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فرهنگ و هنر | صفحه 5

مدیرعامل فوالد مبارکه در جمع مدیران 
این شرکت مطرح کرد

فوالدمبارکه محور 
اصلی تولید و توسعه 

فوالد کشور

پاسداشت مداحی 
از مکتب اصیل اصفهان؛ 

هرگز نمیرد آنکه دلش 
زنده شد به عشق

گفتگو با حسین تحویلیان به بهانه نمایشگاه فرشته ها 
در گالری دیدار  

امید را با نقاشی
نشان می دهم

اقتصاد | صفحه 6

چهلستون | صفحه 8

جامعه | صفحه 4

آموزش و آگاه سازی نخستین 
سطح پیشگیری خشونت علیه زنان 
است و می توان آموزش حقوق زنان و 
برابری جنسیتی را از مهدهای کودک 

آغاز کرد

پس از انقالب وزیری موفق مثل 
  همین صفحهوزیر امور خارجه نداشته ایم

کمبود منابع آبی سبب شده تا طرح هوشمند سازی آبیاری فضای سبز شهر در اولویت بودجه سال آینده شهرداری قرار گیرد

 سرپرست سازمان فاوا شهرداری اصفهان مطرح کرد 

 اداره ارزان شهر با هوشمندسازی

ورزش | صفحه 7

شاگردان منصوریان امروز با فوالد خوزستان 
پیکار می کنند 

ذوب آهن در اهواز
به دنبال خوشبختی

نماینده گلپایگان تأکید کرد 

حمایت قوی اکثریت 
مجلس از ظریف

۴۸ درصد زنان خشونت دیده
 ۳۰ تا ۳۹ ساله اند  

نبود حمایت مالی
عامل تحمل خشونت

رویداد | صفحه 2
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 مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز 
شهرداری اصفهان خبر داد

برچسب خطر روی 
درختان اصفهان

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان خبر داد

برچسب خطر روی درختان اصفهان
مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان 
گفت: سن برخی از انواع درختان شهر اصفهان باال است و همین 
امر موجب پوســیدگی درونی آنها شده است و خطر شکستگی و 

سقوط را افزایش می دهد.
به گــزارش ایمنا، فــروغ مرتضایی نژاد روز گذشــته در 
بازدید رسانه ای ســازمان پارک ها و فضای سبز که با موضوع 
درختان شهر برگزار شد، اظهار کرد: به عنوان فعال سمن های 
زیســت محیطی، حداکثر تالش خود را دارم که درختی بدون 
دلیل کارشناســی قطع نشــود، اما قطعا هر نوع درختی سن 
مشخصی دارد به طور مثال درختان کبوددار بین ۳۰ تا ۴۰ سال 

عمر بهره برداری مفید دارند.
او افزود: چنانچه سن درخت برحسب نوع آن به مدت معینی 
رســید از درون بافت چوبی درخت از بین مــی رود، بنابراین باید 
جایگزین مناسبی برای درختانی که مدتی از عمر مفید آنها گذشته 

است در نظر گرفته شود.
مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان 
ادامه داد: درخت به مرورزمان آوندهای چوبی جدیدی را در سطح 
بیرونی خود خواهد داشــت و به تدریج چوب داخل درخت از بین 
می رود، بنابراین درخت از داخل پوک و خالی می شود و تنه درخت، 

تحمل نگهداری سرشاخه های خود را ندارد.
مرتضایی نژاد با اشاره به لقب »درختان قاتل یا خطرآفرین« 
برای این گونه درختان گفت: ناظرهای مقیم هر منطقه، این درختان 
را شناسایی کرده، به سازمان پارک ها و فضای سبز اعالم می کنند، 
سپس گروه کارشناسی این سازمان بررســی های الزم را انجام 
می دهند و تصمیمات مناسب در اسرع وقت اتخاذ می شود؛ این گروه 
کارشناسی از واحدهای باغبانی، گیاه پزشکی، ناظر عالی سازمان 
پارک ها و مدیر فنی سازمان تشکیل شده است و پس از بازید میدانی 

صورت جلسه ای تنظیم می کنند.
او بابیان اینکه تشخیص پوسیدگی درختان از روی ظاهر آنها 
مشخص اســت عالوه بر آن اقدامات فیزیکی نیز برای تعیین و 
تشخیص دقیق پوسیدگی انجام می شود، افزود: دستگاهی به نام 
دستگاه توموگرافی با همکاری دانشگاه شهرکرد برای تعیین وضعیت 
داخلی درخت استفاده می شود تا شناسایی این درختان به طور دقیق و 
علمی تری پیش برود تا امنیت جانی و مالی شهروندان به خطر نیفتد.
مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان 
تصریح کرد: این سازمان در سال های گذشته نیز عملیات شناسایی 
و قطع درختان خطرناک را انجام می داده است چراکه با وزش بادی 
شدید احتمال شکستگی و سقوط آنها زیاد است و جان شهروندان 

را به خطر خواهد انداخت.
مرتضایی نژاد افزود: عالوه بر شناسایی و حذف درختان پوسیده، 
برچسب گذاری درختان خطرناک نیز از امسال در دستور کار سازمان 
پارک ها و فضای سبز شــهرداری اصفهان قرار دارد، بنابراین در 
بازه زمانی مشخص، شهروندان با دیدن این برچسب باید از این 
درختان فاصله بگیرند؛ در نقاط مختلف شهر نیز بنرهایی برای آگاهی 

شهروندان نصب شده است.
او درباره تعداد درختان پوســیده گفت: گروه کارشناسی این 

سازمان، تک تک درختان پارک های سطح شهر و فضای سبز را 
بررسی می کنند که تعداد آنها در هر منطقه یا ناحیه متفاوت است؛ 
پس از بررسی و هماهنگی با منطقه برحسب میزان خطر و موقعیت، 
درخت در بازه زمانی مشخص قطع می شود؛ هنگام قطع درخت 
گروه کارشناسی سازمان و مدیر فنی منطقه حضور دارند تا درختی 
نابجا قطع نشود، البته شرایط محیطی همانند کم آبی و آفات نیز عمر 
بهره برداری درخت را کاهش می دهد، اما یک درخت در بهترین 
شــرایط تغذیه ای و آبی نیز مدت زمان مشخصی برای بهره وری 
خواهد داشت، در این راستا آمار درختان پوسیده مورد بازبینی مجدد 

قرار می گیرد و تعداد آنها تا پایان سال مشخص می شود.
مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان 
افزود: در ۳۰ سال گذشته شرایط اقلیمی به طورکلی متفاوت شده 
اســت، بنابراین درختان پرآب با سن بهره برداری کم، جایگزین 
درختان کم آب کندرو با سن بهره برداری باال شده اند تا شهر اصفهان 

فضای سبز پایدارتری را برای سال های آینده داشته باشد.
Á درختان چهارباغ، هویت اصفهان هستند

مرتضایی نژاد به همراه گروه کارشناسی خود و اصحاب رسانه 
از خیابان چهارباغ عباســی هم بازدید کرد و از روند حفظ درختان 
این محور تاریخی گفت و اظهار کرد: مدیریت جدید سعی بر آن 
دارد تا عمق خاک مناسبی را برای کاشت گونه هایی که درگذشته 
به علت ساخت مترو یا پیاده راه جابه جاشده اند ایجاد کند، در این 
راستا با همکاری سازمان قطار شهری و سازمان نوسازی و بهسازی 
شــهرداری اصفهان عمق 2/2 متر خاک برای کاشت درختان در 

نظر گرفته شده است.
او خاطرنشــان کرد: جلسات کارشناســی در این سازمان با 
مشــارکت و همکاری اساتید و مراکز تحقیقاتی برای جایگزینی 
گونه های مناســب گیاهی انجام و برنامه ریزی های متناسب آن 
انجام شده است که در این راستا نسبت به بازکاشت گونه های جدید 

گیاهی اقدام شد.
مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان 
گفت: بیشتر درختان چهارباغ را درختان نارون تشکیل می دهد که 
این درختان جایگزین شده اند؛ تعدادی از درختان چنار این خیابان 
نیز که در عملیات عمرانی آسیب دیده بودند، بازکاشت شدند؛ طرح 
میانی چهارباغ همراه با آب نماها و فضاهای سبز خواهد بود که 
به وسیله کارگروهی متشکل از کارشناسان ملی در حال تهیه و 
اجرا است بنابراین پس از پایان عملیات، بازکاشت درختان محور 
میانی انجام خواهد شد. مرتضایی نژاد بابیان اینکه برای بازکاشت 
پرچین ها از گونه های مقاوم و کم آب استفاده شده و خواهد شد، 
اما درختان نارون و چنار که هویت اصلی چهارباغ هستند دوباره 
برای کاشت و جایگزینی انتخاب شدند، افزود: حدود 2۰۰ درخت 
نارون در ابتدای چهارباغ، حدفاصل میدان انقالب و ایســتگاه 
مترو کاشته شده اســت و عمق خاک در نظر گرفته شده برای 
بازکاشــت این درختان مناســب بوده و در ۴۰ تا ۵۰ سال آینده 
مشکل خاصی برای آنها به وجود نخواهد آمد. او تأکید کرد: محور 
چهارباغ در مورد کم آبی و کاشت گونه های گیاهی مقاوم است 
و چنان چه الزم باشد گونه متوسط آب گیاهی نیز مطابق طرح 

خیابان چهارباغ کاشت می شود و آب موردنیاز درختان چهارباغ 
فراهم خواهد شد.

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان 
گفت: طرح پیاده راه ســازی چهارباغ با حضور کارشناسان این 
سازمان انجام گرفت و هنگام عملیات درختان آسیبی ندیدند و 
سالم هستند؛ خوشبختانه درختان چهارباغ با بررسی های انجام 
شده کمتر دچار پوسیدگی هستند، اما باوجوداین درختان ازنظر 
بســتر خاک، تغذیه و آفت ها به صورت منظم موردبررسی قرار 
می گیرند و چنانچه موردی وجود داشته باشد بازبینی و بازکاشت 

درخت انجام می شود.
Á حفظ جان شهروندان در اولویت است

یک کارشناس ارشد باغبانی نیز در جریان این بازدید در جمع 
اصحاب رسانه گفت: ۹۹ درصد از درختانی که به وسیله کمیته رفع 
خطر ســازمان پارک ها و فضای سبز موردبررسی قرار می گیرند 
صنوبر یا سپیدار هستند؛ این درختان سن بهره برداری پایینی دارند و 

پس از ۳۰ الی ۴۰ سال از درون پوک و پوسیده می شوند.
مریم حجتی افزود: این درختان در ســال های پرآب کاشت 
شده اند و در سال های گذشته از آنها برای فضای سبز شهر استفاده 
نشده اســت، بنابراین ناظر فضای سبز در مناطق ۱۵ گانه شهر 
اصفهان، به صورت ماهانه درختان صنوبر و سپیدار را موردبررسی 

قرار می دهند.
او خاطرنشان کرد: درختان بر اساس چک لیست های ماهیانه 
موردبررسی قرار می گیرند و چنانچه دو عالمت پوسیدگی را داشته 
باشند، به کمیته رفع خطر درختان خطرپذیر شهر اصفهان اطالع 

داده خواهد شد.
این کارشــناس باغبانی با اشاره به نشانه های درخت سپیدار 
پوسیده شده گفت: چنانچه در باالی درخت شاخه های خشک قرار 
داشته باشد؛ در پایین درخت حفره ای ایجادشده یا قارچ های چتری 
شکل رشد کرده باشد و یا روی تنه درخت قارچ های بازومیونیس 
مشاهده شود درخت از درون پوک و پوسیده شده است؛ حتی پوست 
ورقه شده تنه و یا خاک برآمده اطراف درخت دلیلی بر آن است که 
ریشه سست شده و در خاک محکم نیست؛ این حفره ها ممکن 
است بر روی تنه درخت نیز مشاهده شود چنانچه دو یا سه مورد از 
عوامل ذکرشده مورد تأیید قرار بگیرد باید به پوسیدگی درخت شک 

کرد و نسبت به قطع آن اقدام کرد.
او تصریح کرد: چنانچه ضربه ای به درخت زده شود درختانی که 
پر و سالم هستند صدای محکمی دارند، اما چنانچه درختی پوسیده 
باشد پس از ضربه صدایی همانند طبل دارد که این روش نیز در 
تشخیص درختان پوسیده به ما کمک می کند؛ بنابراین تشخیص 

پوسیدگی درختان کارشناسانه است.
حجتی اظهار کرد: متأســفانه در مــواردی به هنگام مراجعه 
کارشناسان برای تشخیص پوسیدگی و قطع درختان رفتارهای 
نامناسبی انجام می شود در این راستا از شهروندان تقاضا داریم هنگام 
قطع درختان پوسیده همکاری الزم را داشته باشند تا شاهد حادثه ای 
براثر سقوط درختان نباشیم؛ این اطمینان به شهروندان داده می شود 

که درختی بدون دلیل کارشناسی قطع نخواهد شد.

  صفحه 3

در طرح پیوند مهر 
ایران آینده فرزندانتان 

را تضمین نمایید

صفحه 3

یادداشت روز

رویداد | 2

کارآفرین های فی البداهه!

حسن  روانشید
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در سایت اصفهان امروز اسکن کنید

رویــــدادرویــــدادرویــــداد

نماینده اصفهان در مجلس اعتقاد دارد با حضور عباس رضایی بر مسند استانداری 
اصفهان شــاهد تحول و تحرک مدیریتی خوب در سطح استان خواهیم بود، چراکه او 
از اســتان اصفهان شــناخت کافی دارد و این حسن بزرگی است که رضایی به عنوان 
استاندار سکان خدمت را در دست می گیرد. حیدرعلی عابدی در گفتگو با ایسنا، درباره 
استاندار جدید اصفهان، اظهار کرد: رضایی، استاندار جدید اصفهان از نظر سیاسی شخصی 
تندرو نیست و اعتدال گرایی را در دستور کار خود دارد. او به این موضوع اعتقاد دارد که 
نباید کشور فضایی برای جنگ دو حزب باشد بلکه باید سنگر خدمت باشد و هرکس 
که شایستگی خدمت داشته باشد باید در این سنگر مورد استفاده قرار گیرد. عابدی به 
آشنایی خود با رضایی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اشاره کرد و افزود: ریاست او در 
دانشگاه علوم پزشکی موید این موضوع است، چراکه در آن زمان معاونان خود را بر حسب 

شایسته ساالری و از طیف های مختلف سیاسی برگزید. نماینده اصفهان در مجلس ادامه 
داد: استاندار جدید اصفهان در موضوع بیت المال بسیار حساس بوده و اجازه ریخت و پاش 
نمی دهد و با این موضوع برخورد می کند. او با برنامه بود و قطعا از حداکثر ظرفیت ها بهره 
خواهد برد. عابدی با بیان اینکه استاندار جدید اصفهان با مدیران ناکارآمد به جد برخورد 
خواهد کرد، افزود: آنهایی که براساس ضابطه به پست و جایگاه رسیده اند قطعا در مدیریت 
استاندار جدید، جایگاهی ندارند و افراد شایسته جایگزین خواهند شد. او تاکید کرد: با حضور 
رضایی بر مسند استانداری اصفهان شاهد تحول و تحرک مدیریتی خوب در سطح استان 
خواهیم بود، چراکه از استان اصفهان شناخت کافی دارد و این ُحسن بزرگی برای کسی 
است که به عنوان استاندار سکان خدمت را در دست می گیرد. او با اشاره به اینکه استاندار 
جدید اصفهان اولویت ها، مشکالت و معضالت استان را کامال می شناسد، اظهار کرد: 

او حل معضل آب، محیط زیست و صنعت استان را در اولویت اصلی استان قرار داده و 
به موضوع کشاورزی و اشتغال جوانان نگاه ویژه ای دارد. عابدی با بیان اینکه با توجه 
به تخصص استاندار جدید شاهد جهش بزرگی در برنامه های بهداشت و درمان استان 
خواهیم داشت، تصریح کرد: او به نخبگان و سرمایه گذاران دید ویژه دارد و حمایت های 
این بخش قطعا به خوبی خواهد بود و راهکارهای مناسبی برای جلوگیری از فرار سرمایه ها 

