مرتکب جرم شوند باید به صورت مضاعف 

مجازات شوند.
آیت ا... رئیســى مبارزه با فســاد و ناهنجارى ها را یکى از 
راهبردهاى نظام اسالمى برشمرد و گفت: همه دستگاه ها 
باید در اصالح قوانیــن و مقررات و برخورد با مفســدان 
بکوشند و فساد تحت هر پوشش، نام و هر جایگاه ثروت 
که باشــد فرق نمى کند و زیبنده نظام اسالمى نیست و ما 
سرباز این میدان هســتیم و حاشیه سازى ما را از میدان به 

در نمى کند.
رئیس قوه قضاییه افزود: کسانى که ناامنى ایجاد کردند و 
دل مردم را لرزاندند خالف ارزش ها حرکت کرده و به اموال 
عمومى خسارت زدند برابر قانون با آنها برخورد خواهد شد 

و مجازات شده و مى شوند.
وى بار دیگر تأکید کرد: باید به سفره و معیشت مردم توجه 
شود و معتقدم نگاه به خواست و حقوق مردم وظیفه همه 
بوده و ما نیز موظف به دفاع از حقوق مردم هستیم و در این 

زمینه کوتاه نخواهیم آمد.
■■■

نماینده ولى فقیه در اســتان و امام جمعه اصفهان هم با 
قدردانى از فعالیت هاى اثربخش قوه قضاییه در مبارزه با 
فساد و... و بیان روایاتى از امام حسن عسکرى(ع) گفت: 
همه باید در جامعه به دنبال آن باشیم حق را در برخورد با 

مردم، خانواده و جامعه در نظر گرفته و به آن عمل کنیم.
آیت ا... سید یوســف طباطبایى نژاد عمل بحق را میزانى 
براى شناخت خواند و افزود: همه بدانند حق، انسان را عزیز 

و انحراف از حق، انسان را ذلیل مى کند.
نماینده ولى فقیه در اســتان و امام جمعه اصفهان، رئیس 
قوه قضاییه را انسانى واال، ارزشمند، حق بین، حق شناس و 
والیى کامل خواند و از تالش هاى وى در قوه قضاییه در 

این مدت قدردانى کرد.
قبل از ســخنان رئیس قوه قضاییه نمایندگانى از خانواده 
شهدا و ایثارگران، روحانیون، اساتید دانشگاه، فرهنگیان، 
دانشــجویان و فعاالن رســانه اى به بیان نقطه نظرات، 

مشکالت و راهکارها پرداختند.

نگاه در دستگاه قضایى باید صداقت، خدمت و کرامت نسبت به مردم باشد

رئیس کل دادگسترى اســتان اصفهان با بیان اینکه 
کاهش پرونده ها و توسعه شــعب و مراکز قضایى را 
طى شش ماه گذشته داشته ایم، گفت: این روند ادامه 
دار خواهد بود و تا پایان سال همه پرونده هاى مانده را 

مختومه خواهیم کرد.
محمدرضا حبیبى در دیدار کارکنان قضایى و قضات 
اســتان اصفهان با رئیس قوه قضاییه بــا بیان اینکه 
موجودى 16 هــزار فقره پرونده در اســتان اصفهان 
در خرداد را به 11 هزار پرونده در آبان ماه رســاندیم، 
اظهار کرد: در همه دادگاه ها 500 فقــره پرونده را با 
حرکت جهادى کاهش دادیم. وى با بیان اینکه کاهش 

پرونده ها و توسعه شعب و مراکز قضایى را طى شش 
ماه گذشته داشته ایم، ادامه داد: این روند ادامه دار خواهد 
بود و تا پایان سال همه پرونده هاى مانده را مختومه 

خواهیم کرد.
رئیس کل دادگسترى اســتان اصفهان با بیان اینکه 
1700 پرونده با آراء قطعى در خصوص تخریب ساخت 
و ساز به دنبال تغییر کاربرى در استان اصفهان وجود 
دارد، گفت: در این زمینه اجرا و در نهایت مختومه شدن 
این پرونده ها را در دستور کار داریم. وى در خصوص 
کاهش جمعیت کیفرى زندان ها نیز اظهار کرد: در چند 

ماه گذشته صد نفر از زندانیان مهریه آزاد شده اند.

پرونده هاى مانده اصفهان
 تا پایان سال مختومه مى شود

ساسان اکبرزاده

رئیس پلیس راهور اســتان اصفهــان گفت: الزم 
اســت محدوده طرح زوج و فرد در شرایط اضطرار 
و روزهایى که هواى کالنشهر اصفهان آلوده است، 

گسترش یابد. 
ســرهنگ محمدرضا محمدى اظهارکرد: در چنین 

روزهایى ضرورى اســت محدوده طرح زوج و فرد از 
در منزل در همه معابر و خیابان هاى این کالنشهر به 
استثناى بزرگراه ها اجرا شود تا حجم تردد خودروها 

کاهش یابد.
رئیس پلیس راهور اصفهان گفت: همه آلودگى هواى 
اصفهان مربوط به خودروهاى دودزا نیســت بلکه 
موتورســیکلت ها، کارخانه هاى بزرگ و واحدهاى 
صنعتى اطراف نیز سهم بسزایى در این زمینه دارند. 
وى با بیان اینکه برخى خودروها که تصور مى شود 
دودزا نیســت، آالینده هاى زیادى به شهر تحمیل 
مى کنند، تأکید کرد: الزم است ساز و کار مشخصى 
براى مقابله با آلودگى هوا در ســطح شهرها تدوین 
شــود زیرا در زمان حاضر این کار به تنهایى در توان 

پلیس نیست.

گسترش محدوده طرح زوج و فرد ضرورى است

فرمانده انتظامى شهرســتان اصفهــان از عملیات 
ضربتى دســتگیرى عامل اصلى راهبندان یکى از 
خیابان ها و آتش زدن اتوبوس شرکت واحد در حوادث 

اخیر خبر داد.
محمدرضــا خدادوســت اظهــار کرد:  بــا تالش 
شبانه روزى مأموران، انجام کار هاى ویژه اطالعاتى 
و پلیسى و جمع آورى مدارك و مســتندات از ایجاد 
اغتشاش توسط افراد شرور سرانجام هویت یکى از 
عامالن اصلى راهبندان یکى از خیابان ها و آتش زدن 

اتوبوس شرکت واحد مورد شناسایى قرار گرفت. وى 
گفت: با مشخص شدن هویت این فرد، مأموران طى 
یک عملیات ویژه و ضربتى با هماهنگى مقام قضائى 

او را در مخفیگاهش دستگیر کردند.
 خدادوســت اظهار کرد: متهم که 26 سال سن دارد 
در مواجهه با اســناد و مدارك متقن پلیس صراحتًا 
به اعمال بزه انتسابى خود اقرار کرد که در این زمینه 
پرونده تشکیل و جهت اقدامات قانونى تحویل مراجع 

قضایى شد.

بازداشت عامل اصلى راهبندان و آتش زدن 
اتوبوس هاى اصفهان 

مدیرکل گمــرکات اصفهان گفت: یک 
میلیون و 152 هزار دالر فرش در هشت 
ماهه سال جارى از این استان صادر شد 
که متأســفانه به لحاظ وزن و ارزش به 
ترتیــب 59 و 80 درصد کاهش داشــته 

است.
رسول کوهســتانى روز پنج شــنبه در 
همایش بررسى راهکارهاى توسعه بازار 
فرش ایران در ســالن همایش هاى اتاق 
بازرگانــى اصفهان افزود: ســهم فرش 
صادراتى در کشــور در هشت ماهه سال 
جارى 101 میلیون دالر بــود که از این 
میزان یک میلیون و 150 هزار دالر متعلق 
به اصفهان است، صادرات فرش دستباف 
از اصفهان در ســال گذشته به 2 درصد و 
امسال به یک درصد رسیده است. وى با 
بیان اینکه اصفهان رتبه پنجم صادرات 
کشــور را دارد، تصریح کرد: در این مدت 
یک میلیارد و 738 میلیون دالر صادرات 
داشــتیم به لحاظ ارزش 18 درصد و به 

لحاظ وزنى 44 درصد رشد داشته است. 
مدیرکل گمرکات استان اصفهان اضافه 
کرد: تعداد اقالم صادراتى استان 1073 
قلم به 90 کشور اســت، بیش از 9400 
واحد صنعتى داریم به همین دلیل بیشتر 
اقالم صادراتى صنعتى و صنایع دســتى 

است. وى با اشــاره به مشکالت و موانع 
صادراتى فرش دســتباف خاطرنشــان 
کرد: تغییرات مداوم دســتورالعمل ها و 
بخشــنامه ها و تصمیم گیرى هاى خلق 
الســاعه، نبود مشــوق هاى صادراتى، 
نبود پرواز بارى، مــواد اولیه بى کیفیت، 
برگزارى نمایشگاه هاى بى هدف، یکسان 
بودن رویه و قانون در برگشت کاالهاى 

صادراتى براى همه کاالها، اجبارى شدن 
ارائه تعهد برگشت ارز صادراتى براى فرش 
و از دست دادن بازارهاى صادراتى از جمله 

این مشکالت این هنر صنعت است.
مدیرکل گمــرکات اصفهــان راهکار 
برون رفت از چالش هــا را، اعالم حداقل 
استاندارد مورد نیاز براى ابریشم وارداتى، 
ممنوعیت واردات ابریشــم از گرجستان 

و روسیه، بررسى و پیگیرى امکان ورود 
موقت ابریشم براى تولید فرش دستباف، 
پیگیرى بیمــه قالیبافان، ســاماندهى 
برگزارى نمایشــگاه هاى فرش دستباف 
و تفکیک از فرش ماشــینى، تأمین پرواز 
بارى فرودگاه بین المللى اصفهان در طول 
هفته به مقاصد دبى، دوحه و اســتانبول 

عنوان کرد.

مدیرکل گمرکات اصفهان خبر داد

کاهش 80 درصدى
 ارزش صادرات فرش از اصفهان

شهردار اصفهان در آیین تکریم و معارفه معاون حمل 
ونقل و ترافیک شهردار اصفهان اظهار کرد: از معاون 
جدید حمل و نقل انتظارات زیادى داریم که از جمله آنها 
امورى همچون خرید اتوبوس به عنوان ســخت ترین 
کار است، زیرا شاید کسانى که روزى فروشنده اتوبوس 
بودند و براى فروش آن در صف مى ایستادند امروز به 
دلیل شــرایط تحریم توان تولید حتى یک اتوبوس را 
ندارند مگر اینکه شرکت بتواند با تدابیر مناسب اقدام به 

تولید اتوبوس کند.
قدرت ا... نوروزى با اشــاره به بودجه اصفهان گفت: 

در حال حاضر 60 درصد بودجه 4100 میلیارد تومانى 
شهردارى در ســال جارى محقق شــده و این اتفاق 
خوشــایند در یک شرایط ســخت رخ داده است، زیرا 
تحریم ها آثار شــدید و فشارهاى ســنگین خود را به 
مجموعه مدیریت هاى شهرى در کشــور وارد کرده 
اســت. وى با اشــاره به افزایش 37 درصدى بودجه 
شــهردارى اصفهان در ســال جارى اظهار کرد: در 
سال جارى درصد جذب بودجه نسبت به سال گذشته 
افزایش یافته است، قول داده بودیم تحقق آن را به 100 
درصد برسانیم اما فشارها و مشکالت ناشى از تحریم ها 

و اتفاقات اخیر باعث شــد 8 درصد بودجه را از دست 
بدهیم و امیدواریم تا پایان سال به عدد 100 برسیم.

خرید اتوبوس سخت ترین کار است

استاندار اصفهان گفت: ستاد ویژه  مباحث اقتصادى با 
حضور مسئوالن استانى و مسئوالن اتاق بازرگانى و یک 
قاضى با اختیارات ویژه باید تشکیل شود تا راهگشاى 

حل مشکالت اقتصادى باشد.
عباس رضایى در دیدار رئیس قــوه قضاییه با فعاالن 
اقتصادى اظهار کرد: اســتان اصفهــان داراى 8600 
واحد صنعتى است که 11 درصد از کل کشور را شامل 
مى شود. وى افزود: حجم ســرمایه گذارى در بخش 
صنعت بیش از 26 هزار میلیارد تومان است که در این 
وضعیت 261 هزار نفر اشــتغال در استان ایجاد شده 
است که 11 درصد از جمعیت فعال بخش صنعتى را در 

اصفهان تشکیل مى دهد.
استاندار اصفهان خاطرنشان کرد: ده محصول عمده، 
فوالد، فرش دستباف و ماشینى، نساجى، محصوالت 
شیمیایى، سیمان، سنگ نسوز، آجر، قطعات خودرو و 

لوازم خانگى است و 68 درصد تولید فوالد کشور و 8/5 
درصد برق کشــور و بیش از 26 درصد از فرآورده هاى 
نفتى کشور در اصفهان تولید مى شود. وى تصریح کرد: 
اصفهان از دیرباز پایتخت نســاجى بوده که در تولید 
قطعات خودرو و لوازم خانگى در جایگاه نخست کشور 
است، در اصفهان 68 شهرك صنعتى داریم که صنعت 

اصفهان داراى مشکالت بسیار زیادى است.
رضایى درباره مشکالت فعاالن صنعتى و اقتصادى در 
اصفهان بیان کرد: اغلب قوانین و مقررات در کشور براى 
زمان عادى تدوین شده است که بسیارى از این قوانین 
در جنگ اقتصادى  و فشــار حداکثرى دشمن کارایى 
ندارد. وى خاطرنشان کرد: اگر در اصفهان ستادى ویژه  
مباحث اقتصادى را با مسئوالن استانى، مسئوالن اتاق 
بازرگانى و یک قاضى با اختیارات ویژه تشکیل دهیم 

مى توان مشکالت اصفهان را حل و رفع کرد.

ستاد ویژه مباحث اقتصادى در اصفهان 
تشکیل شود
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آگهى تغییرات
شرکت راهپویان ناژوان سهامى خاص به شماره 
ثبت 37773 و شناسه ملى 10980273879 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق 
العاده مورخ 1398/04/25 موسسه حسابرسى 
معین مشاور مجرب به شــماره ثبت 26517 و 
شناســه ملى 10320404190 و حمید رافتى 
نیکبخت به کد ملى 0036331325 به ترتیب به 
سمت بازرسان اصلى و بازرس على البدل شرکت 
براى مدت یکسال انتخاب شدند . روزنامه نصف 
جهان به منظور درج آگهیهاى شــرکت تعیین 
گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شــرکت ها و موسســات غیرتجارى 

اصفهان (686055)

فقدان مدارك
اصل گواهى موقــت فارغ التحصیلى اینجانب 
نســرین پیرمرادیان فرزند عبدالحسین به 
شماره شناســنامه 1271948095 صادره 
از اصفهان در مقطع کارشناســى و رشــته 
میکروبیولوژى صادره از واحد دانشــگاه آزاد 
فالورجان به شماره دانشجویى 910239769 
مفقود گردیده و فاقد اعتبار مى باشــد. لذا از 
یابنده تقاضا مى شود اصل گواهى موقت را به 
دانشگاه آزاد اسالمى واحد فالورجان به نشانى 
ذیل ارسال نمایند. نشانى: فالورجان- دانشگاه 

آزاد اسالمى فالورجان

6 شخصیت منفى سینمایى که از قهرمان ها 
محبوب تر هستند!

جواد نوروزبیگى، تهیه کننده سینما، درباره آخرین وضعیت 
اکران فیلم سینمایى «سراســر شب» گفت: در تالش 
هستیم این فیلم را امســال و قبل از آغاز جشنواره فیلم 
فجر اکران کنیم. «سراسر شــب» به کارگردانى فرزاد 
مؤتمن و تهیه کنندگى جواد نوروزبیگى سال 96 تولید 
شده است و باالخره بعد از دو سال خبر اکران آن منتشر 
شد. الناز شاکردوست، امیر جعفرى، افسانه چهره آزاد، سینا 
حجازى، آزاده صمدى، مهدى سلطانى، حسام شجاعى، 
سحر نظام دوست، محمدرضا هاشمى، ایلناز آذرى، دیانا 

روهنده، آفرین رهنما، داراب داداش زاده بازیگران این 
فیلم سینمایى هستند.

«سراسر شب» به نویسندگى مشترك زامیاد سعدوندیان 
و فرزاد مؤتمن یک درام معاصر اجتماعى است. این فیلم 
روایتى از داستان شخصیتى به نام «مهتاب» است که 
براى یافتن ردى از «داود مرادى» که آخرین فرد مرتبط 
با خواهرش «مریم»، پیش از خــواب طوالنى مدتش 
بوده به محل زندگى «داود» مى رود تا پاســخى براى 

سئ واالتش پیدا کند.

عبدا... اسکندرى در سالروز درگذشت زنده یاد على حاتمى 
در گفتگویى از ویژگى هاى این کارگردان بزرگ گفت. این 
گریمور برجسته سینماى ایران که در برنامه «سالم صبح 
بخیر» حاضر شده بود درباره موقعیت ممتاز حاتمى نسبت 
به دیگر کارگردانان صحبت کرد که بخشى از اظهارات او 

را مى خوانید.
■من فکر مى کنم على حاتمى از نظــر تفکر بزرگ بود 
و متأســفانه ما اندازه اش نبودیم. وقتى «هزاردســتان» 
را مى ســاختیم به من گفت هرچه بازیگر قدیمى هست 
بیاور. گفتم بــراى چه على؟ گفت ایــن کار روزى آلبوم 
سینما مى شود و حاال دیدم به راستى «هزاردستان» آلبوم 
آدم هاى سینماســت. بعدها من فهمیدم کار حاتمى چه 

دلیلى داشت. 
■وقتى شــهرك غزالى را براى هزاردستان مى ساخت 
خیلى حرص مى خــورد اما دیگران نمى دانســتند او چه 
مى کند. او یک روز آنقدر سر ساخت وساز عصبانى و سرخ 
شده بود که گفتم حاال سکته مى کند. من خیلى با او راحت 
بودم و گفتم دارى ســکته مى کنى. گفت تو نمى دانى، ما 
نیامده ایم فقط یک فیلم بســازیم و برویــم ما باید براى 
سینما کارى بکنیم و اثرى به جا بگذاریم. بعدها دیدم این 

شهرك چه کرد.
■ســال 58 بود که از طرف آقاى حاتمى براى سریالى 
صدایم کردند. مــن مذاکره کردم و قصــه را خواندم که 

نامش «شش انگشتى» بود که به «هزاردستان» تبدیل 
شد. حاتمى برایم کاراکترها را تعریف کرد و از آنجا من با او 
آشنا شدم. یکى از اخالق هاى حاتمى این بود که معتقد بود 
هنرمندان قبل از همکارى باید با هم دوست و رفیق باشند. 
از برخوردش با خودم این را متوجه شدم. بعد از مذاکره از 
من دعوت کرد برویم خانه حرف بزنیم و روزهایى که کار 

نداشتم به دفتر او مى رفتم. این رفاقت باعث مى شد کار 
بهتر دربیاید. 

■ حاتمى عاشــق تاریخ بود و خیلى دوست داشت وقتى 
فیلم مى ســاخت مســائل تاریخى ایران هم به تصویر 
دربیاید. او کتاب تاریخ دوست داشت و در آثارش آن را به 
صورت تصویرى نوشــت. حاتمى خیلى وسواس داشت. 

سر «دلشدگان» یادم است در کاخ سعدآباد کار مى کردیم 
و اکبر عبدى و جبلى بودند و کالرى هم فیلمبردار بود. ما 
از 8  صبح بازیگران را گریم کرده بودیم و حاتمى دیر آمده 
بود. بچه ها به من گفتند به على بگو زودتر کار را شــروع 
کند. پیراهن آقاى مشایخى را که تنش کردند على گفت 
این دکمه چرا صدفى نیست؟ گفتند هرچه گشتیم چنین 

دکمه اى پیدا نکردیم و حاتمى هم اشاره کرد در خیابان 
منوچهرى حتمًا دکمه مدنظر هســت. مــن به او گفتم 
مشایخى به این بزرگى را نمى بینى دکمه اش را مى بینى؟ 
او پاسخ داد امروز اگر از این دکمه بگذرم به مرور از چیزهاى 

بزرگ ترى خواهم گذشت و دیگر فیلم من نیست.
■على حاتمى حساس بود که به چهره آدم ها نزدیک تر 

شــویم. مثًال درباره کاراکتر «فرمانفرمــا» که زنده یاد 
انتظامى بازى مى کرد، شــباهت 100 درصدى برایش 
مهم نبود اما مى گفت ابهت آن شخصیت را منتقل کن. 
آدم سیاستمدار مدرنى که تاریخ ابهتى از او در ذهن ما جا 

انداخته است. 
■قبل از شروع کردن کار «تختى»، یکسال تست زدیم و 
خیلى کارها کردیم. من حرص مى زدم بازیگر شبیه تختى 
شود اما او مى گفت زیاد شباهت مهم نیست اما هیبت و 
شــکوه تختى را در صورت او پیاده کن و مى خواست آن 

کاراکتر دربیاید.
■سر «هزاردستان» گریم آقاى انتظامى خیلى سنگین 
بود. یک روزى سر کار آمدند و گفتند من گریم نمى کنم! 
با هم شوخى داشــتیم. بعد دیدم اصًال او آفیش نبوده و 
گفتم بخواهى هم گریمت نمى کنیــم! آن پروژه امیرى 
صدابردار ســر صحنه بود و صداى انتظامى در سکانسى 
خوب درنیامده بود و او آمده بود دوباره صدا را تکرار کند. 
انتظامى بعد از ده بیست دقیقه برگشت و گفت مرا گریم 
کنید چون صدایــم درنیامده و 25 بــار دیالوگ گفتم اما 
درست نشد فکر مى کنم ب خاطر گریم است. بنابراین وقتى 
ما چهره بازیگر را به آن آدم نزدیک مى کنیم خود او هم به 
آن کاراکتر نزدیک مى شود و در قالب او مى رود. انتظامى 
را گریم کردم و او براى صدابردارى رفت. برداشــت صدا 

درست شد.

خاطراتى از «هزاردستان»، «دلشدگان» و «تختى» 23 سال بعد از درگذشت خالق آنها

على حاتمى از نظر تفکر بزرگ بود

با وجود اینکه تبهکار ها شــخصیت هاى منفى 
در دنیاى سینما هســتند، اما گاهى محبوبیتى 
فراتر از قهرمان ها را به دســت مى آورند. یک 
فیلم قهرمانــى خوب، یک تبهــکار خوب هم 
مى خواهد چــرا که هر جدالــى دو جهت خیر و 
شر خواهد داشت. هالیوود در سال هاى گذشته 
تعداد زیادى از این شخصیت ها را معرفى کرده 
و به تصویر کشیده است که مخاطبان آنها را به 

شخصیت خوب فیلم ها ترجیح داده اند. تبهکار ها 
مى توانند جذاب و پرطرفدار باشــند، همانطور 
که در فیلم سینمایى «شوالیه تاریکى» محصول 
2008 شــاهد بودیم و شــخصیت «جوکر» به 
محبوبیتى به اندازه شــخصیت «بتمن» و حتى 
فراتر از آن رسید. در ادامه دیگر شخصیت هایى 
که چنین سرنوشتى را تجربه کرده اند نیز مرور 

مى کنیم.

«ونوم»
براى نخستین بار در فیلم ســینمایى «مرد عنکبوتى 
3» شاهد حضور شــخصیت «ونوم» بودیم که بر ضد 
شــخصیت «مرد عنکبوتى» بود. «ونوم» یک تبهکار 
شگفت انگیز است چرا که فقط مى تواند به صورت انگل 
در بدن یک شــخص دیگر زندگى کند. در فیلم «مرد 
عنکبوتى» این انگل (ونوم) بــدن «مرد عنکبوتى» را 
به عنوان میزبان انتخاب مى کند و در ســال 2018 این 
شخصیت فیلم اختصاصى خود را داشت که فروش خوبى 

را تجربه کرد و ساخت دومین قسمت آن نیز تأیید شد.
«مگنیتو»

«مگنیتو» یکى از معروف ترین ضد قهرمان ها و تبهکار ها 
در دنیاى ابرقهرمانى «مردان ایکس» است. مى دانیم 
که نفرت او از انسان ها از بد رفتارى هایى بوده است که 
در طى سال ها آن را متحمل شده است. عالوه بر این، 
شخصیت «مگنیتو» توسط دو بازیگر بزرگ به نام هاى 
«ایان مک کلن» و «مایکل فازبندر» بازى شده و سخت 
اســت حتى کمى هم وسوسه نشــویم که طرفدار این 

شخصیت نباشیم.

«جوکر»
یکى از دشمنان اصلى و سر سخت شخصیت «بتمن» 
و البته محبوب ترین آنها «جوکر» است که در تمامى 
نسخه ها محبوبیت داشته است. این شخصیت توسط 
«جک نیکلسون»، «هیث لجر» و «جرد لتو» بازى 
شده است. اخیراً نیز «واکین فینیکس» این نقش را 

بازى کرده که مورد استقبال زیادى قرار گرفته است.

«هانس الندا»
شاید دور از ذهن باشد که شخصیت یک فرمانده آلمان 
نازى که کامًال بى رحم به تصویر کشیده شده محبوب 
باشــد چرا که در فیلم هایى مثل «فهرست شیندلر» و 
«دیکتاتور بزرگ» شاهد دوست داشتنى بودن آنها نبودیم. 
اما در فیلم سینمایى «حرامزاده هاى لعنتى» شخصیت 
«هانس الندا» با نقش آفرینى «کرستوف والتز» که یک 
جایزه اسکار براى وى به ارمغان آورده است کامًال متفاوت 

است و گاهى دوست داشتنى مى شود.

«تایلر داردن»
فیلم ســینمایى «باشگاه مشــت زنى» بدون وجود 
شخصیت «تایلر داردن» با نقش آفرینى «برد پیت» 
نمى توانست به قدرى که االن هست معروف باشد. 
ابتداى فیلم باشگاه مشــت زنى با شخصیت داردن 
آشنا مى شــویم. این کاراکتر در دنبال کردن قوانین 
انسانى مشکل دارد. با این حال که تمام اشتباهات او را 
مى دانیم سخت است که درگیر این شخصیت نشویم.

«پنى وایز»
به نظر مى رسد دلقک ها راه خود را به دل مخاطبان باز 
کرده اند. در حالى که افراد  باشــگاه بازندگان اسیر این 
شخصیت شده بودند اما هنوز هم این شخصیت براى 
خیلى ها دوســت داشتنى اســت. این موجود شیطانى 
که هر 27 سال یک بار ظاهر مى شود به خوبى توسط 
«بیل اسکارسگراد» بازى شد و حتى گفته مى شود پشت 

صحنه نیز بازیگران کودك فیلم را مى ترسانده است.

این روزها بحث مالیات دادن اهالى سینما و هنر باال گرفته و اغلب این افراد، با بروز چنین تصمیمى مخالفت کرده اند. اشکان خطیبى اما 
باانتشار ویدیویى، چنین واکنش نشان داده است: «سالم. من اشکان خطیبى ام و این ویدیو رو براى ثبت در حافظه  جمعى پست مى کنم. 
من هیچ وقت خودم رو یک سلبریتى به حساب نیاورده ام. چرا که پنج روز از هفت روز هفته  من، در پالتوى آموزشگاه هاى مختلف، به 
درس دادن به جوون ها و نوجوون هایى مى گذره که دلخوشى دیگه اى غیر از این کالس ها ندارند. در ضمن بابت حق الزحمه  معلمى، 
مالیات پرداخت مى کنم. باقى روزهام توى ســالن هاى تئاتر مى گذره. از ســال 92 در هیچ فیلم سینمایى و سریال تلویزیونى حضور 
نداشتم و اگر نگران پول هاى مشکوك وارد شده به سینما هستید باید عرض کنم بابت دو فیلم آخرم «قاعده تصادف» سال 91 و ”سینما 
نیمکت» سال 92، یک ریال دریافت نکرده ام. به ندرت در جشــن هاى کوچک و بزرگ هنرى شرکت کرده ام و على رغم اینکه همه  
خانواده ام در بیرون از ایران زندگى مى کنند، به مهاجرت فکر نکرده ام. چرا که معتقدم هنرمند برآمده از مردمش و براى مردم ش است.»

صحبت هاى اشکان خطیبى درباره  پول هاى مشکوك

الناز شاکردوست با خواننده مشهور پاپ
 به سینماها مى آید

رضا میرکریمى، کارگردان فیلم «قصر شــیرین» از 
ارائه نسخه قاچاق فیلمش در فضاى مجازى خبر داد 
و گفت که این فیلم سینمایى هفته جارى در شبکه 

نمایش خانگى توزیع مى شود.
میرکریمى درباره این اتفاق در صفحه شخصى خود 
نوشت: «متأسفانه فیلم «قصرشیرین» به سرقت رفته 
و به صورت غیر مجاز در شبکه مجازى منتشر شده 

است. لطفًا در حرکتى اخالقى و در حمایت از حقوق 
صاحبان اثر، این فیلم را به صورت قانونى در شبکه 

نمایش خانگى ببینید.»
گفتنى است، «قصر شیرین» با زیرنویس انگلیسى 
سر از ســایت هاى دانلود فیلم درآورده است. پیش 
از این نیز فیلم هاى «مترى شیش و نیم»، «رحمان 
1400» و «سرخ پوســت» همزمان با اکران آنها در 

سینما به صورت قاچاق در فضاى مجازى منتشر شد.
فیلم سینمایى «قصر شیرین» داستان مردى است که 
پس از مرگ همسر اولش، باید از دو فرزند خردسالش 
نگهدارى کند، همسفر شدن آنها با هم ماجراهایى را 
رقم مى زند. حامد بهداد، ژیال شاهى، یونا تدین، نیوشا 

علیپور و...  بازیگران این فیلم هستند.

وکیل مدافع مهناز افشار،  بازیگر سینما درباره وضعیت پرونده موکلش توضیحاتى 
ارائه کرد.

عبدالصمد خرمشاهى در این باره اظهار کرد: سه شنبه از سوى شعبه چهارم دادسراى 
فرهنگ و رســانه جهت اداى توضیحات وضعیت موکلم احضار شدم. من ضمن 
حضور در شعبه  بازپرســى عنوان کردم که موکلم براى پاره اى از تعهدات کارى و 
معذورات قادر به بازگشت به ایران و حضور در جلسه بازپرسى نیست؛ لذا در همین 
جلسه بازپرس عنوان کرد که پرونده خانم افشار در وقت احتیاطى یک ماهه تحت 
نظر خواهد بود و چنانچه ایشــان به بازپرســى مراجعه نکند، ناگزیر به صدور قرار 

مناسب براى او است.
وى افزود: پاره اى از اتهامات موکلم در شعبه مذکور عبارت است از تبلیغ علیه نظام 

و جریحه دار کردن عفت عمومى و نشر اکاذیب.