و نخبگان از استان خواهد داشت.
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  خبر

کارآفرین های فی البداهه!
حسن روانشید|دوران آزمون وخطای طرح های ناموفق به 
پایان رســیده و امروز با توجه به مشکالت موجود اقتصادی 
که حل وفصل آنها همراهی بیشتر با جامعه را می طلبد. این 
روند نیازمند ابداعاتی است که بدون دست بردن به جیب های 
خالی مردم و با استفاده از توانایی هایی موجود و همچنین پایین 
کشیدن فتیله هزینه ها، از محل صرفه جویی نسبت به تأمین 
بودجه های ضروری اقدام شود، همچنان که متن مقدماتی این 
نقد برگرفته از بخشنامه های رایج در ادارات و ارگان هاست اما 
مهم نتیجه گیری از اجراهایی است که بیشتر به کپی رایت 
شباهت دارند! اگرچه مشکالت موجود در بده و بستان های 
بی ضابطه و پشت پرده های تأسف بار بانک ها نتوانسته است در 
این سال ها حل وفصل و وظایف شفاف این نهادهای اقتصادی 
بر اساس قوانین اسالمی پیاده شود. هریک از مدیران تازه وارد به 
دایره پس از تودیع و معارفه به پشت میزهای خود جلوس کرده 
و عنان کار را به روش های بدعتی در گذشته می سپارند تا بانک 
همچنان یک صرافخانه و نوعی دکان دو در باشد نه مرکزی 
برای حفظ موجودی و سپرده مشتریان و همچنین ایجاد تعادل 
در نقدینگی بازار. کارآفرینی در جوامعی که رقم بیکاری از عدد 
تورم باالتر است کاری بس مشکل است که تنها با خرد جمعی 
و بهره گیری از همیاری اقتصاد جامعه قابل رفع است. بیشتر 
ارگان های اقتصادی کشور به نحوی دارای مطالبات وصول 
نشده ای هستند که اگر پی گیری و مداومت شوند قابل وصول 
هستند. ارقام سنگین این بستانکاری ها مربوط به کسانی است 
که عالوه بر دارا بودن پشتوانه مالی به نحوی ذی نفوذ هم بوده 
و با مســاعدت بعضی از رانت ها از پرداخت دیون خود طفره 
می روند. روند این سرمایه های به ظاهر غیرقابل وصول در طول 
مدیریت های متعدد دست به دست شده و هرکدام به دالیلی 
ازجمله عدم توانایی اجرا یا معضل رودربایستی های سیاسی 
پشت گوش انداخته شــده و به دیگری احاله می شود. امروز 
می طلبد با استفاده از اهرم اقتصاد مقاومتی و همراه یک مانور 
منسجم تکلیف آنها برای همیشه روشن شود. آنچه قابل ذکر 
است، ســرجمع این مطالبات در دستگاه های مختلف بس 
کالن است که ممارست و همچنین هزینه کردن از بعضی 
پشتوانه های سیاسی برای وصول آنها نوعی سرمایه گذاری 
مطمئن است. چه بهتر که کارآفرینی ها در دامنه مدیریت های 
کالن به این سو سوق داده شود نه اینکه طرح های فی البداهه 
را روی میز گذاشته تا هزینه های خدمات اجرایی برای آحاد 
مستضعف جامعه افزایش یابد. به تازگی عالوه بر افزایش هزینه 
سفر اتوبوس های واحد به آرامستان باغ رضوان از 6۰۰۰ ریال 
به ۱۰۰۰۰ ریال و همچنین تعیین تعرفه به مبلغ ۴/۵۰۰/۰۰۰ 
ریال برای سنگ قبرهایی که در خارج از آرامستان تهیه می شود 
و ارائه پیشنهاد اخذ ورودیه به این مکان همانند دیگر فضاهای 
مفرح شهری ازجمله باغ پرندگان و باغ گل ها به حساب نوعی 
کارآفرینی گذاشته می شود. درحالی که اجرای این طرح در این 
برهه از زمان تــوأم با رکود و تورم اقتصادی می تواند میزان 
زائران آرامستان را به شدت کالهش دهد. بنابراین چه بهتر که 
مدیران بخش درآمد، بهره برداری از درختان توت فراوان آن را 
در تابستان و زیتون را در پاییز و زمستان به مزایده گذاشته که 
بار صدها درخت این دو محصول ارزشمند براثر بی توجهی ها 

به آن از بین نرود.
ادامه دارد

تالش برای رسیدن
CFT به وفاق در

معاون حقوقی رئیس جمهوری با اشــاره به جلسه اخیر 
خود با وزیر امور خارجه و سخنگوی شورای نگهبان درباره 
CFT گفت:  جلسه خوبی بود؛ قرار شد سؤال ها برای رسیدن 
به نقطه وفاق، بیشتر موردبررسی قرار گیرد. به گزارش فرارو، 
لعیا جنیدی جزئیاتی درباره جلسه سه جانبه خود با محمدجواد 
 FATF ظریف و عباسعلی کدخدایی درباره یکی از لوایح مهم
بانام CFT ارائه کرد. او با اشــاره به جلسه اخیر خود با وزیر 
امور خارجه و سخنگوی شورای نگهبان درباره CFT بیان 
کرد:  جلســه خوبی بود؛ قرار شد ســؤال ها برای رسیدن به 
نقطه وفاق، بیشــتر موردبررسی قرار گیرد. جندی افزود: در 
این خصوص باید در سطح مشخصی اطالع رسانی صورت 
گیرد. آن چیزی که باید عرض کنم این است که دولت به 
دنبال منفعت و مصلحت ملی است و به آن باور دارد اما در 
کنار آن باید نگرانی ها و دغدغه های موجود نیز برطرف شود. 
معاون حقوقی رئیس جمهور تصریح کرد: جلسه اخیر اصال 
سیاسی نبود. نگاه، یک نگاه حقوقی و فنی و به دوراز هیاهوی 
سیاسی بود. متأسفانه بعضی از سیاسی کاری ها نمی گذارد قوا 
و نهادها باهم به نقطه درک مشترک برسند؛ بنابراین تالش 
ما این است با دوستان به تفاهم برسیم. قطعا این مسئله یک 
مسئله و موضوع ملی است و به دنبال بهره برداری سیاسی 

از آن نیستیم.

با تعلل در اجرای برجام، ایران 
براساس منافعش عمل می کند

چهارمین دور گفتگوهای بلندپایه سیاسی میان ایران و 
اتحادیه اروپا، دوشنبه در دو نوبت بعدازظهر و شب به ریاست 
مشترک سید عباس عراقچی، معاون سیاسی وزیر امور خارجه 
و هلگا اشمید، دبیر کل سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا در 
بروکســل برگزار شد. به گزارش ایرنا در این دور از گفتگوها 
هیئتی از مجلس شــورای اســالمی و وزارت امور خارجه 
جمهوری اسالمی ایران و مدیران کل بخش های مختلف 
کمیسیون اروپا، نیز مشارکت داشتند. همکاری های دوجانبه 
در حوزه های کشاورزی، آموزش و تحقیقات، تجارت، انرژی 
و تغییرات آب وهوا، حمل ونقل، مسائل بانکی، پناهندگان، مواد 
مخدر، بالیای طبیعی، حقوق بشر و مبارزه با تروریسم دستور 
کار ایــن دور از گفتگوهای ایران و اتحادیه اروپا بود. طرفین 
ضمن بررسی عملکرد سال گذشته در هر یک از حوزه های 
یادشده، پیرامون نحوه پیشبرد برنامه های آتی توافق کردند. 
بخش دوم این دور از گفتگوها به تبادل نظر در مورد مسائل 

منطقه ای اختصاص داشت. 

   حاشیه

ارجاع پرونده 2 فعال 
محیط زیست به دادگاه 

وکیل مدافع دو تن از متهمان پرونده محیط زیستی ها، 
از ارجاع پرونده موکالن خود به شــعبه ۱۵ دادگاه انقالب 
اسالمی تهران خبر داد. محمدحسین آقاسی در گفتگو با 
ایسنا، دراین باره اظهار کرد: برای دفاع از یکی از موکالن 
خود در دادســرا حاضر شــدم و دفاع کردم. یکی دیگر از 
موکالنــم را هم باوجوداینکه وکالــت دارم، هنوز دادگاه 
نپذیرفتــه که به پرونده ورود کنم و برای ایشــان وکیل 
تسخیری گرفته اند. آقاسی بابیان اینکه هر دو پرونده در 
شعبه ۱۵ دادگاه انقالب مطرح هستند، گفت: متأسفانه به 
دلیل عقیده بر مطالعه و بررسی دقیق پرونده و با توجه به 
زیاد بودن تعداد مجلدات پرونده هنوز دستور تعیین وقت 
صادر نشده اســت. او افزود: سام رجبی با عنوان اتهامی 
جاسوسی تبرئه شــد اما اتهام دیگری به ایشان منسوب 
اســت و این بخش از پرونده در حال رسیدگی است. بر 
اساس این گزارش، محمدحسین آقاسی ۳۰ مهرماه، درباره 
آخرین وضعیت متهمان پرونده موسوم به محیط زیست 
بابیان اینکه این پرونده هشــت متهــم دارد، در رابطه با 
عناویــن اتهامی متهمان این پرونده عنوان کرد: پنج نفر 
از این افراد اتهام جاسوسی داشتند و توسط بازپرس برای 
آنها کیفرخواست و قرار مجرمیت )جلب به دادرسی( صادر 
شــد. پرونده برای دادستانی ارســال شد و بنا به جهاتی 
دادســتان ایراداتی گرفتند و از بازپرس خواستند که اتهام 
افساد فی األرض برای این افراد تعیین شود. بازپرس هم 
روز شنبه ۱۴ مهرماه به این پنج نفر اتهام افساد فی األرض 
را تفهیم کرد. از این میان برای سام رجبی یکی از متهمان 
این پرونده در ارتباط با اتهامات جاسوسی و مشارکت در 
جاسوسی قرار منع پیگرد صادرشده است. همه متهمان 
پرونده ساکن تهران هستند و  از تاریخ 2۷ بهمن ماه سال 
۹6 دستگیر شدند، یعنی حدود ۱۰ ماه است که در زندان 

اوین بازداشت هستند.

ارجاع پرونده اسفندیار مشایی 
به دادگاه تجدیدنظر 

وکیل مدافع اســفندیار رحیم مشایی از ارجاع پرونده 
موکلش به شعبه ۳6 دادگاه تجدیدنظر استان تهران خبر 
داد. سید علی اصغر حسینی در گفتگو با ایرنا، درباره آخرین 
وضعیت رسیدگی به پرونده اسفندیار رحیم مشایی، اظهار 
کرد: پرونده موکلم به شــعبه ۳6 دادگاه تجدیدنظر ارجاع 
شده و هنوز تاریخ دقیق رسیدگی مشخص نیست. او افزود: 
قرار بر این بوده که دادگاه در تاریخ 2۵ دی ماه برگزار شود 
ولی احتمااًل زودتر برگزار شود. وکیل مدافع اسفندیار رحیم 
مشایی گفت: چون ایشان در بازداشت هستند و قانونًا  باید 
رسیدگی به پرونده هایی که متهم آنها در بازداشت قرار دارد 
سریع تر و خارج از نوبت انجام شود، ریاست دادگاه مساعدت 
کردند و دستور دادند که وقت زودتری برای رسیدگی تعیین 
شود. ۳ شهریورماه ۹6 اولین جلسه دادگاه علنی رسیدگی به 
اتهامات اسفندیار رحیم مشایی -رئیس دفتر رئیس جمهور 
سابق- در شعبه اول دادگاه انقالب اسالمی تهران برگزار 
شــد. ۱۱ شهریورماه نیز دومین و آخرین جلسه محاکمه 
اسفندیار رحیم مشــایی معاون رئیس جمهوری در دوره 
ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد در شعبه اول دادگاه 
انقالب اسالمی به ریاست قاضی غضنفرآبادی برگزار شد. 
غالمحسین اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران 
چهارشنبه 2۱ شهریور  با اعالم جزییات حکم صادره برای 
مشایی از سوی شعبه اول دادگاه انقالب گفت: در سه فقره 
عنوان اتهامی رحیم مشــایی دایر بر اجتماع و تبانی برای 
ارتکاب جرم علیه امنیت ملی مطابــق ماده 6۱۰ قانون 
مجازات اسالمی به ۵ سال حبس، در رابطه با تبلیغ علیه 
نظام به استناد ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسالمی به تحمل 
یک سال حبس و  همچنین به اتهام توهین به مقامات 
قضایی به سبب انجام وظیفه به 6 ماه حبس محکوم شد. 
او همچنین اظهار کرد: ازآنجایی که اتهامات اسفندیار رحیم 
مشایی ســه فقره اتهامی بود در اجرای ماده ۱۳۴ قانون 
مجازات اسالمی دادگاه الزاما می بایست در مورد هر یک 
از عناوین اتهامی حداکثر مجازات قانونی را مورد حکم قرار 
می داد. بدیهی اســت که با توجه به تعدد اتهامات و آرای 
صادره، مجازات اشــد )۵ سال حبس( در صورت تأیید از 
ناحیه دادگاه تجدیدنظر استان قابلیت اجرا را خواهد داشت. 
اسفندیار رحیم مشایی در تاریخ 26 اسفندماه ۹6 در حال 
خروج از منزل بقایی بازداشت شد. مهران عبداهلل پور، وکیل 
مدافع دیگر اسفندیار رحیم مشایی در گفتگویی اظهار کرد: 
موکلم احتماال به دلیل اقدام آتش زدن حکم آقای بقایی 
دستگیرشده است. غالمحسین اسماعیلی ۳۰ مهرماه، در 
حاشیه مراسم گرامیداشت روز ملی کارشناس دادگستری 
در رابطه با آخرین وضعیت پرونده اسفندیار رحیم مشایی 
گفته بود که این پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارسال شده و 

تعیین شعبه شده است.

نشست سه قوه برای رفع 
ابهامات قانون بازنشستگان

نماینــده مبارکه در مجلس شــورای اســالمی از 
تشکیل جلسه ویژه برای بررسی ممنوعیت به کارگیری 
بازنشستگان خبر داد.  به گزارش ایلنا، زهرا سعیدی درباره 
بررســی آخرین وضعیت قانــون ممنوعیت به کارگیری 
بازنشستگان بیان کرد: دیروز نشستی بین سه قوه برای رفع 
ابهامات قانون ممنوعیت بازنشستگی در دیوان محاسبات 
برگزار شد. برخی سعی می کنند این قانون را دور بزنند اما 
باید تأکید کنم که اجرای این قانون الزامی است. نماینده 
مبارکه در مجلس شورای اسالمی  ادامه داد: این جلسه در 
دیوان محاسبات برگزاری شد و  رئیس دیوان محاسبات، 
معاون حقوقی رئیس جمهور و تعدادی از وکالی ملت در 
آن حاضر بودند و در روزهای آینده نتایج آن اطالع رسانی 

خواهد شد.