اولین تصاویر «بوراك توزکوپاران» در کنار پارسا پیروزفر در فیلم «مست 
عشق» منتشر شد. او نقش «ســلطان ولد»، فرزند بزرگ «موالنا» را در 
«مست عشــق» بازى مى کند که همواره در رکاب پدر و معتمد او بود و از 

حیث ظاهر و باطن نیز شباهت هاى بسیار به موالنا داشت.
شهاب حسینى، پارسا پیروزفر، ابراهیم چلیکول، هانده ارچل، سلما ارگچ، 
بنسو سورال، بوران کوزوم و حسام منظور سایر بازیگران «مست عشق» 
هستند. داستان فیلم همزمان با دوران زندگى موالنا و شمس تبریزى اتفاق 
مى افتد. بوراك توزکوپاران، بازیگر و خواننده ترك متولد 14 نوامبر 1992 
در استانبول است. او با سریال Broken Pieces در سال 2014 بازیگرى 

را شروع کرد.
«مست عشق» محصول مشترك سینماى ایران و ترکیه است و سرمایه 

گذاران آن شرکت «سیماى ر» و شرکت «اى. ان. جى»  هستند.

مهلت 
یک ماهه به 
مهناز افشار

 انتشار اولین تصاویر «بوراك توزکوپاران» در «مست عشق»

«قصرشیرین» هم قاچاق شد!
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  برخورد اســتقالل و ســپاهان در جام حذفــى یکــى از جذابیت هاى جام 
شگفتى هاست. جامى که در آن اولین شکست، آخرین شکست است و در 
انتهاى این جام تیمى جام را باالى ســر مى برد که هرگز طعم شکست 
را نچشد. این اولین بار نیست که اســتقالل و سپاهان در جام 
حذفى مقابل هم قرار مى گیرند. این اتفاق در گذشته 
4 بار تکرار شده و دو تیم براى پنجمین بار در 
تاریخ این دیدارها حریف یکدیگر 

این هشتمین بازى آنها مى شــوند که 
برگشت برگزار  شد)مى باشــد.(چند بازى رفت و 

اولین تقابل؛ تنها پیروزى استقالل
اولین بازى دو تیم در جام حذفى به سال 81 باز مى گردد. دو تیم در مرحله نیمه 
نهایى به مصاف هم رفتند و در دیدار رفت که در ورزشگاه 22 بهمن اصفهان 
برگزار شد، سپاهان با نتیجه 4 بر 2 استقالل را شکست داد. در آن بازى 
احمد مومن زاده و فراز فاطمى براى استقالل گلزنى کردند و گلهاى 
سپاهان توسط محمود کریمى و لئون استپانیان (3 گل) به 

ثمر رسید.
در این بازى پر برخورد و پر حاشــیه که در تاریخ 17 
خرداد 81 برگزار شد، یک بازیکن سپاهان و دو بازیکن 
تیم استقالل از زمین اخراج شــدند. محمد بصیرت 
در دقیقه 45، محمد خرمگاه در دقیقه 49 و ســهراب 
بختیارى زاده در دقیقه 85 کارت قرمز گرفتند تا ســه 

بازیکن اخراجى این میدان باشند.
بازى برگشــت دو تیم چهارروز بعد در ورزشگاه تختى 
تهران برگزار شــد که در آن بازى استقالل با نتیجه 3 
بر یک میهمانش را شکست داد تا بازى در مجموع 
5-5 مساوى شود و آبیها به لطف گل 
زده بیشتر در خانه حریف به مرحله 

بعدى صعود کنند. یدا... اکبرى از روى نقطــه پنالتى، احمد مومن زاده و فراز 
فاطمى براى استقالل گلزنى کردند. تک گل سپاهان نیز توسط ادموند بزیک 

به ثمر رسید.

دومین تقابل؛ دبل سپاهان
دومین تقابل دو تیم در جام هاى حذفى درست یک فصل بعد و در مرحله یک 
هشتم نهایى بود. استقالل و سپاهان در تاریخ 27 بهمن 81 در ورزشگاه نقش 
جهان و در بازى رفت با هم دیدار کردند که آن بازى با دو گل ناصر فرشباف و 
یک گل مهدى سید صالحى با نتیجه 3 بر صفر به سود تیم سپاهان به پایان 

رسید.
در دیدار برگشــت که در تاریخ 25 اردیبهشت 82 برگزار شد، باز هم سپاهان 

پوشــان در ورزشــگاه تختى توانستند با پیروز شد. طالیى 
گل  مهدى ســید صالحى میزبان شان تــک 
شکست  داده تا در مجمــوع 4 بر صفر به را 
رسیده و به مرحله بعدى راه یابند. پیــروزى 
نیز دو اخراجى داشت و در دقیقه ایــن بازى 

دین محمدى از استقالل و سهیل 87 سیروس 
از داور کارت قرمز گرفتند.کرمى از سپاهان 

سومین تقابل؛ دبل سپاهان در فینال
ســومین تقابل دو تیم در فینال جام حذفى فصل 83-82 بود که سپاهان در 
هر دو بازى رفت و برگشت با نتایج 3 بر 2 و 2 بر صفر استقالل را  شکست داد 
تا به مقام قهرمانى برسد. بازى رفت دو تیم در تاریخ 12 تیر 83 در ورزشگاه 
نقش جهان برگزار شد که سپاهان با 3 گل لئون  استپانیان، مرتضى هاشم زاده 
و محمد خرمگاه (گل به خودى) برابر دو گل یــدا... اکبرى و رضا عنایتى به 
پیروزى رسید. در بازى برگشت نیز این سپاهان بود که در 17 تیر 83 در ورزشگاه 
آزادى با دو گل مهدى سید صالحى آبى پوشان را شکست داد تا در مجموع با 

نتیجه 5 بر 2 پیروز شده و قهرمان شود.

چهارمین تقابل؛ ضربات پنالتى
چهارمین تقابل دو تیم در جام هاى حذفى به سال 92 باز مى گردد. دو تیم در 
تک بازى مرحله نیمه نهایى در تاریخ اول دى 92 در ورزشگاه آزادى با هم دیدار 
کردند که این بازى با گلهاى فرزاد حاتمى براى استقالل و محمدرضا خلعتبرى 
براى سپاهان با نتیجه مساوى یک - یک به پایان رسید و در ضربات پنالتى 
سپاهان با نتیجه 5 بر 4 استقالل را شکســت داد. در این بازى هم از هر تیم 
یک بازیکن اخراج شد. فرشید طالبى در دقیقه 25 از سپاهان و خسرو حیدرى 
در دقیقه 63 از استقالل از تیم هاى خود اخراج شدند تا بازى با 20 بازیکن به 

پایان برسد.

7 بازى و یک برد براى استقالل
از مجموع 7 دیدار گذشته دو تیم، استقالل تنها یکبار مقابل حریفش پیروز شده 
که آن هم به دومین بازى در اولین تقابل شان باز مى گردد. آبى پوشان با همان 

تک پیروزى به مرحله بعدى راه یافتند و در نهایت نیز قهرمان شدند.
یکبار دیدار دو تیم در وقت هاى معمول و اضافه مساوى شده تا ضربات پنالتى 
تکلیف تیم پیروز را مشخص کند که در آن بازى هم سپاهان به پیروزى رسیده 
است. در 5 بازى دیگر این تیم سپاهان بوده که در زمین استقالل را شکست 
داده تا آمار بازیهاى دو تیم در جام هاى حذفى با اختالف زیاد به سود سپاهان 

باشد.

استقالل، نگران گذشته اش با سپاهان

 پیروزى هاى استقالل: یک
 پیروزى هاى سپاهان: 6
 گل هاى زده استقالل: 8

 گل هاى زده سپاهان: 15
 بهترین گلزن استقالل: فراز فاطمى و احمد مومن زاده (2 گل)

 بهترین گلزن سپاهان: مهدى ســید صالحى و لئون استپانیان 
(4 گل)

آمارهاى خطى

 مسئوالن کمیته داوران فدراسیون فوتبال با اعالم محرومیت محمدحسین 
زاهدى فر، جو عجیبى در فوتبال ایران به راه انداختند. داور پراشتباه دیدار دو تیم 
استقالل و سپاهان از هفته دوازدهم لیگ برتر باعث تشنج بزرگى در لیگ شد. 
خطاى مسلمى که کى روش استنلى در محوطه جریمه سپاهان انجام داد و با 
دست خود مسیر توپ را قبل از ضربه زدن بازیکنان استقالل تغییر داد، توسط 
زاهدى فر که در چند قدمى صحنه بود و به وضوح حرکت توپ و رفتار بازیکن 
سپاهان را رصد مى کرد، نادیده گرفته شد تا یک پنالتى قطعى براى استقالل 

از دست برود.
این تصمیم اشتباه تبعات عجیبى براى زاهدى فر داشت، چون با سیل اعتراضات 
توسط استقاللى ها مواجه شد و همچنین امیر قلعه نویى سرمربى و مسعود تابش 
مدیرعامل سپاهان هم به این موضوع معترض بودند که چرا آن پنالتى اعالم 
نشد، زیرا تمرکز بازیکنان هر دو تیم از دست رفت. زاهدى فر حداقل براى پنج 
هفته محروم شده است. البته او در هفته هاى ابتدایى نیم فصل نخست به علت 
عدم حضور در تست هاى فنى نتوانسته بود قضاوت کند. کمیته داوران با یک 
اقدام ســریع براى آرام کردن فضاى فوتبال، تصمیم به محرومیت زاهدى فر 

گرفت، اما این تصمیم، تبعات دیگرى در پى داشت.
برخى از مربیــان و مدیران اعتقاد دارند در این فصل بار ها اشــتباهات داورى 

علیه تیم شان بوده، اما هرگز شاهد برخورد سریع کمیته داوران در 
خصوص محرومیت یک داور نبودند. فراز کمالوند اولین نفرى 

بود که به صورت رسمى نسبت به این موضوع واکنش نشان 
داد. ســرمربى پارس جنوبى جم از سیاست یک بام و دو 

هواى کمیته داوران انتقاد کرد و همچنین مربیان دیگر 
نیز در تماس با مسئوالن کمیته داوران، به دنبال طرح 
این سوال بودند که چرا تنها تیم هاى بزرگ هنگام 
متضرر شدن از تصمیمات داورى، چنین اخبارى را 
مى شنوند. تعدادى از باشگاه ها در این فصل بار ها 
از اشتباهات داورى ضرر کردند و بابت برخورد با 
داوران پر اشتباه، به نامه نگارى با مسئوالن کمیته 
داوران پرداختند، اما هیچ وقت به این ســرعت، 
خبرى از محرومیت و برخــورد با داوران نبود. 
مربیان و مدیران دیگــر اعتقاد دارند اگر قرار 
است با هر اشتباه بزرگ، داورى محروم شود 
باشگاه هاى دیگر هم باید به اندازه استقالل 
از این قانون بهره ببرند وگرنه قانون براى 

آن ها سودى نخواهد داشت.
 باید دید کمیته داوران در مورد افزایش 
حجم اعتراضات چه واکنشــى نشان 
مى دهد و آیا از این پس، داوران بابت 
یک اشتباه پر سر و صداى خود محروم 

مى شوند یا قرار است اتفاقات دیگرى رقم بخورد.

ل ى ىبر ى پ ی ر ی

جیبىبراى زاهدى فر داشت، چونبا سیلاعتراضات 
د و همچنین امیر قلعه نویى سرمربى و مسعود تابش 
پنالتى اعالم ینموضوع معترضبودند که چرا آن
از دست رفت. زاهدى فر حداقل براىپنج تیم هر دو

در هفته هاى ابتدایىنیم فصل نخست به علت  ه او
نى نتوانسته بود قضاوت کند. کمیته داوران با یک 
دن فضاى فوتبال، تصمیم به محرومیت زاهدى فر 

ت دیگرى در پى داشت.
اعتقاد دارند در این فصل بار ها اشــتباهات داورى 

ر در ز شاهد برخورد سریع کمیته داوران
ور نبودند. فراز کمالوند اولین نفرى

ت به این موضوع واکنش نشان 
ى جم از سیاست یک بام و دو
رد و همچنین مربیان دیگر 
میته داوران، به دنبال طرح 
ها تیم هاى بزرگ هنگام 
داورى، چنین اخبارى را
ه ها در این فصل بار ها 
ردند و بابت برخورد با 
ى با مسئوالن کمیته 
ت به این ســرعت، 
ـورد با داوران نبود. 
تقاد دارند اگر قرار 
رى محروم شود 
 اندازه استقالل 
نه قانون براى

ورد افزایش 
ــى نشان

وران بابت 
خود محروم 

ت دیگرى رقم بخورد.

این محرومیت
 یک بام 

و دو هواست

برت فن مارویک سرمربى هلندى و باتجربه تیم ملى امارات از سمت خود اخراج شد.
فن مارویک که چند ماه پیش و پس از ناکامى اماراتى ها در جام ملت هاى آسیا به عنوان سرمربى این تیم منصوب 

شد، با تصمیم فدراسیون فوتبال این کشور برکنار شد و حاال اماراتى ها باید مربى جدیدى را انتخاب کنند.
فن مارویک هلندى با سابقه حضور در هامبورگ، دورتموند، استرالیا و عربستان سعودى به امارات رفت تا این تیم 

را به جام جهانى قطر برساند اما نتایج پرنوسان او باعث شد تا مدیران فوتبال امارات به فکر تغییر بیفتند.
امارات با دو شکست مقابل قطر و عراق از جام خلیج فارس کنار رفت و در مقدماتى جام جهانى هم وضعیت خوبى 

ندارد. آن ها پایین تر از ویتنام و تایلند در جایگاه سوم هستند و وضعیتشان خوب نیست.
اخراج فن مارویک در حالى انجام شد که احتمال دارد در همین روزها ویلموتس نیز از سمت سرمربیگرى تیم 

ملى ایران  رسما کنار برود.
فدراسیون فوتبال امارات با انتشار بیانیه اى از زحمات فن مارویک تشکر کرد و وعده داد که سرمربى جدید هرچه 

سریعتر انتخاب شود. 

یک جدایى 
بزرگ 

در همسایگى 
ایران

کارلوس کى روش، ســرمربى تیم ملى کلمبیا در مورد ترکیب خود در 
رقابت هاى کوپا آمه ریکا 2020 صحبت کرد.

رقابت هاى کوپا آمه ریکا در تابستان سال بعد و به صورت مشترك در 
آرژانتین و کلمبیا برگزار خواهد شد و تیم ملى کلمبیا با هدایت کارلوس 
کى روش یکى از مدعیان قهرمانى در این رقابت ها خواهد بود. اما این 
ســرمربى پرتغالى در مصاحبه اى به بازیکنانى که زیاد مصدوم شده و 
در تیم هاى باشگاهى خود در ترکیب ثابت قرار نمى گیرند هشدار داد 
که در صورت ادامه این روند، کار دشوارى براى قرار گرفتن در ترکیب 
اصلى تیم ملى کلمبیا خواهند داشت و به نظر مى رسد منظور کارلوس 
کى روش بازیکنانى مانند خامس رودریگز، هافبک رئال مادرید بوده 

است.
کارلوس کى روش گفت: «ما به بازیکنــان بزرگى براى موفقیت نیاز 
داریم و البته باید سوپرمن هم در اختیار داشته باشیم. بازیکنان باید در 
باشــگاه هاى خود در اروپا در ترکیب اصلى قرار بگیرند و با آمادگى در 
اردوى تیم ملى کلمبیا شرکت کنند که این کار ساده اى نیست، اما ما 

براى موفقیت در کوپا آمه ریکا به چنین بازیکنانى نیاز داریم.
از زمان ورود من به رختکن تیم ملى کلمبیا در ماه مارچ، من در مورد این 
موضوع صحبت کرده ام. برخى بازیکنان خیلى در ترکیب تیم هاى خود 
قرار نمى گیرند و برخى نیز بارها مصدوم مى شوند که این موضوع باعث 
نگرانى من شده است. حاال این بستگى به خود بازیکنان دارد و آنها باید 
تالش کنند در ترکیب تیم هاى خود قرار گیرند، زیرا رقابت هاى کوپا 

آمریکا و انجام هشت بازى در 29 روز بسیار سخت است.»

 افشــاگرى نماینــده مجلــس مــا را بــه یــاد 
حرف هــاى آقایان خیابانــى و مایلى کهن انداخت 
که به شــدت دغدغه پول زیادى را که به کى روش 
مى دادیم، داشتند. خیابانى بغض مى کرد، مایلى کهن

 افشــاگرى مى کرد و زدن کى روش مخصوصا این 
اواخر بســیار مد بود. تقریبا هر کســى در خانه اش 
هم که شــده در مــورد کى روش حــرف مى زد و 
بدون اطالعات او را نقد مى کــرد. البته نقد فنى که 
نبود یا اگر بود به شوخى مى مانســت اما نقد مالى 
و اخالقى تا دلتان بخواهد بود و دســت به دســت

 مى شد.

از سود چند میلیون دالرى از کى روش تا 
سقوط با ویلموتس

هفته پیش نماینده مجلس حرف زده است، او گفته 
کى روش 1/3 میلیون دالر در سال اول مى گرفت، 
در ســال آخر که دو جام جهانى را در کارنامه اش با 
ایران داشت 1/8 میلیون دالر مى گرفت. ویلموتس 
اما سه میلیون یورو در سال مى گیرد و دو میلیون یورو 
حق فسخ دارد! اگر حرف نماینده درست باشد، واقعا 
ماجرا عجیب است مخصوصا اینکه با کى روش «دو 
تا 3/5 میلیون فرانک سوئیس، حداقل 4 میلیون دالر 
بابت بازى بازیکنان مان در جام جهانى  و بیش از ده 
لژیونر ارز آور به اروپا و امارات و قطر و چین» داشتیم 

که چند برابر هزینه کرِد ما براى کى روش بود و حاال 
در مرحله انتخابى جام جهانى هم گیر کرده ایم. آن 
روزها دعواى ما با کى روش این بود که چرا به مرحله 
دوم و ســوم جام جهانى صعود نکرده ایم و حاال در 
مرحله انتخابِى مقدماتى جام جهانى در آستانه حذف 

هستیم( ان شاا... صعود مى کنیم.)

مویه کن ها امروز کجایند؟
با این حال گریه خیابانى کــه در تلویزیون در مورد 
اهانت کى روش حرف مى زد را بــه یاد داریم. حتى 
برنامه هایى که در مورد هزینه هاى کى روش اعالم 
مى شد را هم به یاد داریم. نقدهاى حاجى مایلى در 

مورد گرانى کى روش و از باال به پایین نگاه کردن او 
را هم به یاد داریم. انگار باید کى روش را مى آوردیم 
و ما به او مى گفتیم چه کند! حاال ویلموتس آیا ارزان 
است؟ آیا اینکه ما به او مى گوییم چه کند براى فوتبال 
ایران ارمغانى داشته اســت. اگر قرار باشد ما امثال 
کى روش را بیاوریم و ما بــه او بگوییم چه کند که 
دیگر چه نیازى به کى روش بود؟ یک مربى معمولى 
را ســرمربى کنیم و خودمان بگوییم چه کند دیگر، 
چرا خودآزارى مى کنیم؟ راستى حاال کسى نگران 
پول هایى که به ویلموتس باید بدهیم نیست؟ حاال 
کسى نگران بى احترامى ویلموتس به نیمکت ایران 

و گروکشى قبل از بازى با عراق نیست؟

خیابانى دیگه گریه نمیکند
محمد سررشته دارى 

کى روش:  سوپرمن مى خواهیم
حضور محمدحســن انصارى فرد در برنامه فوتبال برتر خبرســاز 
شده است. عمده توجهات به ســمت مطالبى است که مدیرعامل 
پرســپولیس در مورد اراده بیرونى مبنى بر قهرمان نشدن این تیم 
به زبان آورد، اما دســت کم یک فراز دیگر از سخنان کالدرون هم 
قابل توجه بود؛ جایى که او اعالم کرد برخــى جزییات را در مورد 
برانکو بعدا با مردم در میان خواهد گذاشت. این جمله به اندازه اى 
معماگونه بود که بازتاب زیادى در فضاى مجازى پیدا کرد و خیلى ها 
در موردش حدس هاى جورواجور زدند. موضوع تا جایى ادامه پیدا 
کرد که سخنگوى باشگاه ناچار شد توضیحات بیشترى ارایه بدهد و 
الاقل این نکته را روشن کند که اظهارات بعدى انصارى فرد در مورد 
برانکو «مثبت» خواهد بود. به هر حال اما این ترفند هم نتوانست به 

گمانه زنى ها پایان بدهد.
باید صبر کرد و دید راز مگویى که آقاى مدیرعامل فعال از گفتنش 
خوددارى کرده چیست. شاید موضوع همکارى دوباره در میان بوده 
و به نتیجه نرسیده. شاید داستان مربوط به مدیران قبلى و نوع توافق 
و قراردادشان با برانکو است و شاید بحث چگونگى حضور پروفسور 
در تیم ملى مطرح باشد. هر چه هســت به نظر مى رسد با موضوع 
جذابى طرف خواهیم بود، البته مشــروط به اینکه اصل صداقت از 
سوى دوستان رعایت شود و مدیرعامل پرسپولیس حقایق را به مردم 
بگوید. آنطور که خود انصارى فرد هم گفته، کار برانکو با فدراسیون 
تمام شده و او به زودى روى نیمکت تیم ملى خواهد نشست. بنابراین 
به طور کلى بعید به نظر مى رسد حقیقتى افشا شود که به زیان مربى 

کروات باشد. 

بعید است این حقیقت افشا شود
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مزایده (اموال منقول)
اجراى احکام شعبه 20 مدنى اصفهان در نظر دارد جلســه مزایده اى در خصوص کالسه 
اجرایى 980139 ج 20 له عباس برجى عاشــق آبادى با وکالت عبداله رنجکش علیه سید 
رسول حسینى ف سیدعلى مبنى بر مطالبه مبلغ 317/662/000 ریال بابت اصل خواسته 
بانضمام خسارت تاخیر تادیه و هزینه هاى دادرســى و اجرایى و مبلغ 33/000/000 ریال 
حق االجراى دولتى در روز پنجشــنبه مورخ 98/10/5 در ساعت 10 صبح در محل اجراى 
احکام شعبه 20 مدنى اصفهان واقع در اصفهان بین آتشــگاه و میرزا طاهر مجتمع شهید 
مطهرى طبقه دوم جهت فروش اموال منقول که در مالکیت محکوم علیه مى باشد و اکنون 
در توقیف و نزد شخص ثالث بعنوان امین میباشد که توسط کارشناس رسمى دادگسترى 
به مبلغ 339/600/000 ریال ارزیابى گردیده و نظریــه وى مصون از تعرض طرفین واقع 
گردیده برگزار نماید. لذا طالبین خرید 5 روز قبل از جلســه مزایده مى توانند با مراجعه به و 
بازدید از اموال با تودیع نقدى 10٪ قیمت پایه در جلسه مزایده شرکت نمایند پیشنهاد دهنده 
باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. اوصاف اموال بر اســاس نظریه کارشناس: اموال 
عبارتست از یک دستگاه خط زن و دور کن مستعمل مدل nse 3800 ساخت ایتالیا آماده 
بکار 2. یک دستگاه لبه چسبان مستعمل بدون مشخصات ساخت ایران آماده بکار. 3. یک 
دستگاه فرز کرنز زن مستعمل ساخت داخل آماده بکار 4. یک دستگاه دریل ستونى توکل 
مدل zjq 4116  آماده بکار 5. یک دستگاه پمپ باد تک سیلندر مارك شمس مستعمل آماده 
بکار که در نزد شخص ثالث مهدى حســن زاده به آدرس عاشق آباد خ مینو پشت کارخانه 
آتور توقیف میباشد که با در نظر گرفتن جمیع عوامل ارزش کل اموال مذکور بر اساس نظر 
کارشناس رسمى دادگسترى 339/600/000 ریال برآورد و اعالم میگردد. م الف: 666784 

داورز شعبه 20 اجراى احکام مدنى اصفهان/9/296
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
برابر آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى 
فاقد سند رسمى مستقر در منطقه ثبت اسناد و امالك جنوب شرق اصفهان تصرفات مالکانه 
و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به 
شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود و در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى دارند مى توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى نســبت به ردیف (الف) به مدت دو ماه و نسبت به ردیف (ب) به مدت یک ماه 
اعتراض خود را به این منطقه تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند و گواهى طرح دعوا را به این منطقه 
ثبتى ارائه نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
1 رأى شماره 139860302210001543- 1398/09/02 آقاى منصور میرزائى به شماره 
شناسنامه 1112 اصفهان و کدملى 1289369402 فرزند فریدون ششدانگ قسمتى از یک 
باب ساختمان به مساحت 201/1 مترمربع مفروزى از پالك 1186 فرعى از 2248 اصلى 

انتقال عادى مع الواسطه از طرف احدى از ورثه مونس چم انگیز. 
2 رأى شــماره 139860302210001557- 1398/9/4 خانم عفت باقرى اشــکاوندى 
به شماره شناســنامه 9 اصفهان و کدملى 1291799966 فرزند بهرام ششدانگ یک باب 
ساختمان به مساحت 124/21 مترمربع مفروزى از پالك 1721 اصلى واقع در بخش 6 ثبت 

اصفهان انتقال عادى مع الواسطه از طرف یداله و حسن بیگم اوالد اسماعیل اشکاوندى
3 رأى شــماره 139860302210001523- 1398/08/28 آقاى محمدرضا شیرعلیان 
به شماره شناسنامه 99 بخش مرکزى و کدملى 1286620309 فرزند تقى ششدانگ یک 
بابا خانه به مســاحت 523/37 مترمربع مفروزى از پالك 109 اصلى واقع در زعمار بخش 

20 اصفهان.
مساحت 269/59 مترمربع مفروزى از پالك 1186 فرعى از 2248 اصلى انتقال عادى مع 

الواسطه از طرف احدى از ورثه مونس چم انگیز واقع در بخش 6 ثبت اصفهان.
5 رأى شــماره 139860302210001520- 1398/08/28 خانم اقدس خلیل زادگان به 
شماره شناسنامه 362 و کدملى 0384100211 فرزند حسین ششدانگ یک باب باغ ویال 
به مساحت 1993/50 مترمربع مفروزى از پالك 90 اصلى واقع در بخش 20 ثبت اصفهان.
6 رأى شــماره 139860302210001522- 1398/08/28 خانم زهره باقرى به شماره 
شناسنامه 27194 صادره از نجف آباد و کدملى 1090269943 فرزند محمد ششدانگ یک 
باب خانه به مساحت 239/43 مترمربع مفروزى از پالك 72 فرعى از 2248 اصلى واقع در 

بخش 6 ثبت اصفهان.
7 رأى شماره 139860302210001359- 1398/07/14 آقاى محسن محمدى به شماره 
شناسنامه 49446 صادره از اصفهان و کدملى 1280920076 فرزند محمد ششدانگ یک 
باب ساختمان به مساحت 983/55 مترمربع مفروزى از پالك 2194 اصلى انتقال عادى مع 

الواسطه از طرف حسین حیدرى فرزند رضا واقع در بخش 6 ثبت اصفهان.
8 رأى 139760302210001241- 1397/09/26 هیات آقاى على موســوى کرچگانى 
به شــماره شناســنامه 2622 کدملى 4722091633 صادره از کویت فرزند سید عابدین 
بر ششــدانگ یک باب ســاختمان به مســاحت 600 مترمربع مفروزى از پالك شماره 
2248/1186 اصلى واقع در بخش 6 حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان. انتقال عادى مع 

الواسطه از طرف آقاى سید حسین مصطفوى احدى از ورثه مونس چم انگیز.
9 رأى شــماره 139860302210000553- 1398/03/02 و راى اصالحــى شــماره 
139860302210001438- 1398/08/01 آقاى بهرام عابدى فرزند حســن به شماره 
شناســنامه 1 و کدملى 1291841482 صادره از اصفهان مس ــاحت مورد تقاضا از 2400 
مترمربع به 3400 مترمربع اصالح گردید. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1398/09/16 تاریخ 
انتشار نوبت دوم: 1398/10/01 م الف: 683401 منطقه ثبت اسناد و امالك جنوب شرق 

اصفهان /9/323
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
برابر آراء صادره هیأت/ هیأت هاى موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمان هاى فاقد ســند رسمى مســتقر در واحد ثبتى منطقه مرکزى اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت. لذا مشــخصات متقاضیان و امالك 
مورد تقاضا به شرح 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 رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 

خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رأى شماره 139860302023000588 مورخ 98/07/29 آقاى  عباس سازى 
به شماره شناسنامه 1274 کدملى 1286987938 صادره از اصفهان فرزند غالمرضا نسبت 
به ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 107/60 مترمربع مفروزى از پالك شماره 1 فرعى 
از 4746- اصلى واقع در بخش 2 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت رســمى مشاعى اولیه 
محرز گردیده است. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/09/16 تاریخ 
انتشار نوبت دوم: 1398/10/01 م الف: 683133 صفائى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك 

مرکزى اصفهان /9/325
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
برابر آراء صادره هیأت/ هیأت هاى موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمان هاى فاقد ســند رسمى مســتقر در واحد ثبتى منطقه مرکزى اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت. لذا مشــخصات متقاضیان و امالك 
مورد تقاضا به شرح 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 رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 

خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رأى شــماره 139860302023000658 مــورخ 98/08/27 آقاى مجید 

صدیقى مورنانى به شماره شناسنامه 2505 کدملى 1285994612 صادره از اصفهان فرزند 
7 9 سهم مشاع از 72 سهم ششدانگ یکباب خانه به مساحت 141/15 

حسن نسبت به 13
مترمربع مفروزى از پالك شماره 6 فرعى از 4071- اصلى واقع در بخش 4 ثبت اصفهان که 
در ازاى مالکیت رسمى مشاعى اولیه محرز گردیده است. بدیهى است در صورت انقضاى 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شــد. تاریخ 
انتشار نوبت اول: 1398/09/16 تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1398/10/01 م الف: 682526 

صفائى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان /327 /9
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
برابر آراء صادره هیأت/ هیأت هاى موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمان هاى فاقد ســند رسمى مســتقر در واحد ثبتى منطقه مرکزى اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت. لذا مشــخصات متقاضیان و امالك 
مورد تقاضا به شرح 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 رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 

خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رأى شــماره 139860302023000659 مورخ 98/08/27 آقاى مهدى 
رستگارى کوپائى به شماره شناسنامه 19 کدملى 5659340768 صادره از اصفهان فرزند 
شکراله نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 165/69 مترمربع مفروزى از پالك 
شماره 5126- اصلى واقع در بخش 4 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت رسمى مشاعى اولیه 
محرز گردیده است. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/09/16 تاریخ 
انتشار نوبت دوم: 10/01 /1398 م الف: 682470 صفائى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك 