گروه رویداد: اظهارات وزیر امور خارجه درباره وجود پولشویی در 
کشور و منافعی که برخی در به تصویب نرسیدن CFT و نپیوستن 
ایران به گروه ویژه اقدام مالی FATF دارند، موجب شد که بعضی 
افراد و گروه ها، موجی از انتقاد و هجمه را متوجه محمدجواد ظریف 
کنند، در این شرایط تعدادی از نمایندگان مجلس در تدارک طرح 
استیضاح ظریف هستند،  استدالل این گروه از نمایندگان آن است 
که چون وزیر خارجه مدارک و مستندات خود درباره پولشویی را به 

مجلس ارائه نکرده، او را استیضاح خواهند کردند.
وزیر امور خارجه چندی پیش در مصاحبه ای از پولشویی گسترده 
در ایــران صحبت کرد. محمدجواد ظریف در آن گفتگو بااحتیاط 
از این موضوع ســخن گفت که هیچ فرد و نهادی را به پولشویی 
متهم نمی کند و بعضی از دوستانش از روی صداقت و نگرانی با 
پیوستن ایران به FATF و تصویب CFT مخالفت می کنند، اما 
در ایران بسیاری از پولشویی منفعت می برند. او سربسته صحبت از 
هزاران میلیارد پولشویی به میان آورد که فاسدان مالی با سودهای 
کالن ناشی از این فساد اقتصادی حتما آن قدر توان مالی دارند که 
ده ها یا صدها میلیارد هزینه تبلیغات و فضاسازی در کشور، علیه 
قوانین ضدپولشویی کنند. صحبت ظریف درباره پولشویی گسترده 
در کشور، واکنش هایی در پی داشت. برخی از نمایندگان مجلس 
و مقامات قوه قضاییه باوجود آمار رسمی باالی قاچاق کاال و مواد 
مخدر از وزیر امور خارجه درباره صحبتش توضیح خواستند. دادستان 
کل کشور مهلتی به ظریف داد تا اسناد پیرامون پولشویی گسترده 
در کشــور را به قوه قضاییه ارائــه دهد. در مجلس هم تعدادی از 
نمایندگان که بیشتر به جبهه پایداری نزدیک اند صحبت از استیضاح 
وزیر به میان آوردند. نماینده شاهین شهر که از مخالفان پیوستن 
ایران به FATF است تالش زیادی داشت تا طرح استیضاح ظریف 
پس از جمع آوری امضا به هیئت رئیسه مجلس برسد. حسینعلی 
حاجی دلیگانی به تســنیم گفته بود که طرح استیضاح وزیر امور 
خارجه از سوی برخی از نمایندگان تدوین و سه شنبه 6 آذر تقدیم 
هیئت رئیسه مجلس می شود. سخنگوی وزارت امور خارجه چهار 
روز پیش از جواب ۱2 صفحه ای ظریف به دادســتانی درباره این 
موضوع گفت. بهرام قاسمی با اعالم این خبر تأکید کرد باوجودآنکه 
وزیر امور خارجه در مأموریت خارج از کشــور در ایتالیا حضور دارد 
جواب ۱2 صفحه ای او پیرامون اسناد پولشویی مهیا شده تا به محض 
ورود به ایران به دادستان دهد. بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران 
سیاسی انتقاد از ظریف را موضوعی سیاسی و فارغ از صحبت او در 

زمینه پولشویی می دانند، عده ای معتقدند منتقدان ظریف با فشار بر 
او از طریق استیضاح قصد دارند روند کند تصویب طرح پیوستن 
ایران به FATF را برای همیشه متوقف کنند. بیشتر آنها معتقدند 
وزیر دیپلمات سرمایه جمهوری اسالمی ایران است و حمله به او را 

نوعی خودزنی می دانند.
درنهایت دیروز اما عضوی از هیئت رئیسه مجلس از تقدیم طرح 
استیضاح وزیر خارجه به هیئت رئیسه خبر داد. علی اصغر یوسف نژاد 
با اعالم این خبر گفت: استیضاح محمدجواد ظریف با 2۴ امضا و در 
۱۱ محور به این شرح تحویل هیئت رئیسه مجلس شده است: ۱. 
اظهارات و اتخاذ مواضع ناصواب ازجمله اتهام پولشویی به جمهوری 
اسالمی ایران. 2. بی توجهی به اقتصاد در دیپلماسی کشور ۳. عدم 
توجه کافی به توسعه و فعال کردن روابط با کشورهای قاره آسیا، 
آفریقا و آمریکای التین ۴. اســتفاده از برخی سفیران ناکارآمد ۵. 
فرصت سوزی و عدم انتخاب سفیر برای برخی کشورهای دوست 
کــه ارتباط خوبی با آنها داریم، مانند چین و هند 6. دســتگیری 
دیپلمات های ایرانی در کشــورهای اروپایی به بهانه واهی و عدم 
مقابله به مثل و تحرکات کافی در دفاع از دیپلمات ها ۷. عدم استفاده 
از فرصت هایی که مقاومت در منطقه فراهم کرده است.8 مواضع 
منفعالنه دستگاه دیپلماسی در خصوص کشتار حجاج در منا.۹. 
به کارگیری افراد نامطمئن در مذاکرات حساس و مهم.۱۰. تهدید 
بنیه دفاعی کشور به از بین رفتن توانایی آن.۱۱. عدم تأمین منافع 

ملت ایران در قراردادهای منعقدشده. یوسف نژاد دراین باره گفت که 
هیئت رئیسه این استیضاح را به کمیسیون امنیت ملی جهت بررسی 

در این کمیسیون ارجاع خواهد داد.
در این میان نماینده گلپایگان و خوانسار با اشاره به موفقیت ها 
و دستاوردهای دســتگاه دیپلماسی کشورمان تأکید کرد فضای 
مجلس به ســمت استیضاح ظریف نیست و اکثریت نمایندگان، 
حامی و پشتیبان وزیر امور خارجه هستند. درحالی که صحبت هایی 
درباره اســتیضاح شنیده می شود، علی بختیار، از نمایندگان عضو 
فراکسیون امید مجلس در گفتگو با ایلنا تأکید کرد: جو مجلس به 
سمت استیضاح ظریف نیست و اکثریت نمایندگان، باقدرت پشت 
دستگاه دیپلماسی و وزیر امور خارجه ایستاده اند. نماینده گلپایگان و 
خوانسار در مجلس ادامه داد: امروز دستگاه دیپلماسی کشورمان با 
چالش هایی مانند خروج آمریکا از برجام و مسئله سازی های رژیم 
صهیونیستی و عربستان مواجه است بنابراین نه تنها نباید به وزیر 
خارجه انگ بزنیم، بلکه باید حمایت جدی و همه جانبه ای از وی 

داشته باشیم که برنامه های مدنظرش را پیش ببرد.
بختیــار در ادامه افزود: امروز دنیا به ســمتی رفته که تقریبا 
آمریکایی ها در مقابل ایران تنها مانده اند و شاید برای اولین بار است 
که چنین اتفاقی در حوزه روابط بین الملل رقم خورده است و این از 
دستاوردهای حوزه دیپلماسی و وزارت امور خارجه است و باید از این 

موضوع به درستی بهره برداری کنیم.

او بابیان اینکه در ادوار پس از انقالب، وزیری که به اندازه ظریف 
در حوزه دیپلماسی موفق باشد و به وظایفش آشنا باشد، نداشته ایم 
گفت: در سال های گذشته به رغم موفقیت های ظریف، برخی از 
افراد و گروه ها به ایشان حمله کرده اند و متأسفانه از زمانی که ظریف 
واقعیاتی را در رابطه با موضوع CFT و پولشویی و اینکه برخی افراد 

منافعی در این قضایا دارند مطرح کرد، هجمه ها بیشتر شد.
بختیار با اشــاره به سخنان وزیر خارجه درباره وجود پولشویی 
در کشور اظهار داشت: ظریف در هیچ بخش از صحبت های خود 
اشــاره ای به این موضوع نکرد که صرفا مخالفان الحاق ایران به 
کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم یا نهاد خاصی اقدام به 
پولشویی می کنند بلکه به درستی و با شفافیت، موضوعاتی که در 
داخل کشور و به خصوص در حوزه پولشویی وجود دارد را بیان کرد 

و وجود پولشویی را کتمان نکرد.
نماینده گلپایگان و خوانسار در مجلس تأکید کرد: قطعا پول 
حجم گسترده مواد مخدری که در داخل کشور توزیع می شود، 
از طریق چمدانی جابجا نمی شــود و حتما از طریق نظام بانکی 
جابه جا می شود و این موضوع در مورد سایر پول های کثیف هم 
صدق می کند؛ بنابراین واقعیت این است که پولشویی در کشور 
وجود دارد و ما باید به سمت نظام شفافیت برویم و تا زمانی که 
استانداردهای شفافیت را نپذیریم با مشکلی به نام فساد و پولشویی 

مواجه خواهیم بود.
بختیار بابیان اینکه به جای کتمان پولشویی و فساد باید به سمت 
مقابله با آن برویم، گفت: اگر فساد و پولشویی در کشور ما وجود دارد، 
نباید آن را پنهان کنیم، بلکه باید حتما با آن مقابله کنیم و برای آن 

سازوکار و مکانیسم الزم را در نظر بگیریم.
رئیس فراکســیون پاســخگو در مجلس، با تأکید بر اینکه 
کشورمان همواره در صف مبارزه با تروریسم بوده و هست، گفت: 
حتی زمانی که آمریکایی ها با طالبان و القاعده دچار مشکل نبودند، 
ما پرچم مقابله با این گروه ها را باال گرفتیم. در حال حاضر هم که 
FATF فقط چهار گروه طالبان، القاعده، داعش و النصره را به عنوان 
تروریست به رسمیت می شناســد، نه تنها از پیوستن به این گونه 

معاهدات و کنوانسیون ها وحشتی نداریم بلکه آمادگی هم داریم.
بختیار خاطرنشان کرد: در این زمینه، وزیر امور خارجه با جدیت 
جلوآمده و مجلس هم لوایح چهارگانه را به تصویب رســانده و با 
تعامالتی که با شورای نگهبان انجام می شود، ایرادات و اشکاالت 

این شورا به CFT هم برطرف خواهد شد.

نماینده گلپایگان تأکید کرد

حمایت قوی اکثریت مجلس از ظریف
پس از انقالب وزیری موفق مثل وزیر امور خارجه نداشته ایم

نماینده اصفهان در مجلس:

استاندار جدید شناخت کافی از اصفهان دارد
با حضور عباس رضایی بر مسند استانداری تحول و تحرک مدیریت خوبی در استان خواهیم داشت

نماینده مردم نجف آباد، تیران و کرون در مجلس به عنوان طراح بررسی طرح جامع 
مدیریت شهری بر اساس اصل 8۵ بابیان اینکه سوال مردم این است که مجلس در 
جنگ اقتصادی چه اقدامی انجام داده است، خطاب به نمایندگان گفت: متأسفانه ما 

منفعالنه عمل کردیم و کار خاصی انجام ندادیم. به گزارش ایمنا، ابوالفضل ابوترابی 
افزود: درست است که سوال از رئیس جمهور را در دستور کار قرار داده و همچنین در 
تغییر تیم اقتصادی نقش داشتیم، اما درواقع اقدام خاصی انجام ندادیم. او با انتقاد از اینکه 
کشور ازلحاظ ساختار مشکل دارد، ادامه داد: مملکت توسط دو لبه قیچی یعنی ساختار 
اداری و نظام بانکی غلط قیچی می شود؛ در این رابطه ضروری است ساختارها توسط 
مجلس اصالح شود. ابوترابی تصریح کرد: نزدیک قانون بودجه هستیم و مجلس درگیر 
آن خواهد شد، همچنین سال آینده نمایندگان درگیر مباحث انتخابات می شوند. متأسفانه 
مجلس دهم گذشت و هیچ اقدامی انجام ندادیم. او بابیان اینکه مدیریت جامع شهری 
و روستایی تعقل بنیادین نظام اداری است، گفت: متأسفانه امروزه وظیفه ما نمایندگان 
تهیه توپ و تشــک ورزشی و تأمین آب و برق شده است و درواقع به جای انجام کار 
ملی، کار محلی می کنیم. ابوترابی با تأکید بر اینکه ۱۰۰ نفر کارشناس شش سال روی 

این طرح کار مطالعاتی انجام دادند، افزود: چگونه است که ساختار اداری اغلب کشورها 
اصالح شده است؛ متأسفانه ما فقط بر روی تمرکزگرایی تمرکز کرده ایم. عضو کمیسیون 
شوراها و امور داخلی تأکید کرد ما هم مانند دنیا باید به سمت دو پارلمانی شدن پیش 
برویم، شورای عالی استان ها ظرفیت مناسب را دارد، اما متأسفانه ما اختیارات الزم را 
بــه آن ندادیم، در این رابطه باید اختیارات را به مردم واگذار کرد تا مجلس از کارهای 
محلی نجات پیدا کند. ساختار اداری ۱8 کشور دنیا را مطالعه کرده ایم. او ادامه داد: یکی 
از محاسن بزرگ اصل 8۵ فرصت آزمایشی طرح ها و لوایح است و این فرصتی طالیی 
برای طرح های مهم است چراکه هنگام اجرا معایب آن مشخص خواهد شد. باوجود 
توضیحات ابوترابی، نمایندگان مجلس با بررسی طرح جامع مدیریت شهری و روستایی 
مجلس براســاس اصل 8۵ با ۹۰ رأی موافق، ۹۴ رأی مخالف و هفت رأی ممتنع از 

مجموع 2۱۹ نماینده حاضر در جلسه علنی، مخالفت کردند. 

نماینده نجف آباد درباره عملکرد مجلس در جنگ اقتصادی:

کار خاصی نکردیم
باید مانند دنیا به سمت دو پارلمانی شدن 

پیش برویم

عضو هیئت رئیســه فراکسیون امید 
مجلس شورای اســالمی از ارائه گزارش 
کمیته  ویژه  این فراکسیون در مورد حوادث 
دانشگاه اصفهان خبر داد. محمدرضا تابش 
در گفتگو با اعتمادآنالین، اظهار کرد: جلسه 
شورای مرکزی فراکسیون امید متشکل از 
منتخب نمایندگان امید از استان ها صبح 
دیروز برگزار شــد و نمایندگان مسائل و 
مشکالت منطقه ای و ملی و راهکارهای 
برون رفت از آن را ارائه کردند و گفتند در 
مواجهه با مردم در برخی از مواقع قدرت 

توجیه عملکردها را ندارند و حتما باید دولت برای رفع مشکل مردم 
فعال تر عمل کند. او افزود: نمایندگان همچنین خواستار فعالیت 
مضاعف فراکســیون در جهت تحقق مطالبات مردم و تالش 
برای رفع موانع شــده اند و عنوان کردند که باید در صورت باقی  
ماندن موانع گزارشی به مردم ارائه شود. تابش یادآور شد: یکی از 
موضوعات مهمی که بیشترین بحث در مورد آن صورت گرفت، 
حوادث اخیر دانشگاه اصفهان بود. در همین راستا کمیته  ویژه ای 

از سوی فراکســیون مسئول شده بود به 
منطقه برود و گزارشی را ارائه کند که این 
گزارش دیروز ارائه شد. این مسئله مربوط 
به مراسم »من بهشتی هستم« به مناسبت 
نودمین روز تولد شهید بهشتی با حضور 
دانشــجویان و اکثریت اعضای خانواده  
شهید بهشتی بود. این عضو هیئت رئیسه 
فراکسیون امید، ادامه  داد: ماحصل گزارش 
کمیته  ایــن بود که برای تشــکیل این 
مراسم همه مراحل قانونی آن طی شده و 
مجوزهای الزم از مراجع مربوطه اخذشده 
بود. این مراسم دو روز برگزار شد و در روز سوم با صدور اطالعیه 
و مداخله برخی از وابستگان به برخی از تشکل های دانشگاهی 
بیانیه ای در مخالفت با سخنرانی علیرضا بهشتی صادر شد. آن 
افراد با حضور در ســالن برگزاری مراسم موجب اخالل در نظم 
و مانع از برگزاری این مراسم می شــوند. او ادامه  داد: بر اساس 
این گزارش مسئولیت پیگیری و بررسی و ارائه گزارش به افکار 

عمومی متوجه حراست دانشگاه است. 