مرکزى اصفهان /9/329
مزایده مال منقول

اجراى احکام مدنى شعبه 17 دادگاه عمومى حقوقى اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ایى در 
خصوص پرونده اجراییه کالسه 971513 له ارسالن سلیمانى علیه سعید پیرو دین نبى مبنى 
بر مطالبه طلب در روز 1398/09/28 از ســاعت 10 صبح در محل این شعبه جهت فروش 
اقاى مسعود پیرو دین نبى یک عدد پیراهن و یک عدد کت لى ارائه نمود اظهار داشت که 
کلیه پیراهن ها و کت هاى لى مشابه نمونه بوده است لذا امکان مشاهده کلیه اجناس منتفى 
گردد. با توجه به کیفیت پارچه و دوخت و بالخص نظر به شرایط فعلى بازار بهاى کاالها به 
شرح ذیل اعالم میگردد 1- تعداد 350 عدد پیراهن استین کوتاه با یقه دیپلمات و با مارك 
DBAD دوخت از پارچه تافته با مخلوط نخ هاى پنبه ایى و کشى داراى نخ دوزى و گل 
دوزى از قرار هر عدد 550/000/000 ریال جمعا معادل 192/500/000 ریال (یک صد و نود 
و دو میلیون و پانصد هزار ریال). 2- تعداد 800 عدد کت لى با مارك Burfni دوخته شده 
از پارچه صد در صد پنبه نوع بافت کج را  سنگشور شده ارزش هر عدد کت لى 2/550/000 
ریال ارزش کل 2/040/000/000 (دو میلیاردو چهل میلیون ریال). 3- ارزش کارشناسى 
350 عدد پیراهن و 800 عدد کت لى جمعا 2/232/500/000 ریال (دو میلیارد و دویست و 
سى و دو میلیون و پانصد هزار ریال) اعالم میگردد که توسط کارشناس رسمى دادگسترى 
ارزیابى و نظریه وى مصون از تعرض طرفین واقع گردیــده برگزار نماید. لذا طالبین خرید 
5 روز قبل از مزایده میتوانند با مراجعه به شــهرك صنعتى جى- هفتم آباد- مهر شرقى از 
ان بازدید و با تودیع 10 درصد قیمت پایه در جلســه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده 
باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. م الف: 684698 شریفى مقدم- دادورز اجراى احکام 

شعبه 17 دادگاه حقوقى اصفهان /9/339
آگهى مفاد آراء صادره توسط هیأت حل اختالف موضوع قانون 

تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان مبارکه

نظر به اینکه طبق آراء صادره توســط هیأت فوق الذکر تصرفات مفروزى یا مشاعى افراد 
مشروحه ذیل به استناد اسناد مالکیت رسمى مشاعى یا قباله انتقال عادى مورد تأیید قرار 
گرفته است لذا طبق ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد 
سند رسمى ، مفاد آراء صادره در دو نوبت به فاصله 15 روز در دو روزنامه رویداد امروز و نصف 
جهان  چاپ و منتشر مى گردد تا چنانچه شخص یا اشخاصى نسبت به آراء مذکور معترض 
باشند از تاریخ انتشار نوبت اول آگهى روزنامه موخراالنتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود 
را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یکماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومى محل نمایدو گواهى تقدیم 
دادخواســت را به اداره ثبت محل تحویل دهد. در اینصورت اقدامات ثبت موکول به ارائه 
حکم قطعى دادگاه خواهد بود .و چنانچه اعتراض در مهلت قانونى واصل نگردد یا معترض 
، گواهى تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومى محل را ارائه نکند، اداره ثبت محل مبادرت 
به صدور سند مالکیت بنام متصرف مى نماید. لیکن صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه 

متضرر به دادگاه نخواهد بود .
« امالك و ابنیه واقع در بخش  8 و9 ثبت اصفهان

1- رأى شــماره 139860302009001626 مــورخ 1398/07/24 آقاى مجید رحمانى 
فرزند روح اله ، در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 186/45مترمربع واقع در مبارکه مجزا 
شده از  پالك 753 فرعى از19 -اصلى بخش8 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى 

ربابه کاشف مبارکه
2-رأى شــماره 139860302009001525 مورخ 1398/07/11 آقاى ابراهیم باقریان 
فرزند حسن ، در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 323/00مترمربع واقع در مبارکه مجزا 
شده از  پالك 307 فرعى از3 -اصلى بخش8 انتقالى با واسطه  از مالک رسمى محمد حسن 

حسن روغنى
3- رأى شماره 139860302009001690 مورخ 1398/07/30  خانم اقدس نصوحى فرزند 
عباسعلى ، در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 11/ 198مترمربع مجزا شده از  پالك یک 

-اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى قدمعلى ایرانپور  
4- رأى شــماره 139860302009001689 مورخ 1398/07/30 خانــم زینب رجائى 
علیشاهدانى فرزند اکبر ، درششــدانگ یکباب خانه  به مساحت 198/11مترمربع واقع در 
مبارکه مجزا شده از  پالك یک -اصلى بخش 9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى 

قدمعلى ایرانپور
5- رأى شــماره 139860302009001557 مورخ 1398/07/18 آقــاى امید یارى ، در 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 393/40 مترمربع واقع در مبارکه مجزا شده از  پالك 16 
–اصلى بخش 8 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى عبدالخالق باروتى شاه کوچکى 
6- رأى شماره 139860302009001428 مورخ 1398/06/30 آقاى غالم حسین جبارى 
فرزند اسداله ، در ششدانگ قسمتى از یکباب خانه  به مســاحت 7/45مترمربع مجزا شده 
از  پالك  377/1  -اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رســمى حیدر على 

سلیمانى
7-رأى شــماره 139860302009001628 مورخ 1398/07/24  آقاى سید رضا مدنى 
مبارکه  فرزند سید مرتضى، در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 85/00مترمربع مجزا شده 
از  پالك یک -اصلى بخش 9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى عباسعلى ایرانپور

8- رأى شــماره 139860302009001627 مورخ 1398/07/24   خانم اشــرف فروتن  
فرزند عبداله ، در ششدانگ یکباب خانه   به مساحت 340/22مترمربع مجزا شده از  پالك 

یک-اصلى بخش 9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى سید حسین موسوى  
9- رأى شماره 139860302009001537 مورخ 1398/07/13 آقاى عبدالرضا نوروزیان 
مبارکه  فرزند مرتضى ، درسه دانگ مشاع از  ششــدانگ یکباب خانه نیمه ساز به مساحت 
187/63مترمربع مجزا شــده از  پالك یک-اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از 

مالک رسمى کاظم آقاجانیان مبارکه
10- رأى شــماره 139860302009001536 مــورخ 1398/07/13 خانم لیال کارگران 
طالخونچه  فرزند عبدالعلى ، درسه دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب خانه نیمه ساز به مساحت 
187/63مترمربع مجزا شــده از  پالك یک-اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از 

مالک رسمى کاظم آقاجانیان مبارکه

11- رأى شــماره 139860302009001524 مــورخ 1398/07/11 آقاى مجید ریزى 
دیزیچه فرزند جعفر، در ششــدانگ یک باب خانه به مساحت 152/10مترمربع مجزا شده 
از  پالك 377/1-اصلى بخش9انتقالى  بموجب قباله عادى از مالک رسمى عباس ملکى

12- رأى شــماره 139860302009001518 مورخ 1398/07/11 آقاى مهدى رئیسى 
مبارکه فرزند نظام على ، در ششدانگ یکباب انبارى به مساحت 18/80مترمربع مجزا شده 

از  پالك یک -اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى  از مالک رسمى خیراله ایرانپور
13- رأى شماره 139860302009001675 مورخ 1398/07/30 آقاى محمود قاراخانى 
فرزند عوضعلى ، در ششدانگ یک قطعه زمین شخم  به مساحت 6846/53مترمربع مجزا 
شــده از  پالك 15 -اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رســمى مرتضى 

غضنفرپور خولنجانى
14- رأى شماره 139860302009001562 مورخ 1398/07/18 آقاى غالمرضا ناصرى 
دیزیچه فرزند ابوالقاسم ، در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 180/96مترمربع مجزا شده از  
پالك 126-اصلى بخش9    انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى على بهرامى لنجانى 
15- رأى شماره 139860302009001669 مورخ 1398/07/30 آقاى امیر ابراهیمى درچه 
فرزند غالمعلى ، درششدانگ یکباب خانه به مساحت 104/19مترمربع مجزا شده از  پالك 

یک -اصلى بخش 9  انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى رضا آقاجانى 
16- رأى شماره 139860302009001668 مورخ 1398/07/30 آقاى محمدرضا خسروى 
فرزند اسماعیل ، در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 255/70مترمربع مجزا شده از  پالك 

16-اصلى بخش8 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى یداله گودرزى سرارودى
17- رأى شماره 139860302009001693 مورخ 1398/07/30 آقاى سید بهرام موسوى 
نسب مبارکه فرزند سید اسداله ، در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 40/25مترمربع 
مجزا شده از  پالك608 فرعى از 19 -اصلى بخش8 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک 

رسمى روح اله حقیقى قهنویه
18- رأى شــماره 139860302009001857 مورخ 1398/08/23 آقاى یحیى روشنى 
سفیددشــتى فرزند ایرج ، در ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
143/03مترمربع مجزا شــده از  پالك یک-اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از 

مالک رسمى ابراهیم سعیدى مبارکه
19- رأى شماره 139860302009001858 مورخ 1398/08/23 خانم الهام کیانى فرزند 
عزیزاله ، در سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 143/03مترمربع مجزا 
شــده از  پالك یک-اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رســمى ابراهیم 

سعیدى مبارکه
20- رأى شماره 139860302009001887 مورخ 1398/08/27 آقاى على اصغر نجفى 
حسن آبادى فرزند رمضان، در  ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 109/85مترمربع مجزا 
شده از  پالك یک -اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى شعبان على 

فخارى مبارکه
21- رأى شماره 139860302009001899 مورخ 1398/08/27 آقاى اکبر رحیمى لنجى 
فرزند حسن ، درسه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 209/50مترمربع 
مجزا شده از  پالك یک -اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى امیرقلى 

محمدى 
22- رأى شــماره 139860302009001900 مورخ 1398/08/27 خانم سمیه مهدوى 
لنجى فرزند محمدعلى، درســه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ســاختمان به مساحت 
209/50مترمربع مجزا شــده از  پالك یک -اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از 

مالک رسمى امیرقلى محمدى 
23- رأى شماره 139860302009001908 مورخ 1398/08/28 خانم سمیرا شریفیان  
فرزند شهریار ، در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 281/53مترمربع مجزا شده از  پالك 
6 –اصلى باقیمانده بخش9 انتقالى با واسطه از مالک رسمى بختیار هیرمن پور تاریخ انتشار 
نوبت اول : 1398/9/16 - تاریخ انتشار نوبت دوم :1398/9/30م /الف  684567  مظاهر 

نصرالهى - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان مبارکه/ 9/331 
فقدان سند مالکیت

شــماره: 139885602030009599  آقاى محمد على عابدى سهرفروزانى فرزند اسداله 
باستناد یک برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى شدند 
که سند مالکیت ششدانگ یکباب آپارتمان پالك ثبتى شــماره 7598  فرعى از 2781 از 
395 اصلى واقع دربخش 9 ثبت اصفهان که درصفحه 71 دفتر 61 امالك ذیل ثبت 14760 
بنام نامبرده ثبت و سند بشماره چاپى915382 سرى ب / 93  صادر و تسلیم گردیده  و بعد 
بموجب سند شماره 9045 مورخ 1393/09/24 دفترخانه 306 فوالدشهر در رهن بانک سپه 
مدرس قرار گرفته است و معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: 
به علت جابجایى مفقود شده است. چون درخواســت صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را 
نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که 
هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند 
مالکیت مذکور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض 
خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس 
و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت 
اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد 
شد. تاریخ انتشار 1398/09/16، 682560/ م الف- مهدى صادقى وصفى مدیر واحد ثبتى 

ملک نجف آباد از طرف زهرا لطفى نجف آبادى/ 9/333
 تحدید حدود اختصاصى

چون ششدانگ یکبابخانه  پالك  شــماره 4739فرعى مجزى شده از 581  واقع در دهق 
4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى براتعلى علیخانى دهقى  
فرزند حسین و غیره در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت تحدید حدود به 
عمل نیامده اینک بنابه دستور قســمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده 
تحدید حدود ملک مرقوم در روزسه شــنبه مورخ 1398/10/17 ساعت 8 صبح در محل 
شــروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیــات تحدید حدودروز بعد 
انجام مى پذیرد.لــذا بموجب این آگهى به کلیه مالکیــن 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: 1398/9/16-680521/ م الف ســید روح اله موسوى - کفیل ثبت اسنادوامالك 

بخش مهردشت /9/334                   
نظریه کارشناسى

آگهى ابالغ نظریه کارشناسیخواهان: نسترن توکلى  دادخواستى به خواسته الزام خوانده به 
پرداخت هزینه درمان فرزند به طرفیت خوانده محسن چوب تراش به شوراى حل اختالف  
شعبه نهم تسلیم نموده که پس از ارجاع به شــماره 1512/96 ش ح 9  ثبت گردیده چون 
خوانده مجهول المکان  داراى آدرس و نشانى دقیق نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور 
رئیس شــورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب درامور مدنى 
مراتب یک بار در روزنامه هاى رسمى کثیراالنتشار  محلى آگهى میشودو به خوانده اخطار 
مى گردد از تاریخ  نشــر آگهى ظرف مهلت یک هفته به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به 
دریافت نظریه کارشناسى اقدام نماید بدیهى است در صورت عدم حضور شورا به خواسته 
رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد 
فقط یک نوبت درج خواهد شد 680743/م الف- شــعبه نهم حقوقى شوراى حل اختالف  

نجف آباد /9/335
 حصروراثت 

اکبر امانى تهرانى داراى شناسنامه شماره 2491 به شرح دادخواست به کالسه 1421/98  
از این دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نمــوده و چنین توضیح داده که شــادروان 
غالمحسین امانى تهرانى بشناسنامه 110 در تاریخ 98/5/23 اقامتگاه دائمى خود را بدرود 
زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. همایون امانى تهرانى ش ش 
273 ، 2. بتول امانى تهرانى ش ش 237 ، 3. رضا امانى تهرانى ش ش 765 ، 4. اکبر امانى 
تهرانى ش ش 2491 ، 5. عبدالمجید امانــى ش ش 474 ، 6. اصغر امانى تهرانى ش ش 
2492 (فرزندان متوفى)، 7. سکینه یعقوبیه نجف آبادى ش ش 696 (همسر متوفى)، متوفى 
به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را 

در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از 
تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد683453/م 

الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد /9/336
ابالغ رأى

 راى دادگاه- شماره پرونده 58/98  شــماره دادنامه: 361-98/4/26 ،  درباب دعوى سید 
اسماعیل حســینى با وکالت عظیمه صادقى به طرفیت  اسماعیل عیدى وندى به خواسته 
مطالبه مبلغ 25/000/000 ( بیست و پنج میلیون ریال )ریال و خسارات دادرسى و خسارات 
تاخیر تادیه به استناد یک فقره چک به شماره 781074 به تاریخ سررسید  95/10/25 عهده 
بانک صادرات با توجه به گواهى عدم پرداخت بانک محال علیه و امضا خوانده در ذیل چک 
ها که توسط بانک مربوط نیز گواهى شده و وجود اصل چک در ید خواهان و استصحاب بقاى 
حالت مدیونیت خوانده و عدم حضور خوانده جهت دفاع لذا دعوى را مدلل  تشخیص مستندا 
به مواد 313 و 320 قانون تجارت و مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسى مدنى حکم 
به محکومیت خواندگان به نحو تضامنى به پرداخت مبلغ فوق (25/000/000) بابت اصل 
خواسته و خسارت  دادرسى به میزان 1/407/500 ( یک میلیون و چهار صد و هفت هزار و 
پانصد ریال ) وهمچنین پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ  تقدیم دادخواست 98/1/25 
لغایت اجرایى حکم بر مبناى نرخ اعالمى بانک مرکزى  و حق الوکاله وکیل در حق خواهان 
صادر ، اعالم مى نماید راى صادره غیابى ظرف بیســت روز قابل واخواهى در این مرجع و 
سپس ظرف بیســت روز قابل اعتراض در دادگاه عمومى حقوقى نجف آباد میباشد. ایضا 
نسبت به شق خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک تا تاریخ تقدیم دادخواست با التفات 
به اینکه حسب مستفاد از ماده 314 قانون تجارت و صراحت ماده 286 همان قانون دارنده 
ى چک در صورتى مى تواند از مزایاى اســناد تجارى در برابر دارنده با حسن نیت استفاده 
نماید که در ظرف 15 روز از تاریخ چک مبادرت به اخذ گواهى عدم پرداخت و سپس ظرف 
یکسال از تاریخ گواهى عدم پرداخت مبادرت به اقامه دعوى نماید و اال خصیصه و مزایاى 
تجارى از آن سلب و در واقع از حکومت اسناد تجارى خارج میگردد فلذا خسارت تاخیر تادیه 
بر مبناى ماده 522   قانون آیین دادرســى مدنى از تاریخ مطالبه محاسبه مى گردد و بدین 
رو در ظرف زمان مذکور خواهان محق تلقى نمى گردد و مســتند به ماده 197 قانون آیین 
دادرسى مدنى حکم بر بى حقى خواهان  در خصوص مورد صادر ، اعالم مى نماید. این راى 
حضورى  و ظرف 20 روز از ابالغ قابل تجدید نظرخواهى در دادگاه عمومى حقوقى نجف 
آباد مى باشد. 683557 /م الف- سید امید قاضى عســگر – قاضى شعبه 11 شوراى حل 

اختالف نجف آباد/ 9/337
 ابالغ وقت رسیدگى

آقاى بیژن گوروئى دادخواســتى به طرفیت اکبر عالى پور لیراسدى  به خواسته انتقال سند 
تقدیم که جهت رسیدگى به این شعبه ارجاع و به کالسه 581/98  ثبت گردیده است . نظر 
به اینکه خوانده فوق الذکر مجهول المکان اعالم گردیده اســت مراتب حسب درخواست 
خواهان و موافقت شــورا به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى دادگاهاى عمومى و 
انقالب یک مرتبه در یکى از جراید کثیراالنتشار درج و از خوانده فوق دعوت مى گردد که 
در جلسه رسیدگى مورخ98/10/22 ســاعت 3/45 عصر جهت رسیدگى حاضر شوند واال 
نسخه ثانى دادخواست و ضمائم و وقت رسیدگى ابالغ شده محسوب و از طرف شورا تصمیم 
قانونى اتخاذ خواهد شد. 684224/ م الف دبیر شــوراى حل اختالف شعبه چهارم حقوقى 

نجف آباد /9/338
 مزایده مال غیرمنقول

اجراى احکام مدنى شعبه 17 دادگاه عمومى (حقوقى) اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى 
در خصوص پرونده اجرایى کالسه 972762 ج 17 له: مریم عباسى باغبادرانى علیه: مهدى 
سلطانى و خیرا... سلطانى مبنى بر مطالبه طلب در روز شنبه مورخ 98/10/07 از ساعت 10 
صبح در این محل (دادگاه شهید بهشتى) جهت فروش 3/83 حبه مشاع از 7/2 حبه از 72 
حبه مشاع ملک به نام محمود محمدى سمسورى مى باشد. ملک واقع در بزرگراه اصفهان 
نایین جاده کشتارگاه بعد از پل راه اهن سمت چپ، جاده سوارکارى ارگ سحرا (کدپستى 
8168931111) ملک زراعى به شماره فرعى 1172 از اصلى 68 مفروز مجزى شده از 625 
فرعى بخش ثبتى 18 الحاقى به شماره چاپى سند 93/435670/د به شماره ثبت 14628 
صفحه 245 دفتر 83 به نام اقاى محمود محمدى سمســورى فرزند اسمعیل در تاریخ 12 
آبان 1394 ثبت و سند تک برگ صادر گردیده اســت. بازدید و معاینه به عمل امد و ضمن 
بررسى و پیمایش و انطباق اسناد و مدارك و مختصات سند ملک با موقعیت زمین و اراضى 
همجوار و بررسى وضعیت و نحوه کشت و کار و کیفیت اب ابیارى و وجود امالح گچ و نمک 
در سطح خاك و بافت و ســاختمان خاك و زمین فاقد کشت و به صورت رها شده میباشد. 
زمین مورد بازدید به صورت یک قطعه زمین زراعى ابى، به مساحت یکصد و چهل و شش 
هزار و دویست و نود ممیز پنج دهم مترمربع (5, 146290 مترمربع) عرصه میباشد و شامل 
2, 7 سهم (هفت ممیز دو دهم) از 72 سهم (هفتاد و دو سهم) از پالك مذکور و داراى سند 
تک برگى میباشد این ملک فاقد هرگونه حصار و درب و دیوار است یک حلقه چاه با پمپ و 
لوله و الکتروموتور برقى با انشعاب برق و تیر برق و ترانس و ساختمان موتورخانه و حوضچه 
و یک باب ساختمان استراحتى کارگرى با درب و پنجره و یک باب استخر ذخیره اب با عایق 
پالستیکى ابى رنگ و یک باب استخر خاکى ذخیره اب مشاهده گردیدى بررسى وضعیت 
زمین مورد نظر: زمین مورد نظر به صورت زمین کشاورزى و زراعى ابى در اراضى کشاورزى 
شمال فساران واقع گردیده، سه نقطه از ان که مختصات جغرافیایى با دستگاه موقعیت یاب 

مکانى (GPS) برداشت گردید به شرح زیر:
DMS

X :98448495/51
Y :64103402/32A

X :98460773/51
Y :64100762/32B

X :98453731/51
Y :64102141/32C

نتیجه و نظریه کارشناســى: با توجه به موارد فوق و مطالعه دقیق پرونده و معاینه محل و 
پیمایش و مســاحى و انطباق محل با موقعیت ارایه شده و بررسى مدارك ابرازى و بررسى 
هاى کارشناسى و اثار موجود در زمین و تفســیر عکس ها و تصاویر هوایى و ماهواره اى 
موجود از محل و صدور سند مالکیت تک برگ و وضعیت کشت و کار و بافت سنگین خاك 
و محدودیت اب از نظر مقدار و کیفیت، وجود چــاه و منصوبات پمپ و لوله و الکتروموتور و 
انشعاب برق وموقعیت محل و مســاحت زمین به مقدار 5, 146290 مترمربع، این ملک با 
این سند به ازاى هر متر مربع مبلغ 90000 ریال (نود هزار ریال) قیمت گذارى و جمعا بالغ 
بر 13166145000 ریال (سیزده میلیارد و یکصد و شصت و شش میلیون و یکصد و چهل و 
پنج هزار ریال) یا به عبارت دیگر یک میلیارد و سیصد و شانزده میلیون و ششصد و چهارده 
هزار و پانصد تومان ارزیابى و اعالم میگردد. که توســط کارشناســان رسمى دادگسترى 
ارزیابى و نظریه وى مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگــزار نماید لذا طالبین خرید 
مى توانند 5 روز قبل از مزایده ضمن هماهنگى با این اجرا از ملک دیدن کرده و با سپردن 
10 درصد قیمت پایه در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده 
مزایده خواهد بود. م الف: 674590 شــریفى مقدم- دادورز اجراى احکام شعبه 17 دادگاه 

حقوقى اصفهان  /9/297

آگهى تغییرات
شرکت مهندســین محکم ساخت تالش ســهامى خاص به شماره ثبت 
47732 و شناســه ملى 10260658811 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومى فوق العاده مورخ 1398/08/14 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مرکز 
اصلى شرکت در واحد ثبتى اصفهان به نشانى استان اصفهان ، شهرستان 
اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله ســلمان فارسى ، خیابان 
باغ مشهد ، کوچه آبشار طالیى ، پالك 4 ، مجتمع مروارید ، بلوك A ، طبقه 
پنجم ، واحد 151 کدپستى 8158176421 تغییر یافت و ماده مربوطه در 
اساسنامه بشــرح فوق اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (683169)
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آگهى تغییرات
شرکت مهندسین محکم ساخت تالش سهامى خاص به شماره ثبت 47732 و شناسه ملى 10260658811 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور 
فوق العاده مورخ 1398/08/14 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : على نجفى حاجى الوانى به کدملى 1171203322و بسمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره و رضا 
نجفى حاجى الوانى به کدملى 1171223528 و بسمت رئیس هیئت مدیره و مجید نجفى حاجى الوانى به کدملى 1160037094 و بسمت نایب رئیس هیئت 
مدیره براى مدت دوسال انتخاب گردیدند. الهام عابدینى چمگردانى به کدملى 1171299737 و کدپستى 8157994196 وریحانه خدا بخشى به کدملى 
1160059497 و کدپستى 8157994196 بترتیب بسمت بازرسان اصلى و على البدل شرکت براى مدت یکسال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد مالى و 
تعهد آور و همچنین کلیه اوراق عادى و ادارى شرکت با امضاء مدیر عامل یا نائب رئیس هیئت مدیره منفرداً و با مهر شرکت معتبر است.روزنامه کثیراالنتشار نصف 
جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (683315)

آگهى تاسیس
شرکت با مسئولیت محدود خورشید فروزان مجلسى درتاریخ 1398/09/09 به شماره ثبت 63591 
به شناسه ملى 14008799930 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت 
اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :توسعه زیر ســاخت هاى الزم براى ساخت و نصب و راه 
اندازى و بهره بردارى از نیروگاه هاى انرژى هاى تجدید پذیر و خورشیدى شامل کلیه اقدامات مربوط به 
اخذ گواهى و مجوزهاى الزم از مراجع ذیصالح – انجام مطالعات مقدماتى و امکان سنجى فنى و مالى و 
اقتصادى – فعالیت در زمینه واردات و صادرات و خرید و فروش کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى – فعالیت در 
زمینه واردات و صادرات و خرید و فروش پنل هاى خورشیدى و تجهیزات وابسته و خرید وفروش مربوط 
به حوزه فعالیت از قبیل پنل هاى خورشیدى و کابل و اینورتر و تجهیزات مربوط به نیروگاه خورشیدى 
– برگزارى نمایشگاه ها بجز نمایشگاه هاى فرهنگى و هنرى – شرکت در مناقصات و مزایدات و عقد 
قرارداد با اشخاص حقیقى و حقوقى و ارگان ها و ادارات و کارخانجات و موسسات دولتى و خصوصى – 
اخذ تسهیالت مالى و اعتبارى از بانک ها و موسسات مالى و اعتبارى صرفاً جهت تحقق اهداف شرکت 
درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 
مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله هشت بهشت 
غربى ، کوچه نسترن[22] ، خیابان هشت بهشت غربى ، پالك 0 ، ساختمان آفتاب ، طبقه دوم ، واحد 
14 کدپستى 8154786449 سرمایه شــخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 100000000 ریال 
نقدى میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا خانم فرزانه حمیدیا به شماره ملى 1198482311 دارنده 
1000 ریال سهم الشرکه خانم افسانه حمیدیا به شــماره ملى 1198482321 دارنده 1000 ریال 
سهم الشرکه آقاى حمیدرضا حمیدیا به شماره ملى 1199061948 دارنده 99998000 ریال سهم 
الشرکه اعضا هیئت مدیره آقاى حمیدرضا حمیدیا به شماره ملى 1199061948و به سمت رئیس هیئت 
مدیره به مدت نامحدود خانم منیژه خلیلى به شماره ملى 1817110144و به سمت مدیرعامل به مدت 
نامحدود و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و 
تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى از جمله افتتاح یا بستن حساب و 
همچنین کلیه اوراق عادى و ادارى با امضاء رئیس هیئت مدیره یا خانم فرزانه حمیدیا (سهامدار شرکت) 
و همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار نصف 
جهان جهت درج آگهى هاى شــرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور 
پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (683444)