عضو هیئت رئیسه فراکسیون امید:

گزارش کمیته ویژه از حوادث دانشگاه 
اصفهان رسید

عضو شــورای مرکزی فراکســیون 
نمایندگان والیی مجلس از تقدیم طرح 
استیضاح علی الریجانی رئیس مجلس 
به هیئت رئیســه خبــر داد و گفت: این 
طرح استیضاح با 2۷ امضا تهیه و تقدیم 
هیئت رئیسه شد. به گزارش ایرنا، نماینده 
مردم شاهین شهر در حاشیه جلسه علنی 
دیروز مجلس متن این طرح اســتیضاح 
را در اختیار خبرنگاران قرارداد. حسینعلی 
داشــت: مجمع  اظهار  حاجی دلیگانــی 
تشــخیص مصلحت نظام وقتی درباره 

مصوبات مجلس تصمیم می گیرد که مجلس و نه ریاست آن، با 
در نظر گرفتن مصلحت نظام، نظر شورای نگهبان را تأمین نکند. 
او یادآور شد: اقدام الریجانی در ارسال الیحه اصالح قانون مبارزه 
با پولشویی و الیحه پالرمو به مجمع تشخیص مصلحت نظام 
بدون طی تشریفات قانونی یعنی طرح در صحن علنی و اصرار 
مجلس به مصوبات خود مغایر اصل ۱۱2 قانون اساسی و ماده 
2۰۰ آیین نامه داخلی مجلس است. امضاکنندگان این استیضاح 

حسینعلی حاجی دلیگانی، علیرضا سلیمی، 
ســهراب گیالنی، جواد کریمی قدوسی، 
سیدجواد حسینی کیا، سیدناصر موسوی 
الرگانی، نصراهلل پژمان فر، سیدحســین 
نقــوی حســینی، عبــاس گــودرزی، 
محمداسماعیل ســعیدی، احمد سالک، 
عبداهلل ســامری، حســن نوروزی، ذبیح 
نیکفر، محمود شــکری، صدیف بدری، 
سیدقاسم جاسمی، عباسعلی پوربافرانی، 
ذالنوری،  مجتبــی  نوری،  ســیدراضی 
سیدجواد ابطحی، سیداحسان قاضی زاده، 
عامر کعبی، اکبر ترکی، ضیاءالدین اعزازی، سیدجواد ساداتی نژاد 
و مجید ناصری نژاد هستند. براساس آیین نامه داخلی مجلس. 
هیئت اخیر مکلف است تا ۱۰ روز با حضور سه نفر از معترضان، 
به موضوع رسیدگی کند. اگر اکثریت بر عدم صالحیت فرد رأی 
دادند عضویت او در هیئت رئیسه تعلیق می شود. درصورت رد عدم 
صالحیت، عضو مزبور به کار خود ادامه خواهد داد و درغیر این  

صورت از سمت خود مستعفی شناخته می شود.

عضو شورای مرکزی فراکسیون والیی:

استیضاح رئیس مجلس تقدیم هیئت رئیسه 
مجلس شد
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برای پیــگیری جدیدتـــرین اخبار 
در سایت اصفهان امروز اسکن کنید

تفکر بسیجی عامل پیروزی 
در میدان های مختلف است

گروه اصفهان: بسیج سخت ترین کارها را در کمترین 
زمان و با حداقل هزینه انجام می دهد.

فرمانده گــروه مهندســی ۴۰ صاحب الزمان )عج(، 
بابیان اینکه بسیج سخت ترین کارها را در کمترین زمان 
و حداقــل هزینه انجام می دهد، گفت: حضور بســیج و 
تفکر بسیجی همواره عامل پیروزی در میدان ها مختلف 
بوده اســت و باید روحیه ایثار و رشادت های دفاع مقدس 
زنده بماند. سردار پاسدار محمد گرامی در اجتماع بزرگ 
بســیجیان شاهین شهر و میمه با تبریک هفته بسیج به 
جمله »بسیج مدرسه عشق اســت« اشاره کرد و گفت: 
امروز باید با تمام وجود به آن مدیریت الهی افتخار کنیم 
و به خاطر کارکردهای عظیم بسیج مستضعفین در همه 
نقاط دنیا بــه عموم ملت حزب ا... و بســیجیان جهان 
اسالم تبریک بگوییم. گرامی  با اشاره به تئوری امام )ره( 
برای تأسیس بسیج مستضعفین و الگوگیری کشورهای 
مختلف از این تجربه موفق ایران اســالمی گفت: بسیج 
در دوران دفاع مقدس بی نظیر بــود، امروز هم وقتی در 
عراق مشکالت بزرگ امنیتی و سیاسی به وجود می آید از 
اندیشه امام خمینی)ره( استفاده می کنند و حشدالشعبی را 
تشکیل می دهند بر مشکالت پیروز می شوند. او ادامه داد: 
در هر نقطه ای که بســیج مردمی و تفکر بسیجی وجود 
داشته باشد، دشمن شکست خورده است، گرامی با اشاره 
به مشکالت اقتصادی کنونی در کشور گفت: امروز هم 
بسیج پای کار آمده و برای حل مشکالت تولید و اقتصاد 
در جنگ اقتصادی دشــمنان به مبارزه بر خواسته است، 
بســیج مردم را با خود همراه می کند. او  استفاده از بسیج 
و نیروی مردمی را رمز ماندگاری انقالب دانست و گفت: 
هیچ گاه نباید نقش مهم بســیج در هشــت سال جنگ 
تحمیلی به فراموشــی سپرده شود، امروز هم باید روحیه 
ایثار و فداکاری و تفکر بسیجی سرلوحه کار همه بسیجیان 
قرار گیرد. گرامی بابیــان اینکه امروز آمریکا از وحدت و 
ایثارگری مــردم ایران واهمه دارد، گفت: به همین دلیل 
امریــکا در خود توان حمله نظامی به ایران را نمی بیند و 
با بصیرت و هوشیاری مردم توطئه های داخلی هم خنثی 
می شــود. در ادامه سرهنگ مسعود جهانگیری، فرمانده 
ناحیه مقاومت شاهین شــهر و میمه، مهمترین شاخص 
بسیج را دشمن شناســی و امام شناسی دانست و گفت: 
بسیج همیشه بیدار است و یک لحظه از دشمنان و مکر 
آنان غافل نمی شود. جهانگیری  تالش و کوشش، یکدلی 
و یکرنگی را از دیگر خصوصیات یک بسیجی عنوان کرد 
و افزود: بسیجی همواره در میدان کار جهادی حاضر است 
و خستگی را نمی پذیرد، مبارزه با دشمن و جهاد درراه خدا 

دو ویژگی جدانشدنی از بسیج و بسیجی است.

     خبر       استان 

اصفهان

ورودی آب به سد زاینده رود 
مطلوب نیست

گروه اصفهان: باوجود بارش های چند روز گذشته ورودی 
آب به سد زاینده رود و ذخیره مخزن مطلوب نیست.

 معــاون حفاظت و بهره برداری شــرکت آب منطقه ای 
اصفهان با اعالم ذخیره ۱28 میلیون مترمکعبی سد زاینده رود 
تا روز دوشنبه پنجم آذرماه، افزود: این میزان نسبت به حجم 

ذخیره شده در بلندمدت بیش از 8۰ کاهش داشته است.
حسن ساسانی ادامه داد: پارسال در بازه زمانی مشابه حدود 
۱۵۴ میلیون مترمکعب آب در مخزن ســد ذخیره شده بود و 
این نشان دهنده کاهش ۱6 درصدی نسبت به سال گذشته 
اســت.به گفته معاون آب منطقه ای استان اصفهان متوسط 
حجم ورودی این سد از ابتدای سال آبی تا اکنون ۳۹/۷ میلیون 
مترمکعب بوده که نسبت به ســال گذشته تنها ۱/۴ درصد 
افزایش و نسبت به میانگین بلندمدت ۵۹ درصد کاهش داشته 
است. او متوسط حجم خروجی از سد زاینده رود را از ابتدای سال 
آبی جاری تاکنون 8۱/6 میلیون مترمکعب عنوان و تصریح 
کرد: به نسبت سال آبی گذشته این مقدار ۱۳ درصد و نسبت 
به میانگین درازمدت 6۱ درصد کاهش را شــاهد هستیم. او 
خاطرنشان کرد: در ایستگاه چلگرد از ابتدای مهرماه تاکنون 
کل بارش های به ۳۷۱ میلی متر رسیده است، اما هم اکنون در 
مخزن سد زاینده رود حجم آب ذخیره شده تنها ۱28 میلیون 

مترمکعب است.

معاینه فنی تلفنی نداریم
دبیر ستاد معاینه فنی خودرو شهرداری اصفهان با تأکید بر 
اینکه در اصفهان به هیچ عنوان معاینه فنی تلفنی انجام نمی شود، 
از مکانیزه شدن تمامی مراحل معاینه فنی در اصفهان خبر داد. 
به گزارش ایمنا، جمشید جمشیدیان گفت: با توجه به اینکه 
عامل انسانی در هیچ یک از مراحل معاینه فنی خودروها دخیل 
نیست در عمل امکان جعل برچسب های آن نیز وجود ندارد. او 
اظهار کرد: بر اساس آمارهای موجود ۷۰ درصد آلودگی هوای 
کالن شهرها ناشی از تردد وسایل حمل ونقل موتوری است که 
با معاینه فنی مستمر و صحیح می توان آلودگی هوا را کاهش 
داد. او  تعداد این مراکز در اصفهان را هشــت مرکز با ۱۴ خط 
مکانیزه اعالم کرد و گفت: این مراکز به طورمعمول ظرفیت 
پذیرش روزانه 2 هزار و ۵۰۰ خودرو در یک نوبت کاری رادارند، 
از یک میلیون خودرو در سطح شهر اصفهان 6۰۰ هزار خودرو، 
مشمول معاینه فنی اســت و ۴۰۰ هزار خودرو معافیت فنی 
یک ساله و چهارساله را طبق قانون دارد. جمشیدیان بابیان اینکه 
هزینه انجام معاینه فنی 22 هزار تومان است، گفت: تا مهرماه 
امسال نزدیک به 8۰ هزار دستگاه خودرو برای دریافت معاینه 
فنی به مراکز شهرداری مراجعه کرده و گواهی معاینه فنی خود 

را دریافت کرده اند.

سرپرست ســازمان فاوا شــهرداری اصفهان بابیان اینکه 
هزینه های اولیه هوشمند سازی شهر یک سرمایه گذاری بلندمدت 
شهری است، گفت: این اقدام از اولویت های اصلی دستگاه های 
اجرایی مربوط به شهرداری است و رضایتمندی بیشتر شهروندان، 
ســهولت در انجام پروژه ها و اداره ارزان شهر از مزایای آن است. 
به گزارش ایمنا، بهروز ارباب شیرانی اظهار کرد: هوشمند سازی 
شهر به طور مستقیم، باعث اداره ارزان شهر نمی شود بلکه ثمره 
هوشمندســازی حوزه های مختلف مدیریت شهری همچون 
روان سازی ترافیک که باعث کاهش آلودگی در شهر می شود، به 
اداره ارزان شهر و کاهش هزینه های مدیریت شهری منتهی شده، 
در اقتصاد شهری تأثیرگذار است. او با اشاره به رونمایی اخیر سازمان 
فاوا از سامانه های مختلف الکترونیکی عمومی و خصوصی در 
مدیریت شهری ادامه داد: هوشمند سازی شهر اصفهان در دستور 
کار سازمان فاوا شهرداری قرار دارد و هم اکنون در حال همکاری و 
همفکری با معاونت حمل ونقل و ترافیک شهرداری برای هوشمند 
سازی و بهبود سامانه های حمل ونقل همچون تجهیز اتوبوس ها به 
سامانه ترمز ABS هستیم. ارباب شیرانی افزود: با توجه به اهمیت 
فراوان هوشمند سازی شهر ستاد شهر هوشمند در شهرداری و 
زیر نظر مستقیم شهردار اصفهان تشکیل شد، این ستاد وظیفه 
دارد تا به اجرای طرح جامع شهر هوشمند که با همکاری مرکز 
پژوهش های شورای شهر تدوین شده است، بپردازد. سرپرست 
سازمان فاوا شهرداری اصفهان بابیان اینکه تعامالت مناسبی با 
شهرک علمی تحقیقاتی انجام شده است، تصریح کرد: جلسات 
متعددی با حضور شرکت های مختلف استارتاپ برگزار و نیازهای 
ســازمان فاوا به این شــرکت ها اعالم شده اســت تا با بررسی 
ظرفیت های خود، نسبت به پاسخگویی به نیازهای این سازمان 
اقدام کنند درنتیجه پیشرفت در حوزه های مختلف سازمان فاوا 
ازجمله سخت افزار، نرم افزار، مانیتورینگ و تأمین داده ها حاصل 

شود. ارباب شیرانی تصریح کرد: مشارکت بخش خصوصی در 
طرح های هوشمندسازی شهر از الزامات انجام این طرح ها است 
و شرکت های مختلف خصوصی استارتاپ باید در این زمینه با 
سازمان فاوا همکاری کنند تا یک تعامل و مشارکت سود ده متقابل 
به وجود بیاید. او افزود: البته ممکن است سرمایه ای که شهرداری 
در این پروژه ها وارد می کند، نقدی نباشد بلکه سرمایه های شهری 

یا داده های آماری باشد.
Á  هوشمند سازی آبیاری فضای سبز شهر در

اولویت
 او درگیری همزمان همه حوزه های شهرداری با بحث هوشمند 
ســازی را فاقد خروجی مناسب و نتیجه رضایت بخش دانست و 
خاطرنشان کرد: هوشمند سازی حوزه های مختلف مدیریت شهری 
با توجه به اولویت های شــهرداری انجام می شود و کمبود منابع 
آبی ســبب شده تا طرح هوشمند سازی آبیاری فضای سبز شهر 

در اولویت بودجه سال آینده شــهرداری قرار گیرد تا هدر رفت و 
اتالف منابع آبی در شهر به حداقل ممکن برسد. سرپرست سازمان 
فاوا شهرداری اصفهان پیشنهاد ها درزمینه هوشمند سازی حوزه 
حمل ونقل ترافیک شهر را متعدد اعالم کرد و گفت: در بودجه سال 
۹8 شهرداری ردیف های بودجه ای مخصوصی به هوشمند سازی 
شهر اختصاص یافته است که با توجه به اولویت های شهرداری در 
اجرای طرح هوشمند سازی حوزه های مختلف شهری، اصفهان 
هوشمند سازی می شود و نقش مساعدت شورای شهر در اجرای 
این طرح ها غیرقابل انکار است. ارباب شیرانی یادآور شد: در مقایسه 
اصفهان با دیگر کالن شهرهای کشور متوجه می شویم که سیستم 
مدیریت شهری اصفهان، اندکی دیر اقدام به هوشمند سازی شهر 

کرده است و بسیاری از کالن شهرهای ایران از ما جلوتر هستند.
او افزود: اســتفاده از تجربیات مثبت و منفی دیگر شهرهای 
کشور در این زمینه سبب می شود تا آزمون وخطا در طرح هوشمند 

سازی اصفهان کاهش یابد و سازمان فاوا اصفهان سعی می کند تا 
از طریق تعامل با دیگر سازمان ها در شورای فاوا کالن شهرهای 
کشور، تجربیات مناسبی در حوزه هوشمند سازی به دست بیاورد. 
ارباب شیرانی ادامه داد: نوسانات اقتصادی اخیر و فشار تحریم ها، 
باعث شده تا ریسک فعالیت درزمینه فناوری اطالعات و ارتباطات 
افزایش پیدا کند و با توجه به اینکه بیشتر هزینه هایی که توسط 
شــرکت های فناوری اطالعات، صرف می شود مربوط به نیروی 
انسانی و تجهیزات است، شرکت های خصوصی نسبت به دریافت 

مطالباتشان از شهرداری متمرکزتر شده اند.
Á مدیریت شهری محور اصلی شهر هوشمند

ارباب شــیرانی اضافه کرد: مزیت فشارهای اقتصادی، نگاه 
واضح تر به ظرفیت های داخلی حوزه فناوری اســت و بیشــتر 
شــرکت های حوزه آی تی عالقه مند به همکاری با سازمان فاوا 
هستند و سازمان فاوا شهرداری به عنوان رکن اصلی فناوری در 
مدیریت شهری وظیفه دارد تا با شناسایی ظرفیت این شرکت ها، 
طرح های الزم االجرا را به صورت مشــارکتی با آن ها انجام دهد. 
سرپرست سازمان فاوا شهرداری اصفهان مدیریت شهری را محور 
اصلی شهرهای هوشمند دانست و گفت: همراهی و هماهنگی 
سایر بخش های مدیریت شهری با شهرداری برای هوشمندسازی 
بسیار الزم است و شهرداری با امکاناتی که دارد تنها قادر به انجام 
هوشمندسازی در ســطح عمودی است و هوشمند سازی افقی 
وظیفه سایر سازمان های مربوط به مدیریت شهری است. ارباب 
شیرانی افزود: شهرداری به عنوان یکی از ارکان هوشمند سازی 
شهر، وظیفه خود را کامل انجام می دهد، اما دستگاه های اجرایی و 
سازمان های مختلف نیز در هوشمند سازی شهر تأثیرگذار هستند، 
استانداری نیز به عنوان یکی از این دستگاه ها اجرایی اقدامات فراوانی 
را انجام داده و یک افق سه ساله برای هوشمند شدن اصفهان در 

نظر گرفته شده است.

به عنوان کارگزاران نظام جمهوری اسالمی ایران در حفظ و پافشاری بر اصول 
ارزش های این مؤلفه ها که اقتدار نظام تلقی می شود بیش ازپیش باید همت بگذاریم، 
نارضایتی به اعتماد و امید مردم آسیب می زند و سرمایه های اجتماعی را دچار لطمه 
می کند و هیچ سرمایه ای جایگزین ســرمایه اجتماعی نمی شود. به گزارش ایرنا، 

سرپرست معاونت سیاسی استانداری اصفهان در مراسم صبحگاه مشترک بسیج 
ادارات استان اصفهان که در محل استانداری برگزار شد، گفت: عبارت بسیج شاید 
آمادگی، مهیا کردن و عزم تلقی می شــود اما در مفهوم بلند آن نه یک سازمان و 
موسســه بلکه یک فرهنگ، تفکر و بینش است. حیدر قاسمی بصیرت، فداکاری، 
صبر، پرهیزگاری، حق طلبی، مسئولیت پذیری، ساده زیستی و تالش را از مهمترین 
شاخص های فرهنگ بسیج دانست و گفت: این شاخص ها، همان شاخص های انسان 
تکامل یافته و از آرمان های انسانی و الهی است و چنین شاخص هایی است که لشکر 
مخلص خدا و چنین مؤلفه هایی شجره طیبه می شود که اصل آن ثابت است و اینکه 
ما اذعان می کنیم که توانمندیم و می توانیم به عنایت این شاخصه ها و مؤلفه هاست. او 
تأکید کرد: انقالب ها از همان مسیری که پیروز شده اند ممکن است دچار آسیب و خدشه 
شوند و اصولی که باعث پایداری انقالب ها می شود؛ همان اصول ایجادکننده و موجب 

انقالب ها بوده است و اصل وحدت و انسجام، شناخت و آگاهی، تعهد وایمان به هدف و 
تالش فداکاری از اصولی است که موجب پیروزی انقالب اسالمی شده است. سرپرست 
معاونت سیاسی استانداری اصفهان تأکید کرد: ما به عنوان کارگزاران نظام جمهوری 
اسالمی ایران در حفظ و پافشاری بر اصول ارزش های این مؤلفه ها که اقتدار نظام تلقی 
می شود بیش ازپیش باید همت بگذاریم، نارضایتی به اعتماد و امید مردم آسیب می زند و 
سرمایه های اجتماعی را دچار لطمه می کند و هیچ سرمایه ای جایگزین سرمایه اجتماعی 
نمی شود.  او انقالب اسالمی را در شرایط کنونی مقتدر ارزیابی کرد و گفت: اقتدار و 
پایداری و امنیت و آسایش و آرامش جامعه مرهون فرهنگ بسیج و مشارکت آحاد 
جامعه است و آسیب ها یکجا و یک شبه به وجود نمی آید، آن قدر تکرار می شود که 
به عادت تبدیل می شود و وقتی به عادت تبدیل شد تداوم می یابد و این خطر بزرگی 

است که من کارگزار نباید برای رفع تکلیف به آن بپردازم.

 سرپرست سازمان فاوا شهرداری اصفهان مطرح کرد 

 اداره ارزان شهر با هوشمندسازی 

در طرح پیوند مهر ایران 
آینده فرزندانتان را تضمین نمایید

سرپرست معاونت سیاسی استانداری اصفهان:

 هیچ سرمایه ای جایگزین 
سرمایه اجتماعی نمی شود 
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آگهی موضوع ماده سه قانون وماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

و  اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  آراء صادره هیات موضوع  به صدور  نظر   -1-5958
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر درمنطقه ثبت جنوب اصفهان ولذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یك ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود 
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذكور وعدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالكیت صادر خواهد شد.
1- رای شماره 2032 مورخ 97/04/10 هیات اول خانم مژگان یارمحمدی جمالوئی به شناسنامه 
به  یکبابخانه  بر ششدانگ  اله  نعمت  فرزند  فالورجان  كدملی 1110500157 صادره  شماره 501 
مساحت 79/18 مترمربع مفروزی از پالك شماره 263فرعی از4348 اصلی واقع در اصفهان بخش5 

حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
2- رای شماره 3735 مورخ 97/07/15 هیات اول آقای محمد بصیری نژاد به شناسنامه شماره 170 
كدملی 4231373256 صادره مادوان فرزند کریم بر ششدانگ یکبابخانه به مساحت 179/17 مترمربع 
مفروزی از پالك شماره 4786 اصلی واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به 

موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف آقای حسن دهقان خریداری شده است.
3- رای شماره 1280 مورخ 97/03/02 هیات اول آقای حمیدرضا معصوم نیا به شناسنامه شماره 
اله بر ششدانگ یکبابخانه به مساحت  19839 كدملی 1282667734 صادره اصفهان فرزند فتح 
183/45 مترمربع مفروزی از  پالك 4677 اصلی واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب 
اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف آقای علی محمدلنجانی ) ریاحی منش ( خریداری 

شده است.
به شناسنامه شماره 237  قاسمی  ناهید  اول خانم  رای شماره 2044 مورخ 97/04/10 هیات   -4
كدملی 4620496431 صادره شهر كرد فرزند مسلم بر ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 60/41 
مترمربع مفروزی از پالك شماره131 فرعی از4483 اصلی واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك 

جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف آقای محمود خیارکار خریداری شده است.
5- رای شماره 1428 مورخ 97/03/06 هیات اول آقای احمد عطایی کچویی به شناسنامه شماره 11 
كدملی 1170947581 صادره سده لنجان فرزند علیرضا بر ششدانگ یکبابخانه به مساحت 87/67 
واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب  از پالك شماره 4786 اصلی  مترمربع مفروزی 

اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف آقای علی رمضانپور خریداری شده است.
6- رای شماره 11367 مورخ 96/09/29 هیات اول  خانم زهره دهقان حسین آبادی به شناسنامه 
شماره 509 كدملی 1288734786 صادره اصفهان فرزند عباسعلی بر یک دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب ساختمان به مساحت 43/05 مترمربع مفروزی از پالك شماره 2فرعی از 1865 اصلی واقع 
در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی ) سهم االرث نامبرده از 

مادرش، خانم رقیه غالمیان حسین آبادی( مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است. 
7- رای شماره 11366 مورخ 96/09/29 هیات اول خانم شوكت دهقان حسین آبادی به شناسنامه 
شماره 247 كدملی 1288678592 صادره اصفهان فرزند عباسعلی بر یک دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب ساختمان به مساحت 43/05 مترمربع مفروزی از پالك شماره 2فرعی از 1865 اصلی واقع در 
اصفهان بخش  5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی ) سهم االرث نامبرده از 

مادرش، خانم رقیه غالمیان حسین آبادی( مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است. 
8- رای شماره 11365 مورخ 96/09/29 هیات اول آقای حسن دهقان به شناسنامه شماره 439 
كدملی 1288841191 صادره اصفهان فرزند عباسعلی بر دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان 
به مساحت 43/05 مترمربع مفروزی از پالك شماره 2فرعی از1865 اصلی واقع در اصفهان بخش 
5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی ) سهم االرث نامبرده از مادرش، خانم رقیه 

غالمیان حسین آبادی( مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
9- رای شماره 11364 مورخ 96/09/29 هیات اول آقای غالمرضا دهقان حسین آبادی به شناسنامه 
شماره 433 كدملی 1288657821 صادره اصفهان فرزند عباسعلی بر دو دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب ساختمان به مساحت 43/05 مترمربع مفروزی از پالك شماره 2فرعی از1865 اصلی واقع 
در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی ) سهم االرث نامبرده از 

مادرش، خانم رقیه غالمیان حسین آبادی( مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
10- رای شماره 4111 مورخ 97/08/07 هیات اول  آقای اكبر مصدق به شناسنامه شماره 1 كدملی 
1288745605 صادره اصفهان فرزند حسن بر ششدانگ یکبابخانه به مساحت 244 مترمربع مفروزی 
از پالك شماره 4786 اصلی واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع 

نامه و مع الواسطه از طرف آقای غالمحسین مصدقی خریداری شده است.
11- رای شماره 4179 مورخ 97/08/14 هیات اول آقای مرتضی مصدق به شناسنامه شماره 64652 
به مساحت 192/82  یکبابخانه  بر ششدانگ  فرزند حسن  اصفهان  كدملی 1281744050 صادره 
واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب  از پالك شماره 4786 اصلی  مترمربع مفروزی 

اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف آقای غالمحسین مصدقی خریداری شده است.
12- رای شماره 3925 مورخ 97/07/25 هیات اول آقای علی امینی به شناسنامه شماره 1 كدملی 
4621857533 صادره شهر كرد فرزند اسكندر بر سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
588/70 مترمربع مفروزی از پالك شماره151 فرعی از4483 اصلی واقع در اصفهان بخش5 حوزه 
ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف خانم بدرالملوک بزرگ زاده ارباب 

خریداری شده است.
13- رای شماره 3926 مورخ 97/07/25 هیات اول خانم حبیبه قائدامینی هارونی به شناسنامه شماره 
18 كدملی 4621910728 صادره شهر كرد فرزند یعقوب بر سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 588/70 مترمربع مفروزی از پالك شماره151 فرعی از4483 اصلی واقع در اصفهان 
بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف خانم بدرالملوک 

بزرگ زاده ارباب خریداری شده است.
14- رای شماره 13544 مورخ 96/12/22 و رای اصالحی شماره 4181 مورخ 97/08/14 هیات 
اول آقای  امیرقلی نادری به شناسنامه شماره 23 كدملی 5129766474 صادره فرزند مصطفی بر 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 136 مترمربع مفروزی از پالك شماره131 فرعی 
از 4483 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع 

الواسطه از طرف آقای علی اکبر شمسائی خریداری شده است.
15- رای شماره 13546 مورخ 96/12/22 و رای اصالحی شماره 4182 مورخ 97/08/14 هیات اول 
خانم فردوس صادق به شناسنامه شماره 37 كدملی 5129788109 صادره دهاقان فرزند محمد حسن 

بر سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 136 مترمربع مفروزی از پالك شماره131 
فرعی از 4483 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و 

مع الواسطه از طرف آقای علی اکبر شمسائی خریداری شده است.
16- رای شماره 10219 مورخ 96/08/20 و رای اصالحی شماره 4310 مورخ 97/08/22 هیات اول 
آقای حمیدرضا اسدی مباركه به شناسنامه شماره 943 كدملی 1288685548 صادره اصفهان فرزند 
عبدالوهاب بر ششدانگ خانه  به مساحت 155/27 مترمربع مفروزی از پالك  شماره 131 فرعی از 
4483 اصلی واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه 

از طرف آقای سیف اله دهخدا خریداری شده است.
17- رای شماره 4118 مورخ 97/08/07 هیات اول  خانم زهره دهقان به شناسنامه شماره 20618 
كدملی 1282675656 صادره فرزند رضا بر ششدانگ یکبابخانه به مساحت 181 مترمربع مفروزی 
از پالك شماره 4786 اصلی واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع 

نامه و مع الواسطه از طرف آقای علی محمد دنبه خریداری شده است.
18- رای شماره 2990 مورخ 97/05/29 هیات اول آقای سید علی صفوی همامی به شناسنامه شماره 
4 كدملی 6209910319 صادره فرزند سید ناصر بر سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به 
مساحت 516 مترمربع پالك شماره 151 فرعی از 4483 اصلی واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت 
ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف آقای احمد انواری خریداری شده است.

19- رای شماره 2991 مورخ 97/05/29 هیات اول آقای ضیاء صفوی همامی به شناسنامه شماره 
12 كدملی 6209876331 صادره فرزند ناصر  بر سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به 
مساحت 516 مترمربع مفروزی از پالك شماره 151 فرعی از 4483 اصلی واقع در اصفهان بخش5 
حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف آقای احمد انواری خریداری 

شده است.
20- رای شماره 3867 مورخ 97/07/22 هیات اول آقای رمضان تركی هرچگانی به شناسنامه شماره 
80 كدملی 4622855879 صادره شهركرد فرزند قربانعلی بر ششدانگ یکباب خانه به مساحت 113 
مترمربع مفروزی از پالك شماره 131 فرعی از4483 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت 
ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف آقای مانده علی صالحیان دستجردی 

خریداری شده است.
21- رای شماره 3779 مورخ 97/07/16 هیات اول آقای  نوراهلل شیری سیچانی به شناسنامه شماره 
40 كدملی 1288537743 صادره اصفهان فرزند عبدالجواد بر یک دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
ساختمان به مساحت 351/92 مترمربع مفروزی از پالك شماره 11 فرعی از 2727 اصلی واقع در 
اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی 

گردیده است. 
22- رای شماره 3797 مورخ 97/07/18 هیات اول خانم زهره فالح پورسیچانی به شناسنامه شماره 
180 كدملی 1288641753 صادره اصفهان فرزند حسینعلی بر پنج دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
ساختمان به مساحت 351/92 مترمربع مفروزی از پالك شماره 11 فرعی از 2727 اصلی واقع در 
اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی 

گردیده است.
23- رای شماره 3370 مورخ 97/06/19 هیات اول آقای علی یار عطائی کچوئی به شناسنامه شماره 
51 كدملی 1170866220 صادره لنجان فرزند محمد بر ششدانگ یکبابخانه به مساحت 88/70 
واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب  از پالك شماره 4786 اصلی  مترمربع مفروزی 

اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف آقای علی مصدق خریداری شده است.
24- رای شماره 4117 مورخ 97/08/07 هیات اول آقای مهران جمشیدی شمس آبادی به شناسنامه 
شماره 11513 كدملی 1292824816 صادره اصفهان فرزند بهروز بر ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
86/87 مترمربع مفروزی از پالك شماره 9 فرعی از 4483 اصلی واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت 
ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف آقای محمود سخنوری دستجردی 

خریداری شده است.
25- رای شماره 3846 مورخ 97/07/21 هیات اول آقای محمود صابری دستجردی به شناسنامه 
شماره 27308 كدملی 1282741985 صادره اصفهان فرزند رمضان بر ششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 199/70 مترمربع مفروزی از پالك شماره123 فرعی از4483 اصلی واقع در اصفهان بخش5 
حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه عادی از طرف آقای جواد صالحیان دستجردی 

خریداری شده است.
26- رای شماره 6260 مورخ 95/04/19 و رای اصالحی شماره 4197 مورخ 97/08/15 هیات اول 
آقای رضا تركی هرچگانی به شناسنامه شماره 2588 كدملی 4621102370 صادره شهركرد فرزند 
قباد بر ششدانگ  یکباب ساختمان به مساحت 136.97 مترمربع مفروزی از پالك شماره 131 فرعی 
از 4483 اصلی واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع 

الواسطه از طرف آقای سیف اله دهخدا خریداری شده است.
27- رای شماره 4112 مورخ 97/08/07 هیات اول آقای آرمین عشقی قهدریحانی به شناسنامه 
شماره 1272276430 كدملی 1272276430 صادره اصفهان فرزند حسن بر ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت 132/40 مترمربع مفروزی از پالك شماره 45 فرعی از 2865 اصلی واقع در اصفهان بخش5 

حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
28- رای شماره 3945 مورخ 97/07/25 هیات اول آقای حسین توكلی دستجردی به شناسنامه 
از ششدانگ  مشاع  دانگ  سه  بر  حسینعلی  فرزند  صادره  كدملی 1282628801  شماره 155952 
یکبابخانه  به مساحت 401/43 مترمربع پالك شماره151 فرعی از4483 اصلی واقع در اصفهان 
نامه عادی از طرف آقای جمشید نکوئی  بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع 

خریداری شده است.
29- رای شماره 3801 مورخ 97/07/18 هیات اول خانم اشرف فهامی به شناسنامه شماره 16510 
مساحت  به  یکبابخانه  از ششدانگ  مشاع  دانگ  بر سه  رضا  فرزند  كدملی 1282634380 صادره 
401/43 مترمربع مفروزی از پالك شماره151 فرعی از4483 اصلی واقع در اصفهان بخش5 حوزه 
ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه عادی از طرف آقای جمشید نکوئی خریداری شده است.