آگهى تاسیس
موسسه غیر تجارى جامعه حرفه اى هتلداران استان اصفهان درتاریخ 1398/02/21 به شماره ثبت 5789 به شناسه ملى 14008321954 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع 
عموم آگهى میگردد. موضوع : بسترسازى به منظور استفاده از ظرفیت فعاالن بخش دولتى و غیردولتى در پیشبرد اهداف توسعه صنعت گردشگرى و صنعت هتلدارى - برنامه ریزى جهت ارتقاء سطح مهارت اعضاء 
در راستاى تسهیل و بهبود امور مرتبط با صنعت گردشگرى و هتلدارى - ارتقاى سطح مهارت اعضاء به منظور فراهم آوردن زمینه و آمادگى الزم جهت پذیرفتن مسئولیت انجام امور تصدى گرى صنعت گردشگرى در 
حوزه هتلدارى - تالش در جهت استیفاى حقوق و خواسته هاى مشروع و قانونى اعضا - صدور پروانه عضویت به اعضاء و نظارت بر فعالیت آنها - همکارى با سایر تشکلهاى تاسیسات گردشگرى موضوع دستورالعمل 
ماده 25 آئین نامه - همکارى با سازمان در جهت شناخت بهتر مشکالت فعاالن بخش گردشگرى و کمک به حل آنها - تعامل با اداره نظارت بر اماکن عمومى در اجراى بخشنامه ها و مقررات ذیربط - پژوهش و تحقیق 
در خصوص صنعت هتلدارى، صنعت گردشگرى، تاسیسات مرتبط، خدمات هتلدارى، اقامتى و پذیرائى، جمع آورى آمار و اطالعات الزم در زمینه تهیه و اجراى کلیه طرح ها جهت بهبود و توسعه پایدار صنعت گردشگرى 
و صنعت هتلدارى - معرفى و تبلیغ انواع منابع ، جاذبه ها و امکانات صنعت گردشگرى و هتلدارى کشور در گستره منطقه اى، ملى و بین المللى با حفظ هویت و ارزش هاى ملى و بومى، همچنین شرکت در نمایشگاه هاى 
داخلى و خارجى - آموزش تخصصى و افزایش سطح مهارت و کارآیى دست اندرکاران صنعت هتلدارى و گردشگرى از طریق موسسات آموزشى داراى مجوز - نظارت بر حسن انجام وظایف اعضاء در رابطه با مواد این 
اساسنامه و مواردى که سازمان و یا اداره کل بر اساس قانون توسعه و آئین نامه به جامعه تفویض اختیار مى کند - دریافت ورودیه ، حق عضویت ، وجوه دریافتى براى آموزش اعضاء و سایر متقاضیان و کمکهاى مالى 
داوطلبانه - احداث یا خرید ساختمان با مصوبه مجمع عمومى - بازاریابى غیر هرمى غیر شبکه اى و کمک به توسعه مراکز تخصصى صنعت هتلدارى و گردشگرى - فعالیت در شبکه هاى اجتماعى پس از اخذ مجوزهاى 
الزم - برگزارى جشنواره ها، نمایشگاه ها، مراسم و جلسات به جز نمایشگاه ها و مراسم فرهنگى، در راستاى اهداف جامعه - توسعه و ترویج شیوه نامه هاى نوین مدیریت و بهره بردارى از تاسیسات گردشگرى - ارائه 
مشاوره در زمینه هاى فنى ، تخصصى ، حقوقى ، مالیاتى، قوانین کار، بیمه هاى اجتماعى و امور رفاهى و ... به اعضا - همکارى متقابل با سمنها، نهادها و برندهاى بین المللى فعال در زمینه صنعت هتلدارى و گردشگرى 
و تمایل به عضویت در این تشکلها به منظور مشارکت جهت توسعه پایدار صنعت گردشگرى و هتلدارى کشور، با رعایت مقررات مربوطه - جمع آورى اطالعات ، بررسى و تحقیق درباره مشکالت ، شناخت نیازها و 
اولویتهاى تاسیسات اقامتى - کوشش در ارتقاى بهره ورى منابع و ظرفیت ارائه خدمات، تولید و انتقال نوآورى تکنولوژى - برنامه ریزى براى تامین نیازهاى حرفه اى، آموزشى، توسعه و گسترش فعالیتها - تالش 
در بهبود کیفیت خدمات از طریق بررسى، شناخت و استقرار روشهاى نوین کنترل کیفیت - کوشش در راستاى هماهنگى امور آموزشى، ارتقاى مهارت و تامین نیروى انسانى مورد نیاز و همکارى با سازمان و سایر 
دستگاهها و نهادهاى ذیربط به منظور آموزشهاى مرتبط با حفاظت فنى، بهداشت کار و مهارتهاى فنى و حرفه اى - حمایت و دفاع از حقوق و منافع حرفه اى اعضا از طریق رایزنى و جلب پشتیبانى مراجع و سازمانهاى 
دولتى و غیردولتى - همکارى با تشکلهاى حرفه اى و تخصصى همگن با رعایت مقررات قانونى - شرکت در مذاکرات حرفه اى و تخصصى با سایر سازمانها و دستگاههاى دولتى و خصوصى. مدت : از تاریخ ثبت به مدت 
نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، هشت بهشت غربى ، کوچه شهید محمد ابراهیم زاده [11] ، خیابان هشت بهشت غربى ، پالك 166- ، ساختمان غزال ، طبقه 
سوم کدپستى 8154753318 اولین مدیران : کریم بیگى به شماره ملى 1283601745 به سمت رئیس هیئت مدیره - علیرضا رئیسى به شماره ملى 1287704883 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره - على لوافان 
به شماره ملى 1284484051 به سمت خزانه دار - حمیدرضا خاتم سازان به شماره ملى 1282646087 به سمت عضو هیئت مدیره - على نجمى به شماره ملى 1283557991 به سمت عضو هیئت مدیره - رضا 
کریمیان به شماره ملى 1283788004 به سمت عضو هیئت مدیره - على روانفر به شماره ملى 1287518095 به سمت عضو هیئت مدیره - فردین میرزائى مقدم به شماره ملى 4072207438 به سمت عضو على 
البدل هیئت مدیره - رضا آقاجانى مبارکه به شماره ملى 5419083681 به سمت عضو على البدل هیئت مدیره به مدت 2 سال انتخاب گردیدند . دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدآور با امضاى على 
لوافان (خزانه دار) و کریم بیگى (رئیس هیئت مدیره) یا علیرضا رییسى (نائب رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر جامعه معتبر مى باشد و مکاتبات ادارى و جارى با امضاى رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر 
جامعه معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان : مجید شانه ساز به شماره ملى1280922982 و سیدرضا میر شمشیرى به شماره ملى1284481492 به ترتیب بعنوان بازرسان اصلى و على 
البدل براى مدت دو سال انتخاب گردیدند. روزنامه : روزنامه نصف جهان براى چاپ آگهى هاى موسسه تعیین گردید . آگهى براساس نامه شماره982/123/120 مورخ1398/1/18 اداره کل میراث فرهنگى ، صنایع 

دستى و گردشگرى استان اصفهان صادر گردید . اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (683474)

آگهى تغییرات
شرکت راهپویان ناژوان سهامى خاص به شماره ثبت 37773 و شناسه ملى 10980273879 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/05/14 
بنا به اختیار حاصلــه تفویض مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1398/5/10 ســرمایه شــرکت از طریق واریز نقدى و صدور ســهام جدید از مبلغ 
3500000000 ریال به مبلغ 6000000000 ریال افزایش یافت که تماما طى گواهى شماره3521/513 مورخ1398/5/13 بانک ملت شعبه سامان 
چهارمحال پرداخت گردید . براین اساس : سرمایه شرکت مبلغ 6000000000 ریال منقسم به600000 سهم 10000ریالى با نام عادى که تمامأ 
و نقدا پرداخت شده مى باشد افزایش یافت و ماده 5 اساسنامه شرکت به شرح مذکور اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (686057)

گرامیداشت
 روز جهانى معلوالن

مراسـم گرامیداشـت روز جهانى معلوالن در مخابرات 
منطقه اصفهـان برگـزار شـد. در این مراسـم حیدرى 
زاده، مدیر مخابرات منطقه اصفهان با اشـاره به شـعار 
روز جهانـى معلـوالن در سـال 2019  اظهار کـرد: هر 
سـال سـازمان ملل موضوعـى را بـراى مضمـون روز 
جهانـى معلوالن اعالم مـى کند که این اعالم شـعار و 
موضوع سـاالنه مى تواند یک تمرکز اساسـى در مورد 
چگونگى تالش جامعه براى از بین بردن موانع جسمى، 
تکنولوژیکى و نگرشـى بـراى افراد معلـول در اجتماع 
فراهم کند و شـعار امسـال روز جهانى معلولین ارتقاى 
مشارکت افراد معلول و رهبرى آنها مطابق برنامه توسعه 
اعالم شده که بر توانمندسازى افراد داراى معلولیت براى 

توسعه فراگیر، عادالنه و پایدار، تأکید دارد.

اتصال چاه هاى آب 
رضوانشهر به خط انتقال آب

در راسـتاى مدیریت مواقع بحران و کـم آبى در منطقه 
تیران و کرون، چاه هاى آب شرب فعال در رضوانشهر به 
خط انتقال آب شـهر تیران متصل شد. به گفته شریفى، 
مدیر آبفا منطقه تیران و کرون این اقدام با پیشنهاد واحد 
بهره بردارى مورد بررسى قرار گرفت و طى پیگیرى هاى 
به عمل آمده، گام نخست این عملیات با اتصال لوله 250 
خروجى مخـزن 2000 متر مکعبى رضوانشـهر، به لوله 
150 آزبست چاه موجود در پایین دست مخزن انجام شد. 
گفتنى اسـت با این اقدام لوله 150 چاه، که قبًال استفاده 
زیادى نداشـت، هم اکنون تبدیل به قسـمتى از شـبکه 

توزیع شده است.

فراخوان اعزام مشموالن 
رئیس مرکز اطالع رسـانى فرماندهى انتظامى اسـتان 
اصفهان از اعالم فراخوان اعزام مشـموالن فوق دیپلم 

به پایین براى اعزام به خدمت دوره ضرورت خبر داد.
سـرهنگ جواد درسـتکار گفت: برابر اطالعیه معاونت 
وظیفه عمومى فرماندهى انتظامى استان اصفهان کلیه 
مشموالن فوق دیپلم به پایین که برگ اعزام به خدمت 
به تاریخ 19 آذرمـاه را دریافـت کرده اند مى بایسـت با 
مراجعه به مراکز پلیس+10 برگ معرفینامه مشموالن 
به مراکز آموزش را دریافت و برابـر اطالعات مندرج در 

آن اقدام کنند.

خبر

رئیس دانشگاه آزاد اسالمى واحد نجف آباد گفت: این واحد 
دانشگاهى در راستاى سیاست هاى کالن دانشگاه در نظر 
دارد نخســتین کارخانه نوآورى دانشــگاه آزاد اسالمى را 

راه اندازى کند.
امیررضا نقش اظهار کرد: دانشگاه آزاد اسالمى واحد نجف آباد 
در نظر دارد نخستین کارخانه نوآورى دانشگاه آزاد اسالمى 
را با کمک اســتادان صاحب نظر در حوزه استارت آپ ها و 
دانشجویان نخبه و مشــارکت بخش خصوصى راه اندازى 
کند و تالش دارد در راســتاى حمایت از ایده هاى فناورانه 
و تجارى ســازى محصوالت فناورى گام هــاى مؤثرى 
بردارد. وى افزود:  باشگاه پژوهشــگران جوان و نخبگان 

و انجمن هاى علمى و ادبى دانشــگاه آزاد اســالمى واحد 
نجف آباد در مدت یکســال گذشــته بیــش از 50 رویداد 
اســتارت آپى، کارآفرینى و دوره هاى آموزشــى را با هدف 
مهارت محور کردن توانمندى هاى دانشجویان برگزار کرده 
است. رئیس دانشگاه آزاد اســالمى واحد نجف آباد درباره 
برگزارى 9 دوره پرورش ایده پردازن بــا نام موداك (من و 
دانشگاه کارآفرینم) در رشته هاى محیط زیست، کامپیوتر، 
بایو و معمارى گفت: مطابق برنامه ریزى هاى انجام شــده، 
دوره هاى موداك در رشــته هاى طراحى لباس، مهندسى 
برق، مهندسى مواد، حقوق، محیط زیست و شیمى در آذرماه 

سال جارى برگزار خواهد شد.

رئیس ســازمان زندان هاى اســتان اصفهان در آیین 
افتتاح بهره بردارى از ســاختمان جدید ســتاد دیه که 
با حضور رئیس ســازمان زندان ها برگزار شــد، اظهار 
کرد: به اتمام رســیدن این پروژه و روند اجرایى شدن 
این افتتاحیه بــا هزینه اى بالغ بر یــک میلیارد و 600 
میلیون تومــان با مشــارکت خیرین و مردم اســتان 
اصفهان، همکارى شوراى اســالمى شهر اصفهان و 
مساعدت هاى شــهردار اصفهان بوده که کار مردمى 

بسیار بزرگى است.
اسد ا... گرجى زاده با بیان اینکه امسال استان اصفهان 
مقام اول را در ستاد دیه داشته است، افزود: سال گذشته 

نیز اجرایى کردن برنامه ها مطابق امتیاز بندى ها استان 
اصفهان مقام اول را داشت و حدود 1250 نفر از زندانیان 
را با کمک هاى خیرین و کارکنان شــرکت فوالد آزاد 
کردیم و امسال تاکنون تعداد 510 نفر از زندانیان استان 
از بند آزاد شــدند. رئیس ســازمان زندان هاى استان 
اصفهان گفت: ستاد دیه اصفهان یکى از ستادهاى دیه 
خوشنام در کشور است و با امانتدارى خوب و شایسته و 
حمایت هاى ستاد دیه کشور تالش بر این بوده برنامه را 

پیش ببریم و آزادى زندانیان را عملیاتى کنیم.
به گفته گرجى زاده؛ ستاد دیه کشــور پشتیبان بسیار 

خوبى براى زندان هاى استان اصفهان است.

 آزادى 510 نفر از زندانیان
 در سال جارى

راه اندازى کارخانه نوآورى
 در دانشگاه نجف آباد 

رئیس قوه قضاییه در جمع فعاالن بخش کشاورزى استان 
اصفهان در سالن کوثر مجموعه شهداى ارتش اصفهان پس 
از شنیدن نقطه نظرات کشاورزان و دیگر مسئوالن استان 
گفت: دیدار با کشاورزان و شنیدن نقطه نظرات و مشکالت 

آنها حاوى مطالب بسیار خوبى بود.
آیت ا... سید ابراهیم رئیسى گفت: استقالل اقتصادى بدون 
خودکفایى در کشــاورزى امکانپذیر نیست و باید با توجه به 
ظرفیت هایى که به خصوص در کشاورزى استان اصفهان 
وجود دارد خودکفا شــد که اگر اینگونه بود عالوه بر کشور، 
صادرات در بخش کشاورزى مى تواند صورت پذیرد که البته 

این امر نیاز به حمایت دارد.
وى بر ضرورت حمایت هاى قانونى، مالى، قضایى و حمایت 
دولت از بخش کشاورزى تأکید کرد و افزود: حمایت قانون 
از کشاورز، برداشتن موانع به صورت قانونى از تولید، پرداخت 
تسهیالت به کشاورزان و... از جمله این حمایت ها به شمار 
مى رود و در حقیقت سیاست هاى حمایتى دولت از کشاورزان 
باید مدنظر باشــد. البته در این راســتا باید با بهره گیرى از 
کشاورزى مکانیزه و دانش نوین به نقطه مطلوب تر در بخش 

کشاورزى برسیم.
وى گفت: خریــد تضمینى محصوالت کشــاورزى امرى 
قانونى است که دل کشاورز را محکم مى کند و باعث مى شود 
نوسانات بر تولید او اثرى نداشته باشد و در نتیجه تولید روز 
به روز افزایش مى یابد و یقین دارم با خرید تضمینى برخى 
محصوالت همچون گندم، در آینــده مجبور به خرید آن از 
دیگر کشــورها نخواهیم بود و بدینسان استقالل کشور در 

تولید گندم، مهیا خواهد شد.
رئیس قوه قضاییه سوء مدیریت مصرف آب در کشور را یادآور 
شد و بر حسن مدیریت در مصرف آب تأکید کرد و گفت: حقابه 

باید با مشارکت کشاورزان به رسمیت شناخته شود.
آیت ا... رئیسى مى گوید: پیشگیرى از تخلفات زیست محیطى 
به منظور مواظبت و عدم تعرض از مرزهاى محیط زیست، 
منابع طبیعى باید صورت پذیرد تا منابع طبیعى مورد تعرض 

نباشد.
وى به واردات هم اشاره کرد و گفت: باید در راستاى کاهش 
واردات کاال در بخش کشاورزى که امکان ساخت داخل را 

دارد و اجرایى شدن آن، تالش شود.
رئیس قوه قضاییــه مى گوید: برخى دالالن و واســطه ها 
بدون زحمــت، محصوالت تولید شــده کشــاورزان را به 
مصرف کنندگان چندین برابر مى فروشــند و درآمد کسب 
مى کنند. در حالى که باید واسطه ها حذف شوند و تولیدکننده 
و مصرف کننده با قیمت مناسب محصوالت را تولید و ارائه 

کنند.
آیت ا... رئیسى گفت: به همه همکاران در بخش هاى مختلف 
قوه قضاییه گفته شده اگر کسى نتوانست وکیل بگیرد و خود 
نیز نتوانســت حق خود را بیان کند دادگسترى با کرامت و 

صداقت با او برخورد کند تا بتواند حق خود را بگیرد.
■■■

معاون اول قوه قضاییه نیز گفت: استقالل کشور بدون توجه به 

کشاورزان و تولیدکنندگان اگر غیرممکن نباشد بسیار سخت 
اســت و در حقیقت عزت ملت ایران با توجه به کشاورزى 

کامل مى  شود.
حجت االسالم غالمحسین محسنى اژه اى افزود: عمل به 
قانون، عدم تبعیض و عمل به وعده هــا از جمله انتظارات 
کشاورزان اســتان اصفهان اســت و من نیز به عنوان یک 
کشاورززاده، عرق شرم از پیشانى مى ریزم که نتوانستیم در 

گام اول به بخش کشاورزى عنایت داشته باشیم که امید است 
در گام دوم به این نکته توجه شود.