30- رای شماره 4186 مورخ 97/08/14 هیات اول خانم شهره نوروزی اصفهانی به شناسنامه شماره 
مساحت 123/55  به  مغازه  یکباب  بر ششدانگ  اكبر  فرزند  كدملی 1292017491 صادره   8643
مترمربع مفروزی از پالك شماره 2799 فرعی از 5000 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت 

ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
31- رای شماره 4196 مورخ 97/08/15 هیات اول آقای رستم اسدی گندمانی به شناسنامه شماره 
6 كدملی 6299714581 صادره گندمان فرزند مسلم بر ششدانگ یکبابخانه به مساحت 83 مترمربع 
مفروزی از پالك شماره131 فرعی از4483 اصلی واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب 

اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف آقای مانده علی صالحیان دستجردی خریداری 
شده است.

32- رای شماره 4328 مورخ 97/08/24 هیات اول آقای حجت اله صفدریان به شناسنامه شماره 30 
كدملی 1289401756 صادره فرزند محمدعلی بر ششدانگ یکبابخانه به مساحت 107/40 مترمربع 
مفروزی از پالك شماره41 فرعی از4999 اصلی واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب 

اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
33- رای شماره 3919 مورخ 97/07/25 هیات اول آقای محمدرضا یلمهء به شناسنامه شماره 1544 
به  یکبابخانه  از ششدانگ  مشاع  دانگ  بر سه  فرزند مظفر  بروجن  كدملی 4650225477 صادره 
مساحت 129/75 مترمربع مفروزی از پالك شماره 52 فرعی از 4348 اصلی واقع در اصفهان بخش5 

حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
34- رای شماره 3922 مورخ 97/07/25 هیات اول خانم فاطمه اسماعیلی سودرجانی به شناسنامه 
شماره 161 كدملی 1111880700 صادره فرزند قاسمعلی بر سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 129/75 مترمربع مفروزی از پالك شماره 52 فرعی از 4348 اصلی واقع در اصفهان 
بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده 

است.
35- رای شماره 4041 مورخ 97/08/01 هیات اول آقای حسین شبانی سفید دشتی به شناسنامه 
شماره 4145 كدملی 1283619441 صادره اصفهان فرزند كوهزاد بر ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
50/82 مترمربع مفروزی از پالك شماره406 فرعی از4348 اصلی واقع در اصفهان بخش5 حوزه 
ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف خانم صغری رمضانی دستجردی 

خریداری شده است.
36- رای شماره 3856 مورخ 97/07/22 هیات اول آقای حاجتمراد مرادی به شناسنامه شماره 196 
كدملی 6299532130 صادره بروجن فرزند بزرگ بر سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان 
به مساحت 65/30 مترمربع مفروزی از پالك شماره 340 فرعی از5000 اصلی واقع در اصفهان 
بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف آقای حسن صالحی 

خریداری شده است.
37- رای شماره 3855 مورخ 97/07/22 هیات اول آقای احمد ابوطالبی به شناسنامه شماره 682 
یکباب  از ششدانگ  مشاع  دانگ  سه  بر  محمدرضا  فرزند  اصفهان  كدملی 1289284458 صادره 
ساختمان به مساحت 65/30 مترمربع مفروزی از پالك شماره 340 فرعی از5000 اصلی واقع در 
اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان  به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف آقای 

حسن صالحی خریداری شده است.
38- رای شماره 3471 مورخ 97/06/25 و رای اصالحی شماره 3979 مورخ 97/07/26 هیات اول 
آقای رمضان آقا محمدی حوضماهی به شناسنامه شماره 4 كدملی 5419482738 صادره شهرضا 
فرزند عباسعلی بر ششدانگ یکبابخانه به مساحت 139/30 مترمربع مفروزی از پالك شماره 1896 
فرعی از 5000 اصلی واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان، 282 سهم مشاع از 
517 سهم شش دانگ پالک 5000/1896 باقیمانده در صفحه 268 دفتر 319امالک به نام آقای 
حسین جمالی عسگرانی سابقه ثبت و سند مالکیت دارد و ملک مورد تقاضا مع الواسطه و به موجب 
بیع نامه عادی از طرف آقای حسین جمالی به آقای عباسعلی محمدی و به موجب تقسیم نامه عادی 
مورخ 89/01/10 وراث آقای عباسعلی محمدی ملک مزبور در سهم آقای رمضان آقامحمدی واقع 

شده است.
39- رای شماره 3847 مورخ 97/07/21 هیات اول آقای فرزان ستار به شناسنامه شماره 1490 
كدملی 1288833954 صادره فرزند علی بر یک دانگ مشاع از ششدانگ یکباب انبار مخروبه به 
مساحت 4950 مترمربع مفروزی از پالك شماره 151 فرعی از4483 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 
حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه عادی از طرف آقای علی ستار خریداری شده است.

40- رای شماره 3848 مورخ 97/07/21 هیات اول آقای فرشاد ستار به شناسنامه شماره 19 كدملی 
1291107721 صادره فرزند علی بر یک دانگ مشاع از ششدانگ یکباب انبار مخروبه  به مساحت 
4950 مترمربع مفروزی از پالك شماره 151 فرعی از4483 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حوزه 

ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه عادی از طرف آقای علی ستار خریداری شده است.
41- رای شماره 3849 مورخ 97/07/21 هیات اول آقای فرهاد ستار به شناسنامه شماره 514 كدملی 
1287658733 صادره فرزند علی بر یک دانگ مشاع از ششدانگ یکباب انبار مخروبه به مساحت 
4950 مترمربع مفروزی از پالك شماره 151 فرعی از4483 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حوزه 

ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه عادی از طرف آقای علی ستار خریداری شده است.
42- رای شماره 3850 مورخ 97/07/21 هیات اول خانم فرشته ستار به شناسنامه شماره 27111 
كدملی 1280269642 صادره فرزند علی  بر یک دانگ مشاع از ششدانگ یکباب انبار مخروبه به 
مساحت 4950 مترمربع مفروزی از پالك شماره 151 فرعی از4483 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 
حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه عادی از طرف آقای علی ستار خریداری شده است.

43- رای شماره 3851 مورخ 97/07/21 هیات اول خانم میهن بنائی به شناسنامه شماره 220 كدملی 
1288482396 صادره فرزند حسن  بر یک دانگ مشاع از ششدانگ یکباب انبار مخروبه به مساحت 
4950 مترمربع مفروزی از پالك شماره 151 فرعی از4483 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حوزه 

ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه عادی از طرف آقای علی ستار خریداری شده است.
44- رای شماره 3852 مورخ 97/07/21 هیات اول خانم فرینوش ستار به شناسنامه شماره 40172 
كدملی 1280289521 صادره فرزند علی  بر یک دانگ مشاع از ششدانگ یکباب انبار مخروبه  به 
مساحت 4950 مترمربع مفروزی از پالك شماره 151 فرعی از4483 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 
حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه عادی از طرف آقای علی ستار خریداری شده است.

45- رای شماره 4356 مورخ 97/08/24 هیات اول آقای سعید فرزانه دستجردی به شناسنامه شماره 
841 كدملی 1289016054 صادره اصفهان فرزند حسین بردو دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت 130/80 مترمربع مفروزی از پالك شماره13 فرعی از4483 اصلی واقع در اصفهان بخش 

5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
46- رای شماره 4357 مورخ 97/08/24 هیات اول خانم مریم قربانی صادق آبادی به شناسنامه 
شماره 174 كدملی 1111811768 صادره فالورجان فرزند قربانعلی  بر چهار دانگ مشاع از ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 130/80 مترمربع مفروزی از پالك شماره 13فرعی از4483 اصلی واقع در 
اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان  در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی 

گردیده است.
47- رای شماره 4261 مورخ 97/08/20 هیات اول خانم اشرف ناظمی هرندی به شناسنامه شماره 
3198 كدملی 5659169007 صادره هرند فرزند تقی بر ششدانگ یکبابخانه به مساحت 175/35 
مترمربع مفروزی از پالك شماره 341 فرعی از 5000 اصلی واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك 

جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
48- رای شماره 3967 مورخ 97/07/26 هیات اول شهرداری اصفهان به شناسنامه شماره كدملی 
14000277232 صادره فرزند بر ششدانگ یکبابخانه به مساحت 275 مترمربع پالك مفروزی از 
پالک 1290 فرعی از 276 فرعی از شماره 151 فرعی از 4483 اصلی واقع در اصفهان بخش5 حوزه 

ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
49- رای شماره 3773 مورخ 97/07/16 هیات اول  آقای حمید رباطی اناركی به شناسنامه شماره 
1482 كدملی 1249379849 صادره نائین فرزند عبدالرحیم بر24 سهم از 108 سهم شش دانگ 
یکباب ساختمان به استثنای بهای ثمنیه اعیانی آن به مساحت 111/90 مترمربع مفروزی از پالك 
شماره 351 فرعی از 4999 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای 
) سهم االرث نامبرده از پدرش، آقای عبدالرحیم رباطی انارکی( و در ازای مالکیت رسمی مشاعی 

اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
50- رای شماره 3774 مورخ 97/07/16 هیات اول آقای محمد رباطی اناركی به شناسنامه شماره 
1 كدملی 1249880939 صادره نائین فرزند عبدالرحیم  بر16 سهم از 108 سهم شش دانگ یکباب 
ساختمان به استثنای بهای ثمنیه اعیانی آن به مساحت 111/90 مترمربع مفروزی از پالك شماره 
351 فرعی از 4999 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت 
رسمی ) سهم االرث نامبرده از پدرش، آقای عبدالرحیم رباطی انارکی( مشاعی اولیه مفروز تبتی 

گردیده است.
51- رای شماره 3775 مورخ 97/07/16 هیات اول آقای احمد رباطی اناركی به شناسنامه شماره 
60 كدملی 1249886902 صادره نائین فرزند عبدالرحیم بر16 سهم از 108 سهم شش دانگ یکباب 
ساختمان به استثنای بهای ثمنیه اعیانی آن به مساحت 111/90 مترمربع مفروزی از پالك شماره 
351 فرعی از 4999 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت 
رسمی ) سهم االرث نامبرده از پدرش، آقای عبدالرحیم رباطی انارکی( مشاعی اولیه مفروز تبتی 

گردیده است.
52- رای شماره 3776 مورخ 97/07/16 هیات اول خانم طاهره استاد باشی سبرزی به شناسنامه 
شماره 64 كدملی 1249857724 صادره نائین فرزند مهدی  بر26 سهم از 108 سهم ششدانگ 
یکباب ساختمان به مساحت 111/90 مترمربع مفروزی از پالك شماره 351 فرعی از 4999 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی  مشاعی اولیه 

مفروز تبتی گردیده است.
53- رای شماره 3777 مورخ 97/07/16 هیات اول خانم فاطمه رباطی اناركی به شناسنامه شماره 
24 كدملی 1249900352 صادره نائین فرزند عبدالرحیم بر8 سهم از 108 سهم شش دانگ یکباب 
ساختمان به استثنای بهای ثمنیه اعیانی آن به مساحت 111/90 مترمربع مفروزی از پالك شماره 
351 فرعی از 4999 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت 
رسمی ) سهم االرث نامبرده از پدرش، آقای عبدالرحیم رباطی انارکی( مشاعی اولیه مفروز تبتی 

گردیده است.
54- رای شماره 3778 مورخ 97/07/16 هیات اول آقای محمود رباطی اناركی به شناسنامه شماره 
دانگ  از 108 سهم شش  بر16 سهم  عبدالرحیم   فرزند  نائین  43 كدملی 1249895091 صادره 
یکباب ساختمان به استثنای بهای ثمنیه اعیانی آن به مساحت 111/90 مترمربع مفروزی از پالك 
شماره 351 فرعی از 4999 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای 
مالکیت رسمی ) سهم االرث نامبرده از پدرش، آقای عبدالرحیم رباطی انارکی( مشاعی اولیه مفروز 

تبتی گردیده است.
55- رای شماره 4116 مورخ 97/08/07 هیات اول خانم زینب ضیائی زرد خشوئی به شناسنامه 
شماره 633 كدملی 6209714242 صادره اصفهان فرزند فضل اله بر ششدانگ یکبابخانه مخروبه به 
مساحت 145/20 مترمربع مفروزی از پالك شماره4786 اصلی واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت 
ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف آقای سیدمرتضی هاشمی خریداری 
شده است. تاریخ انتشار نوبت اول : 97/09/07 تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/09/22 رئیس منطقه ثبت 

اسناد و امالک جنوب اصفهان - اعظم قویدل 298904/م الف                 

رونوشت آگهی حصر وراثت
5944-1- خانم فاطمه یوسفی باصیری دارای شناسنامه شماره 12 به شرح دادخواست به کالسه 
663/97 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان گلبانو 
داتلی بیگی بشناسنامه 35 در تاریخ 1392/6/26 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- سلطانعلی یوسفی باصیری فرزند محمد به ش.ش 798 متولد 
1309 صادره از اصفهان )همسر متوفی( 2- قربانعلی یوسفی باصیری فرزند سلطانعلی به ش.ش 
فرزند سلطانعلی  باصری  یوسفی  اصغر  متوفی( 3- علی  )پسر  دهاقان  از  متولد 1344 صادره   22
فرزند  باصیری  یوسفی  البنین  ام  متوفی( 4-  )پسر  دهاقان  از  متولد 1347 صادره  به ش.ش 37 
سلطانعلی به ش.ش 41 متولد 1343 صادره از دهاقان )دختر متوفی( 5- مریم یوسفی باصری فرزند 
سلطانعلی به ش.ش 47 متولد 1348 صادره از دهاقان )دختر متوفی( 6- رضوان یوسفی باصیری 
یوسفی  فاطمه  متوفی( 7-  )دختر  از شهرضا  متولد 1356 صادره  به ش.ش 23  فرزند سلطانعلی 
باصیری فرزند سلطانعلی به ش.ش 12 متولد 1351 صادره از دهاقان )دختر متوفی(8- جهانسلطان 
یوسفی باصیری فرزند سلطانعلی به ش.ش 2 متولد 1338 صادره از دهاقان )دختر متوفی(. اینک با 
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشار آگهی می نماید 
تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به 
دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. شعبه دوم شورای حل اختالف دهاقان299764/م الف

تحدید حدود اختصاصی پالک 1463 فرعی از 100- اصلی جزء 
بخش 9 حوزه ثبتی نطنز

5949-1 - چون تمامی ششدانگ قطعه زمین معروف بادستان و بائره جنب آن پالك شماره 1463 فرعی 
از 100- اصلی واقع در طامه جزء بخش 9 حوزه ثبتی نطنز که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام مریم کبیری 
طامه فرزند حبیب اله در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به 
دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز شنبه مورخ 
1397/10/8 ساعت 9 صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به كلیه مجاورین 
اخطار می گردد كه در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالكین یا مجاورین 
مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ 

انتشار: 1397/9/7 عباسعلی عمرانی- رییس اداره ثبت اسناد و امالک نطنز 299089/م الف

جامعه
     خبر     خبر

جستجوی بازماندگان تحصیل 
از طریق پیامک

مدیرکل دفتر امور آسیب های اجتماعی وزارت رفاه 
اقدامات این وزارتخانه را برای رفع بازماندگی از تحصیل 
را تشریح کرد. به گزارش ایسنا، احمدرضا پرنده گفت: 
به منظور کاهش فقر آموزشی برنامه ای در سال ۹۷-۹6 
اجرا و تعداد ۹6 هزار کودک بازمانده از تحصیل در دوره 
سنی شش تا ۱۱ سال را شناسایی کردیم. به این ترتیب 
که ابتدا مشــخصات دانــش آموزان ثبت نام شــده در 
مدرسه را از آموزش وپرورش گرفتیم و از ثبت احوال نیز 
اطالعات کودکان در دوره ســنی شش تا ۱۱ سال که 
باید به مدرسه می رفتند ولی ثبت نام نکردند را به دست 
آوردیم. ســپس از طریق ثبت احوال، کد ملی سرپرست 

خانوار این کودکان را دریافت کردیم. 
با همکاری وزارت ارتباطات شماره تلفن سرپرست 
خانــوار این کودکان را به دســت آورده و از این طریق 
به تک تک خانواده ها پیامکی ارسال کرده و درخواست 
کردیم در این مرحله فقــط علت نرفتن فرزند خود به 
مدرســه را ارسال کنند. شناســایی علت بازماندگی از 
تحصیل این ۹6 هزار نفر در دســت بررســی است و 
به زودی دالیل بازماندگی از تحصیل از طریق پیامک، 
تماس تلفنی و بازدید میدانی تهیه و جهت بازگشــت 
به تحصیل کودکان به مدرســه با اســتفاده از تمامی 

ظرفیت ها دنبال خواهد شد.