وى اضافه کرد: کشــاورزان باید مســائلى در سطح ملى و 
استانى را در بخش کشاورزى مجزا کرده و بر اساس اولویت 
مشکالت را بیان کنند تا برطرف شود. همچنین براى رفع 
مشکالت قضایى نیز گروهى تعیین و استان هاى همجوار 
اصفهان از نظر حقوقى با اختیاراتى که به آنها داده مى شود 
مسائل قضایى اســتان را اولویت بندى و پیگیرى کنند. در 
سطح رفع مشکالت ملى هم، مسائل کلى را که قوه قضاییه 
نمى تواند به تنهایى رفع کند هیئتى تعیین کند و ما نیز کمک 

خواهیم کرد.
■■■

استاندار اصفهان نیز در ســخنانى با خیرمقدم به رئیس قوه 
قضاییه و هیئت همراه گفت: اســتان اصفهــان 568 هزار 
هکتار اراضى کشاورزى دارد که 5 درصد مساحت استان را 
در بر گرفته و محصوالت کشاورزى متنوعى تولید مى شود 
که نیازمند پنج میلیارد متر مکعب آب است. این در حالى است 
که علیرغم محدودیت شــدید آب، ما در تولید محصوالت 
کشاورزى در سطح کشور، رتبه هاى اول تا سوم را داریم به 
گونه اى که مقام اول تولید شیر، ماهیان زینتى و سیب زمینى، 
مقام دوم تولید برنج و رتبه سوم محصوالت گلخانه اى، سیب 

زمینى و سیب درختى در کشور را به خود اختصاص داده ایم.
عباس رضایى با بیان اینکه 12 درصد اشــتغال اســتان را 
کشاورزان داشــته و در کشــاورزى داراى مزیت هستیم، 
گفت: وجود نیروى انسانى پیشرو و خالق و والیى در بخش 
کشاورزى و اراضى مســتعد، امکان افزایش تولید گوشت، 
لبنیات و... را براى مــا فراهم کــرده و در این محصوالت 

رکورددار هستیم.
استاندار اصفهان کاهش ذخایر آبى استان و بحران شدید منابع 
آب در کشــاورزى را از مهمترین مسائل در استان اصفهان 
دانست و اذعان کرد: حداقل روزى سه تا چهار ساعت از وقت 

خود را صرف مسائل آبى استان کرده است.
■■■

رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان هم گفت: با افزایش 
قیمت بنزین، به کشــاورزان که عمدتــاً داراى خودروهاى 

فرسوده هستند کارت سوخت داده نشد.
حجت االسالم و المسلمین ســید ناصر موسوى الرگانى 
افزود: شهرســتان فالورجان زمانى کمربند سبز اصفهان 
بود که امروز تبدیل به کویر شده و کشاورزان به نان شب 
محتاجند. هرچند که امســال به آنها آب داده شد اما در ده 
سال گذشته به کشــاورزان لنجان، فالورجان و... صدمه 

وارد شده است.

رئیس قوه قضائیه در جمع فعاالن بخش کشاورزى استان اصفهان:

حقابه باید به رسمیت شناخته شود

رئیــس قــوه قضاییــه در دیــدار بــا نمایندگان 
تشکل هاى کشاورزى اســتان اصفهان در خصوص 
اجراى مصوبات شوراى عالى آب گفت: باید بازنگاهى 
به این مسائل داشته باشــیم؛ کارگروهى را پیشنهاد 
مى دهم شامل معاون اول قوه که نسبت به موضوع 
آشنایى دارد، رئیس ســازمان بازرسى کشور، رئیس 
دیوان عدالت ادارى، وزیر نیرو، استاندار اصفهان، رئیس 
کل دادگسترى استان اصفهان، نماینده کشاورزان و 
رئیس مجمع نمایندگان مجلس تا کار را پیگیرى کنند.

آیت ا... سید ابراهیم رئیســى در ادامه تأکید کرد: این 
شورا با مدیریت معاون اول رئیس قوه قضاییه بررسى 
کنند و ببینند مشــکل کار کجاست و نهایتًا محصول 
جلســات در کارگروه پیگیرى شــود تا در یک مدت 
کوتاه به نتیجه برسانند و دولت هم پیگیر مسائل آن 
باشد. وى با اشاره به این موضوع که با کارگروهى که 

تشکیل مى شود این مسائل را پیگیرى کنند، گفت: از 
آقاى اژه اى عذرخواهى مى کنم که با همه مشغله ها 
باید به این موضوع بپردازد و از استاندار هم درخواست 
دارم پیشینه این موضوع را در جلسه بیاورند و اگر نیاز 
باشد من هم در برخى از جلسات حضور پیدا مى کنم تا 

این موضوع حل شود.
رئیس قوه قضاییه خاطرنشان کرد: استاندار چهارمحال 
و بختیارى و استاندار خوزستان هم در این جلسه حضور 
پیدا کنند تا مسائل به صورت کالنتر پیگیرى شود، بى 
توجهى به قانون از بى قانونى بدتر است و باید قوانینى 
که وضع مى شــود را پیگیرى کنیم تا اجرا شود. وى 
یادآور شد: باید بررسى شود که هرکدام از مشکالت 
به کدام بخش وابسته است، البته موضوع به نزوالت 
هم بستگى دارد که گاهى پرآبى است و گاهى هم کم 

آبى که در هر فرض این موضوع قابل بررسى است.

ساسان اکبرزاده

رئیس دســتگاه قضا در جریان سفر به استان 
اصفهان به صورت از پیش اعالم نشده از زندان 
مرکزى اصفهان بازدید کرد. در این بازدید که 
چهارشنبه شب انجام شد، رئیس قوه قضاییه 
با حضــور در بخش محکومین فاقد ســابقه 
کیفرى، اندرزگاه شماره 8 زندان و... به گفتگو 
با زندانیان پرداخت و در جریان مسائل مرتبط 

با آنها قرار گرفت.
آیت ا... رئیســى در ابتداى ایــن بازدید از بند 
اختصاصى زندانیان فاقد سابقه کیفرى که از 
سایرین تفکیک شده بودند بازدید و از عملکرد 
مسئوالن در این بخش تقدیر کرد. وى ضمن 
گفتگوى رو در رو با تعدادى از زندانیان که از 
وضعیت قضایى خود گالیه کردند و یا ادعاى 
بالتکلیفى و عدم صدور رأى دادگاه را داشتند 
به مسئوالن ذیربط تذکرات الزم را صادر کرد.

رئیس دســتگاه قضایى همچنین از جمعیت 
کیفرى باالى زندان و حضور برخى زندانیان 
مهریه و زندانیانى که مدعــى بودند به دلیل 
عدم تمکــن مالى در زندان هســتند گالیه و 
دستور رسیدگى ســریع را به مقامات قضایى 

استان صادر کرد.
کمبود فضاى فیزیکــى در این زندان و برخى 
نواقص دیگر که تا دقایق پایانى چهارشنبه شب 
توسط رئیس قوه قضاییه شخصاً مورد بازدید و 
بررســى میدانى قرار گرفت از جمله مسائلى 
است که مقرر شد به طور ویژه در جلسه شوراى 

عالى قوه قضاییه در دستور کار قرار گیرد.
آیت ا... رئیسى در پایان این بازدید خطاب به 
مسئوالن زندان بر سالم سازى محیط زندان، 
تقویت رویکرد هاى تربیتى در قبال زندانیان، 
مهارت آموزى و توانمندسازى زندانیان با هدف 
بازگشت زندانى به فعالیت هاى سالم و پرهیز 

از هرگونه اجحاف در حق زندانیان تأکید کرد.

بازدید رئیس 
قوه قضاییه از 

زندان مرکزى اصفهان

راه حل رئیسى  براى رفع مشکل آب اصفهان
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ســازمان جنگل ها، مراتــع و آبخیزدارى کشــور، بســیج همگانى 
جنگل کارى را در سراسر کشــور همزمان به اجرا گذاشت و در استان 
اصفهان نیز نسبت به احداث و ایجاد 5007 هکتار جنگل دست کاشت 

اقدام شد.
بر اســاس هماهنگى و برنامه ریزى هاى انجام شده از سوى سازمان 
جنگل ها و مراتع و آبخیزدارى کشور، 14 آذر ماه سال جارى در استان 
اصفهان به طور همزمان، اداره کل منابع طبیعى و آبخیزدارى استان 
اصفهان با حضور نمایندگان مجلس شــوراى اسالمى، ائمه جمعه، 
انجمن و تشــکل هاى مردم نهاد، جمعیت کنگره 60، دانش آموزان 
و فرهنگیان در شهرســتان هاى اســتان نسبت به بســیج همگانى 
جنگل کارى اقــدام و بیش از 5007 هکتار جنگل به صورت دســت 

کاشت، در یک روز در کل استان احداث گردید.
مدیرکل منابع طبیعى و آبخیزدارى اســتان اصفهان در این زمینه به 
خبرنگاران گفت: امروز در کشور 145 میلیون نهال کشت مى شود که 
سهم استان اصفهان 1000 هکتار در مناطق بیابانى و در حوزه جنگل 

4007 هکتار است.
محمدحسین شــاملى گفت: بســیج همگانى جنگلکارى در استان 
اصفهان در راستاى حفظ، احیا و توســعه جنگل ها، مراتع و مقابله با 
بیابان زایى انجام مى شود و نسبت به احداث و ایجاد 5007 هکتار جنگل 

دست کاشت در سطح استان اصفهان اقدام شد.
وى ادامه داد: در حوزه جنگل در ده شهرســتان برخوار 1053 هکتار، 

تیران و کرون 292 هکتار، شاهین شهر و میمه 812 هکتار، فریدونشهر 
628 هکتار، سمیرم 920 هکتار، بویین و میاندشت 88 هکتار، شهرضا 
9 هکتار، لنجان 20 هکتار، اردســتان 15 هکتار و کاشان 170 هکتار 

جنگل کارى شد.
وى ادامه داد: کل اعتبار هزینه شده در این بخش چهار میلیارد و 270 
میلیون تومان بود که 3/5 میلیارد تومان از محل صندوق توسعه ملى 
سال جارى، 150 میلیون تومان از محل طرح صیانت از جنگل ها و 50 
میلیون تومان از محل اعتبارات استانى در سال 98 بوده است. این در 
حالى است که 822 هزار و 550 گود تحت کشت قرار مى گیرد که از نوع 

گونه هاى بادام اسکوپاریا، ارژن، بلوط و بادام آمارا مى باشد.
مدیرکل منابع طبیعى و آبخیزدارى اســتان اصفهان اظهار کرد: در 
حوزه بیابان نیز مجموعاً 1000 هکتار در پنج شهرستان کشت صورت 
مى گیرد که 250 هکتار در اصفهان، 200 هکتار در برخوار، 150 هکتار 
در خوروبیابانک، 250 هکتار در ناییــن، 150 هکتار در آران و بیدگل 
بود که براى آن شش میلیارد و 500 میلیون تومان از محل اعتبارات 

صندوق توسعه ملى در سال 98 هزینه شده است.
شاملى خاطرنشان کرد: نهال کاشت شــده در حوزه بیابان 125 هزار 

اصله نهال شامل آتریپلکس، قره داغ، تاغ و شوره گز است.
وى گفت: 400 هکتار بذرکارى با گونه درمنه با ایجاد 180 هزار چاله و 

اعتبارى افزون بر 180 میلیون تومان اجرا خواهد شد.
مدیرکل منابع طبیعى و آبخیزدارى اســتان اصفهــان از همکارى و 
مشارکت بیش از 800 نفر در قالب تشــکل هاى مردم نهاد، جمعیت 

کنگره 60 در این بســیج همگانى جنگل کارى در اســتان اصفهان 
خبر داد و گفت: این کار به صورت خودجوش انجام شــده و حرکتى 
در جهت توسعه جنگل در استان صورت گرفت و وقتى جنگل ایجاد 
شد، هر هکتار آن 40 کیلو بذر مى دهد و سالیانه بیش از 842 میلیون 
تومان بذردهى براى مردم منطقه درآمد حاصل مى کند و اجراى طرح 
آبخیزدارى در مرق و دنبى، اقداماتى در راستاى جلوگیرى از سیل نیز 

به شمار مى رود.
■■■

رئیس سازمان جهاد کشاورزى استان اصفهان هم به خبرنگاران گفت: 
سازمان جهاد کشــاورزى به عنوان نماینده وزارت جهاد کشاورزى، 
پشــتیبانى از طرح هاى نهالکارى، بذرکارى و آبخیزدارى را عملیاتى 
کرده، که عالوه بر حفظ اراضى منابع طبیعى کشور براى حفظ اراضى 
کشاورزى نیز بسیار مهم است و اگر بتوانیم بیابان ها را با جنگل کارى 

حفظ کنیم در حقیقت به حفظ اراضى کمک کرده ایم.
مهرداد مرادمند افزود: اینگونه اقدامات مى تواند راهى براى امرار معاش 
کشاورزان و حفظ آنها بوده و شاید کارى زیربنایى براى حفظ اراضى 
روستاها هم باشــد که امروز این اتفاق به همت منابع طبیعى استان 

عملیاتى شده است.
■■■

در این بسیج همگانى جنگل کارى که در شهرستان برخوار به نمایندگى 
از سایر شهرستان هاى استان برپا شده بود فرماندار شهرستان برخوار 
هم به خبرنگاران گفت: 54615 میلیون ریال اعتبار از صندوق توسعه 

ملى براى پروژه هاى جنگل کارى و آبخیزدارى، بیابان زدایى و اصالح 
و... در کل شهرستان برخوار اختصاص یافت که یک میلیارد تومان آن 
براى کشت بذر بادام کردى در وسعت 1053 هکتار در منطقه مرق بود.

عبدا... بنهرى افزود: پروژه جنگل کارى در 200 هکتار در منطقه پروانه 
نیز با 9300 میلیون ریال براى کشت نهال تخصیص یافت. وى با بیان 
اینکه جمعیت شهرستان برخوار 125 هزار نفر است، گفت: از اینگونه 

اقدامات شهرستان اصفهان و شهرستان برخوار بهره خواهند برد.
■■■

مدیرکل مدیریت بحران اســتاندارى اصفهان هم که در این بســیج 
همگانى جنگل کارى شرکت کرده بود در جمع خبرنگاران حاضر شد 
و با قدردانى از فعالیت هاى انجام شده، گفت: امروز در منطقه مرق و 
دنبى شهرستان برخوار، طرح بســیج همگانى جنگل کارى اجرا شده 
است که پیگیرى هاى انجام شده 40 میلیارد تومان براى اجراى طرح 

بیابان زدایى اختصاص یافت.
منصور شیشــه فروش از پیشنهاد ستاد بحران کشــور براى کاهش 
تعطیالت تابستانى و در نظر گرفتن تعطیالت زمستانى در آموزش و 
پرورش خبر داد و گفت: بخاطر اینکه در استان اصفهان در فصل پاییز 
و زمستان، ما آلودگى هاى زیادى داریم و بخاطر اینکه در فصل پاییز 
و زمستان مدام مجبور به تعطیلى مدارس نباشیم به آموزش و پرورش 
پیشنهاد شده تا از تعطیالت تابستانى کاسته شده و تعطیالت به فصل 
پاییز و زمستان که آلودگى بیشتر است اضافه شود که این پیشنهاد و 

طرح از سوى مدیریت بحران کشور در حال بررسى است.

به همت اداره کل منابع طبیعى و آبخیزدارى استان انجام شد

آغاز احداث 5007 هکتار جنگل دست کاشت در استان اصفهان
ساسان اکبرزاده