واکسن آنفلوانزا در پاییز و 
زمستان تزریق نشود

به گفته معاون بهداشــت وزارت بهداشت واکسن 
آنفلوانزا باید در اوایل شهریورماه تزریق شود تا بتواند تاثیر 
خود را برای فصل پاییز و زمستان داشته باشد؛ توصیه 
می شود در پاییز و زمستان واکسن تزریق نشود، چراکه 
تأثیری در جلوگیری از ابتال به آنفلوانزا نخواهد داشت. 
به گزارش ایمنا، علیرضا رئیسی با تأکید بر اینکه تزریق 
واکسن آنفلوانزا برای گروه های پرخطر توصیه می شود، 
اظهار کرد: افراد با بیماری های مزمن تنفســی، قلبی و 
عروقی، ســرطان ها و زنان باردار در دســته گروه های 
پرخطر هستند که باید شهریور هرسال واکسن آنفلوانزا را 
تزریق کنند. او زمان مناسب برای تزریق واکسن آنفلوانزا 
را قبل از شروع فصل پاییز دانست و گفت: این واکسن 
باید در اوایل شهریور تزریق شود تا بتواند تاثیر پیشگیری 
خود را در فصل پاییز و زمســتان داشته باشد، بنابراین 
توصیه می شود در فصول پاییز و زمستان واکسن تزریق 
نشــود، چراکه تأثیری در جلوگیری از ابتال به آنفلوانزا 

نخواهد داشت.

تجارت غیرقانونی حیوانات 
در مألعام

خریدوفروش حیوانات وحشی زنده گیری شده در اصفهان در 
حال افزایش است و فروشندگان چنان در این اقدام غیرقانونی 
احساس امنیت می کنند که حتی از مؤسسات حمل بار مجاز 
برای فروش اســتفاده می کنند. به گزارش ایسنا، مدتی است 
که در شبکه های اجتماعی ازجمله اینستاگرام، خریدوفروش 
حیوانات وحشی شیوع بیشتری پیداکرده و برخی سودجویان با 
زنده گیری حیوانات وحشی و گاهی کمیاب، از فقدان نظارت 
کافی سو استفاده می کنند. حیواناتی ازجمله مار، سنجاب، جغد، 
پرنده های شکاری و حتی گونه هایی ازجمله راکون، که متعلق 
به زیست بوم اصفهان نبوده و مشخص نیست چگونه به ایران 
رسیده و حاال فروخته می شوند. ارسال این حیوانات از اصفهان به 
همه کشور انجام می شود و این نقل وانتقال نه به صورت پنهانی 
و قاچاق گونه، بلکه با سامانه های قانونی حمل ونقل، همچون 
اتوبوسرانی میان شهری، بارنامه شده و ارسال می شود. در این 
خریدوفروش ها، سنجاب تا ۳۵۰ هزار تومان قیمت گذاری شده 
است. جوجه جغد تا ۵۰۰ هزار تومان خریدوفروش می شود. یکی 
از این فروشگاه های حیوانات وحشی که بیش از همه فعالیت 
دارد طوطی هایی همچون ماکائو )آرا( را نیز تا ۱۵ میلیون تومان 
می فروشد. جالب تر اینکه این فروشنده غیرقانونی می گوید اگر 
مشتری درخواست کند حیوانات دیگری همچون شاهین، عقاب 
و حتی یوزپلنگ را نیز می تواند جســت وجو کرده و ارائه کند. 
البته در تماس های نخست اظهار می شود تنها حیوانات قانونی 
و اهلی خریدوفروش می شود اما بعد از اعتماد، لیست حیوانات 
عرضه شده، طویل تر می شود. سپهر سلیمی- فعال محیط زیست، 
وضعیت قاچاق حیات وحش در ایران را »نگران کننده« و »خیلی 
بد« توصیف کرد و گفت: حتی برخی معتقد هستند ایران رتبه 
سوم قاچاق حیات وحش را  به خود اختصاص داده است. او باور 
دارد قاچاق حیات وحش بسیار پرسود است و ۷۵ تا ۱۰۰ میلیارد 
دالر در سال گردش مالی دارد. این فعال محیط زیست همچنین 
می گوید قاچاق حیات وحش چهارمین تجارت سیاه دنیا لقب 
گرفته است. سلیمی تأکید کرد: با این تفاسیر باید بسیار مراقب 
این مسئله بوده و بویژه شبکه های مجازی را رصد کنیم تا چنین 
اتفاقاتی رخ ندهد. ادامه فرایند موجود می تواند کل حیات وحش ما 
را از بین ببرد.  او مشکالت اقتصادی حاکم بر ایران و همچنین 
خشک سالی را در کنار فقدان نظارت از عوامل مؤثر در شیوع 
قاچاق حیات وحش می داند و معتقد است سازمان حفاظت از 
محیط زیست باید به شدت با این اتفاقات برخورد کند چراکه پیدا 
کردن این افراد چندان ســخت نیست و با یک جست وجوی 
ســاده در شــبکه های مجازی می توان آن ها را پیدا کرد. این 
فعال محیط زیست افزود: با پیگیری افرادی که اقدام به فروش 
حیوانات وحشی می کنند، می توان کسانی که اقدام به قاچاق 
حیات وحش ایران به کشورهای دیگر بویژه کشورهای حاشیه 

خلیج فارس می کنند را نیز دستگیر کرد. 

یکی از اقداماتی کــه اورژانس اجتماعی انجام می دهد در 
راستای جلوگیری از خشــونت های خانگی زنان و مداخالتی 
است که خانواده ها، زنان و کودکان به منظور کاهش و رفع این 
خشونت ها به آن نیازمند هستند. در این راستا رئیس اورژانس 
سازمان بهزیستی با اشــاره به اینکه همسر آزاری و خشونت 
علیه زنان 2۰ درصد تماس هایی است که با اورژانس اجتماعی 
برقرار می شود، به مهر گفت: در حال حاضر اورژانس اجتماعی 
در شهرهای باالی ۵۰ هزار نفر ایجادشده و ما توانستیم از سال 
گذشته تاکنون مراکز اورژانس اجتماعی را گسترش و به پوشش 
صددرصدی در کل کشــور برسیم. رضا جعفری تصریح کرد: 
پس از مراجعه با اورژانس اجتماعی، تیم های سیار ما که شامل 
کارشناسان، روان شناس، مددکار و غیره هستند به محل اعزام 
می شــوند و بعد از ورود و کسب مجوز مداخالت الزم را انجام 
می دهد و فردی را که آسیب دیده است، به مرکز معرفی می کند.

Á  نگهداری زنان خشونت دیده با فرزندانشان
در مراکز

رئیس اورژانس اجتماعی ســازمان بهزیستی تأکید کرد: 
مدت زمان نگهداری در مراکز مداخله 2۱ تا ۴۵ روز است که 
در این مدت فرد آســیب دیده از اقدام های حقوقی، درمانی و 
بهداشتی برخوردار می شود و تالش برای بازگشت مجدد به 
خانواده و امکان زندگی در منزل برای فرد ایجاد می شــود و 
چنانچه فرد شرایط حضور در خانواده را نداشته باشد و یا اینکه 
خانواده پذیرای وی نباشند، زن و یا دختر آسیب دیده می توانند 
در خانه های امن بهزیستی به مدت ۴ تا 8 ماه نگهداری شوند. 
او افزود: چنانچه زن آسیب دیده فرزند دختر و یا پسری داشته 
باشد، پسران تا ۱2 سالگی و دختران بدون شرط سنی می توانند 
به همراه مادر خود در مراکز امن نگهداری شوند و از خدمات 
روان شناسی، حقوقی، پزشکی، ارتباط با خانواده، حرفه آموزی 
و غیره برخوردار باشــند و در این مدت تمامی مشکالت آنها 
پیگیری خواهد شــد. جعفری تصریح کرد: نــگاه ما به فرد 
خشونت دیده فقط نگهداری آنها نیست بلکه درمان و بازتوانی 

افراد مورد خشونت نیز اقدامی است که انجام می دهیم. رئیس 
اورژانس اجتماعی ســازمان بهزیستی به سن زنانی که مورد 
خشونت قرارگرفته اند، اشــاره کرد و اظهار داشت: بر اساس 
مراجعان اورژانس اجتماعی 2/۳ درصد زنان خشونت دیده ۱۱ 
تا ۱8 ســال، 26/۴ درصد ۱۹ تا 2۹ سال، ۴8 درصد ۳۹-۳۰ 
ســال و 22 درصد نیز باالی ۴۰ سال سن داشتند. همچنین 
مشخص شد که فقط ۱۴ درصد زنان مورد خشونت تحصیالت 
دانشگاهی دارند، 2۵ درصد دیپلم و مابقی زیر دیپلم هستند و 
همچنین ۱۰ درصد این زنان شاغل و 8۱ درصد آنها خانه دار 
بودنــد. او افزود: بیش از ۷۱ درصد زنانی که مورد خشــونت 
خانگی قرار گرفتند مدت زمان زندگی زناشــویی آنها بیش از 
۵ ســال بوده و همچنین بر اساس آمارهای به دست آمده، ۴۹ 
درصد آنها آزار جســمی و فیزیکی، 26 درصد عاطفی، روانی، 
کالمی )تحقیر، توهین، تمسخر و تهدید به خشونت( و 22/2 
درصد آزارهای اجتماعی و اقتصادی دیده اند به طوری که مانع از 
رشد فکری، اجتماعی و استقالل زنان شده و محدودیت روابط 
اجتماعی برای آنها ایجادشده است )قطع ارتباط با دوستان و 

خانواده( و درنهایت دو درصد آزار جنسی دیده اند.
Á نگهداری 155۰ زن آزاردیده در 22 خانه امن

جعفری با اشاره به اینکه ۱۵ مرکز خانه امن غیردولتی و 
مشارکتی و هفت مرکز دولتی در کشور فعال است، خاطرنشان 
کرد: ۱۵۵۰ زن مورد خشونت قرارگرفته در این مراکز نگهداری 
می شــوند و تمامی خدماتی که به آنها ارائه می شــود کامال 
رایگان اســت. مدیرکل دفتر امور آســیب دیدگان اجتماعی 
سازمان بهزیستی گفت: درصورتی که بعد از انجام پیگیری ها و 
مشاوره های الزم و همچنین توانمندسازی و بازتوانی، چنانچه 
زن و یا دختری امکان بازگشــت به خانواده را نداشــته باشد 
می توان مدت زمان نگهــداری در این مراکز را تمدید کرد. او 
ادامــه داد: همچنین درصورتی که نیاز به خانه و یا اجاره خانه، 
شغل و حرفه آموزی داشته باشند نیز آنها را تأمین می کنیم و 
حمایت های الزم از زنان خشونت دیده انجام می شود. جعفری 

با اشاره به اینکه یکی از عواملی که زنان خشونت همسر خود را 
تحمل می کنند فقدان منابع حمایتی است، اظهار داشت: فقدان 
حمایت بویژه حمایت مالی باعث می شود که زنان، خشونت 
را تحمل کرده و از خانه بیرون نیایند و هیچ شکایتی نداشته 
باشند. حتی ممکن است زنی به خاطر بچه های خود خشونت 
را تحمل کنــد و در این صورت مراکز اورژانس این امکان را 
برای آنها فراهم کرده است. رئیس اورژانس اجتماعی سازمان 
بهزیستی در پاسخ به این ســؤال که آیا تعداد زنان خشونت 
دیده نسبت به گذشته بیشتر شده است یا خیر؟ گفت: در حال 
حاضر امکان و ظرفیت شناسایی و گزارش های ما نسبت به 
گذشته بیشتر شده که این به نگرش و باورهای زنان نسبت به 
عدالت جنسیتی برمی گردد که حرکتی نوپدید است اما به معنی 
افزایش تعداد آسیب دیدگان نیست. او یادآور شد: نکته مهمی 
که درباره آسیب و خشونت زنان وجود دارد این است که این 
خشونت در همه اقشار تحصیل کرده و غیره وجود دارد و فقط 
شکل و نوع آن فرق می کند. به طوری که خانواده ای که تمکن 
مالی خوبی دارد، خشونت روانی در آن است و در خانواده های 
با ساختار سنتی که حقوق زنان به رسمیت شناخته نشده است، 
ممکن است گزارش خشونت و آسیب کمتر باشد اما در میان 
زنان تحصیل کرده و دارای شغل این گزارش ها بیشتر باشد. 
در خانواده های تحصیل کرده، خشونت جسمی را کمتر شاهد 
هستیم و در برخی جوامع به زنان حق انتخاب همسر نمی دهند 

که این خود نوعی خشونت است.
Á  مداخالت جدید  رویکرد  شــدن  اجرایی 

اجتماع محور
جعفری از رویکرد اجتماع محور بهزیستی خبر داد و گفت: 
در برنامه هــای جدید ما، رویکرد ما این اســت که مداخالت 
اجتماع محور افزایش پیدا کند که در این صورت هم هزینه ها 
کمتر می شود و هم شناسایی راحت تر انجام می گیرد و مشکل در 
محل از بین می رود به طوری که خانواده، خویشاوندان و همسایه با 
استفاده از ریش سفیدان محل و بزرگان محل می توانند مشکالت 

و خشونت هایی که وجود دارد را با شناسایی و مداخالت به موقع 
برطرف کنند و دیگر نیازی به مداخالت بهزیستی نباشد البته 
کارشناسان بهزیستی به عنوان تسهیل گر همراه خواهند بود. 
رئیس اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی به پیامدهای خشونت 
علیه زنان اشاره کرد و تصریح کرد: به دنبال بروز خشونت، عرصه 
برای دختران و زنان تنگ می شود و درنهایت از خانه فرار می کنند 
و بی خانمان می شــوند اما برخی از آنان به دلیل نداشتن منابع 
مالی، خشونت را تحمل می کنند و حالت درماندگی، افسردگی، 
خودکشی، اعتیاد و غیره در آنها بروز می کند و دسته دیگر نیز در 
خانواده های مورد خشونت، کودکانی که مدام کتک خوردن مادر 
خود را نگاه می کنند در دوران بزرگ سالی دچار مشکل می شوند 
و این کودکان خود خشونت دیده اند و این خشونت ها در حق خود 

آنها نیز اعمال می شود.
Á  اقدام و آموزش نخســتین  آگاه ســازی 

پیشگیرانه از خشونت علیه زنان
او در مورد اقدامات پیشگیرانه خشونت علیه زنان نیز اشاره 
کرد و گفت: آموزش و آگاه سازی نخستین سطح پیشگیری 
خشونت علیه زنان اســت که می توان آموزش حقوق زنان و 
برابری جنسیتی را از مهدهای کودک آغاز کرد. سطح بعدی 
پیشگیری مشارکت زنان در حوزه اقتصادی، آموزشی و اشتغال 
اســت که در این صورت باید امکان استخدام و اشتغال آنان 
فراهم شــود و برای آنها انتخاب فرصت زندگی بهتر را ایجاد 
کنیم. جعفری گفت: اهداف ما در اورژانس اجتماعی این است 
که بتوانیم به موقع زنان و دختران خشونت دیده را کنترل کنیم 
و مداخالت زودهنگامی را برای آنها داشــته باشــیم. سپس 
دوره های بازتوانــی را اجرایی کنیم و از تمام منابع اجتماعی 
سازمان ها و حوزه های مربوطه برای بازتوانی و توانمندی آنها 
بهره مند شــویم. رئیس اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی 
اظهار داشــت: دلخواه ما این اســت که فرد مورد خشونت را 
از خانواده خود جدا نکنیم و اقداماتی در جهت بهبود وضعیت 

آسیب پذیری خانواده و اصالح شرایط انجام دهیم.

۴۸ درصد زنان خشونت دیده ۳۰ تا ۳۹ ساله اند

نبود حمایت مالی
عامل تحمل خشونت

آموزش و آگاه سازی نخستین سطح پیشگیری خشونت علیه زنان است و می توان آموزش حقوق 
زنان و برابری جنسیتی را از مهدهای کودک آغاز کرد 
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فرهنگ و هنر

رای شورا
5710 -1 - کالسه پرونده: 15/970139 مرجع رسیدگی: شعبه 15 شورای حل اختالف اصفهان 
 26 پالک   4 بست  بن  حافظ  خ  سروشبادران  نشانی:  سفیدی  قلعه  جمشیدیان  مجتبی  خواهان: 
خواندگان: 1- حدیثه ایمانی باغبزم 2- حسین ایمانی باغبزم نشانی: هر دو مجهول المکان خواسته: 
مطالبه گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و 
اخذ نظریه مشورتی اعضاء قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و بشرح آتی مبادرت به صدور رای می 
نماید. رأی قاضی شورا- در خصوص دعوی مجتبی جمشیدیان قلعه سفیدی به طرفیت 1- حدیثه 
ایمانی باغبزم 2- حسین ایمانی باغبزم به خواسته مطالبه مبلغ 150/000/000 ریال  موضوع یک 
فقره چک به شماره 1609/556741/43 مورخه 66/9/5 به انضمام مطلق خسارات قانونی، با عنایت 
به محتویات پرونده و بقای اصول اسناد و مدارک در ید خواهان که داللت بر استقرار دین و اشتغال 
ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و نیز عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگی و 
اینکه مشارالیه هیچگونه دلیل و یا مدرک موثر قانونی مبنی بر برائت ذمه خویش اقامه و ارائه نکرده 
است، شورا دعوی مطروحه را وارد و ثابت دانسته و مستندا به مواد 310 و 313 قانون تجارت و تبصره 
الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم 
بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 150/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 2/325/000 
ریال بابت هزینه دادرسی و همچنین خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک 66/9/5 لغایت زمان 
وصول محکوم به طبق آخرین شاخص بانک مرکزی جمهوری اسالمی در حق خواهان صادر و اعالم 
می نماید. رأی صادره غیابی محسوب و ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین 
شعبه و سپس ظرف مدت 20 روز دیگر قابل تجدید نظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی شهرستان 

اصفهان می باشد. شعبه 15 شورای حل اختالف اصفهان)مجتمع شماره یک( 288224/م الف

ابالغ وقت رسیدگی
5790-1- شماره ابالغنامه: 9710100352805467 شماره پرونده: 9709980358800049 شماره 
امیرعباس مصلحی علیه بهروز  بایگانی شعبه: 970245 تاریخ تنظیم: 1397/8/19 شكایت آقای 
سلیمانی راد فرزند رمضان  دائر بر توهین  مطرح كه به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 
9709980358800049 شعبه 102 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )102 جزایی سابق(- مجتمع 
بهارستان ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/10/12 ساعت 10:00 صبح تعیین كه حسب دستور 
دادگاه طبق موضوع ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری به علت مجهول المكان بودن متهم مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در 
دادگاه حاضر گردد. شعبه 102 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان)102 جزایی سابق(- مجتمع بهارستان 

292474/م الف

مزایده مال غیر منقول
5943-1- بر اساس پرونده اجرائی به شماره بایگانی 9500232 تمامت ششدانگ پالك ثبتی شماره 
یكصدوشصت وشش فرعی از یكصدوشصت وهفت اصلی واقع دربخش یک ثبتی شهرضا به مساحت 
8 / 130 مترمربع باشماره دفترالكترونیكی O139420302008001525مورد ثبت دفتر 484 صفحه 
193 با حدود شماال دیواربه دیواربه طول چهارده متروپنجاه وهفت سانتیمتر به شماره یكصدوشصت 
وسه فرعی شرقا دیواربه دیواربه طول هشت مترونودوهشت سانتیمتر به شماره یكصدوشصت وپنج 
فرعی جنوبا دیواربه دیوار به طول چهارده متروپنجاه وپنج سانتیمتر به شماره یكصدوشصت وهفت 
فرعی غربًا درب ودیواربه طول هشت مترونودوهشت سانتیمتر به كوچه كه به نام لیداافتخاری عمله 
ثبت و سند صادر شده است و به موجب سند رهنی شماره 30719 مورخ 07 / 12 / 1393 دفتر 
اسناد رسمی شماره 59  دهاقان از طرف نامبرده در رهن بانک مسكن شعبه دهاقان قرار گرفته و 
به علت عدم پرداخت بدهی بستانکارتقاضای صدوراجرائیه نموده و پس ازابالغ اجرائیه به درخواست 
بانک بستانکار وباستناد قانون اصالح ماده 34 اصالحی قانون ثبت و آئین نامه مربوطه پالک مذکور 
مورد ارزیابی قرار گرفته وبرابرصورت مجلس تنظیمی توسط کارشناس رسمی دادگستری بدین شرح 
توصیف و ارزیابی گردید. موردارزیابی ساختمان یك طبقه باعرصه 80 / 130 مترمربع واعیانی جمعًا 
122 مترمربع ) طبقه همكف 105 مترمربع وزیرزمین 17 مترمربع ( وبه صورت شرقی غربی ودرب 
به ساخت است . ساختمان دارای پروانه ساخت به تاریخ 06 / 05 / 1376 وپایان ساخت 13 / 10 / 
1389 میباشد. ساختمان بادیوارهای آجری سقف تیرآهن وطاق ضربی ، كف اطاق هاوهال موزائیك 
شده ، دیواروسقف گچ ودیوارهارنگ پالستیك ، بدنه آشپزخانه كاشی وسقف آن سیمان سفید وفاقد 
كابینت زمینی ودیواری ، دربهای داخلی چوبی ودرب وپنجره به طرف حیاط وكوچه آهنی ، ساختمان 
فاقدنماسازی ) داخل حیاط وبه طرف كوچه ( ودستگاه راه پله به پشت بام میباشد. كف حیاط خاكی 
است . سیستم گرمایش بخاری وسرمایش كولر) كولردستی ( میباشد ساختمان دارای انشعاب آب و 
برق و گاز وودوچاه جذبی میباشد. زیرزمین بادیوارآجری وسقف تیرچه بلوك است وراه دسترسی به 
زیرزمین باپله آجری ازداخل حیاط میباشدكه به مبلغ پانصدوهشتادمیلیون ریال ارزیابی شده است و 
مورد رهن طبق اعالم بانك بستانكارفاقدبیمه میباشد. درجلسه مزایده که از ساعت 9 صبح الی 12 روز 
دوشنبه مورخ 10 / 10 / / 1397 در شعبه اجرای ثبت اسناد شهرضا تشکیل می گردد. از طریق مزایده 
به فروش می رسد چنانچه روزمزایده باتعطیل پیش بینی نشده ای مواجه گردد روزبعدازآن جلسه 
مزایده تشكیل میگرددمزایده از مبلغ کارشناسی پانصدوهشتادمیلیون ریال شروع و به باالترین قیمت 
پیشنهادی و به هر کس که خریدار باشد فروخته می شود طالبین می توانند قبل از تشکیل جلسه از 
مورد مزایده به آدرس: كیلومتر15 جاده شهرضا دهاقان شهرگلشن خیابان آزادگان خیابان نبوت فرعی 
3 ) كوچه شمس ( پالك 22 كدپستی 15168 – 86451  بازدید به عمل آ ورند الزم به ذکر است که 
کلیه هزینه های قانونی اعم از هزینه ی انتقال سند در دفاتر اسناد رسمی و مالیات دارائی و عوارض 
شهرداری و بدهی های مربوطه به حق انشعاب و آبونمان، آب و برق و گاز و سایر هزینه های متعلقه 
بر عهده برنده مزایده می باشد. این آگهی یکنوبت در یكی ازروزنامه های كثیراالنتشارچاپ اصفهان 
درج ومنتشر میگردد/ تاریخ چاپ : 07 / 09 / 1397 محمد مهدی یوسفیان مسئول واحد اجرای اسناد 

رسمی شهرضا 297804/م الف

مزایده
5950-1- دایره اجرای احکام مدنی دادگستری خمینی شهر در پرونده کالسه 960743  اجرا له 
خانم بتول تاجی زادگان علیه ورثه مرحوم نعمت اله جبار زارع به خواسته مطالبه مبلغ 623/000/000 

بابت مهریه و  ریال  ریال هزینه دادرسی و 63/256/840  المثل و 1/580/000  اجرت  بابت  ریال 
1/897/705 ریال هزینه دادرسی در حق محکوم له و به پرداخت 34/312/842 ریال بابت حق االجرا 
در حق صندوق دولت در نظر دارد یک باغ به مساحت 1384 مترمربع واقع در خمینی شهر خیابان 
بسیج محله دستگرد قداده به عنوان یک سهم از پنج سهم از 14 سهم صحرای خوشاب خمینی شهر 
و به صورت مشاعی و سند ثبتی از آن ارائه نگردیده است با حدود چهارگانه شامل شمال به راه خاکی 
ـ جنوب به زمین های آقای عظیمی ـ غرب به باغ آقای جبارزارع و شرق به باغ آقای زارعی دارای 
یک باب ساخت آجری در دو طبقه به ابعاد 3/5 *11 متر دارای انشعاب برق تک فاز کنتور با دیوار 
گلی و مشجر دارای تعداد حدود 50 اصله درخت از انواع میوه ها که کارشناس رسمی دادگستری 
ارزش هر مترمربع آن را معادل 1/100/000 ریال و در کل 1/522/400/000 ریال ارزیابی نموده از 
طریق مزایده به فروش رساند لذا جلسه مزایده روز چهارشنبه 1397/09/21 ساعت ده صبح در محل 
اجرای احکام مدنی دادگستری خمینی شهر برگزار می گردد. و طالبین می توانند ظرف 5 روز قبل 
از مزایده به نشانی: خمینی شهر خیابان بسیج محله دستگرد قداده مراجعه و از نزدیک مورد مزایده 
را بازدید نماید. خریدار کسی است که باالترین قیمت راپیشنهاد نماید، خریدار می بایستی ده درصد 
قیمت پیشنهادی را فی المجلس و مابقی را ظرف یک ماه از تاریخ مزایده به حساب سپرده دادگستری 
واریز نماید در غیر اینصورت ده درصد اولیه پس از کسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط خواهد 
شد و مزایده تجدید می گردد./ع مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری خمینی شهر ـ مسعود کریمی 

م/الف: 269971  تاریخ انتشار: 1397/09/07 

ابالغ وقت رسیدگی
5951-1- شماره پرونده: 1382/97 حل1 مرجع رسیدگی: شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف 
خمینی شهر به نشانی: خمینی شهرـ  بلوار پاسدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  مجتمع شوراهای حل 
اختالف اصفهان وقت رسیدگی:ساعت 05:15 بعدازظهر روز یکشنبه مورخه 1397/10/30 مشخصات 
خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: رجبعلی آذرنیک ، نام پدر: امراله ، مشخصات خوانده: 1-نام و نام 
خانوادگی: جواد بخشی نژاد ، نام پدر: احمد ، خواسته و بهای آن: 40/000/000 ریال 2 فقره چک 
به شماره 75533 و 75527 بانک ملی ، دالیل خواهان: چک های شماره فوق الذکر ، گردش کار: 
خواهان.خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی جهت استماع 
شهادت شهود به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون 
آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است. لذا در اجرای قانون مذکور 
خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شورا 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد. رئیس 

شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر م/الف: 253046 تاریخ انتشار: 1397/09/07 

مزایده
5952-1- شماره: 971452 اجرا – تاریخ:1397/08/29 اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان 
خمینی شهر در پرونده کالسه 971452 له خانم لیلی السادات ابتهی علیه آقای  محمد صادقی به 
خواسته دستور فروش در نظر دارد ملکی به پالک ثبتی 173/650 که بصورت یک واحد آپارتمانی 
از یک مجموعه 5 طبقه مسکونی واقع در طبقه اول واحد جنوبی غربی که دارای مساحت اعیانی 
92/14 مترمربع نوع سازه اسکلت بتن آرمه سقف ها تیرچه بلوک و دارای آسانسور و یک انباری 
به مساحت 2/97 مترمربع به شماره 17 تفکیکی می باشد واحد نامبرده دارای آشپزخانه ، سرویس 
بهداشتی و حمام ، دو اتاق خواب ، کابینت ام دی اف ، سرمایش کولر و گرمایش پکیج و رادیاتور و 
دارای انشعابات گاز ، برق بصورت مجزا و آب و فاضالب بصورت مشترک می باشد که کارشناس 
رسمی دادگستری ارزش 6 دانگ ملک فوق را 2/070/000/000 ریال ارزیابی نموده را از طریق 
مزایده به فروش رساند لذا جلسه مزایده در تاریخ سه شنبه 1397/09/20 ساعت 9 صبح در محل 
اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان خمینی شهر برگزار می گردد. و طالبین می توانند 5 روز 
قبل از روز مزایده به نشانی: خمینی شهر ـ بلوار شهید بهشتی ـ بن بست آزادی ـ مجتمع بیستون 
طبقه یک واحد یک مراجعه و مورد مزایده را از نزدیک بازدید نماید. خریدار کسی است که باالترین 
قیمت راپیشنهاد نماید، خریدار می بایستی ده درصد قیمت پیشنهادی را فی المجلس و مابقی را 
ظرف یک ماه از تاریخ مزایده به حساب سپرده دادگستری واریز نماید در غیر اینصورت ده درصد 
اولیه پس از کسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد. شایان ذکر است اجرای احکام 
مدنی تکلیفی در تحویل مال به خریدار ندارد ضمنًا پالک فوق در رهن بانک مسکن شعبه منظریه 
خمینی شهر می باشد. تذکر: متقاضیان شرکت در مزایده می بایست 10 درصد بهای مال را طی 
فیش چهار نسخه ایی به حساب سپرده دادگستری خمینی شهر به شماره 2171290271003 نزد 
بانک ملی واریز و با در دست داشتن اصل فیش و اصل کارت ملی نیم ساعت قبل از شروع مزایده 
به اجرای احکام مدنی مراجعه و درخواست شرکت در مزایده را تکمیل و به همراه کپی کارت ملی و 
اصل فیش سپرده تحویل اجرا نمایید. دفتراجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان خمینی شهر م/

الف: 298014  تاریخ انتشار: 1397/09/07 

اخطار اجرایی
5954-1- شماره پرونده: 411/97 حل 1 مشخصات محکوم علیه:نام و نام خانوادگی:قاسم عسکری 
، نام پدر: سیدحمزه ،نشانی: تهران ـ خ هاتف )مجهول المکان( ؛ مشخصات محکوم له: نام و نام 
خانوادگی: محمد قاسمی اصفهانی ، نام پدر: یداله ، نشانی: خمینی شهر خ منتظری کوچه 81 فرعی 67 
پ22 محکوم به:به موجب رای شماره 1004 تاریخ 97/07/7 حوزه اول شورای حل اختالف شهرستان 
خمینی شهر که قطعیت یافته است. محکوم علیه محکوم است به: پرداخت مبلغ 121/000/000 ریال با 
احتساب خسارات تاخیر تادیه از تاریخ صدور لغایت زمان پرداخت به عنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ 
2/512/500 ریال به عنوان هزینه های دادرسی در حق خواهان رای صادره غیابی است و پرداخت نیم 
عشر دولتی در حق صندوق دولت. ماده34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ 
شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم 
به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود 
قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم 
کند و اگر مالی ندارد صریحًا اعالم نماید. قاضی شعبه اول شورای حل اختالف خمینی شهرـ  علی اصغر 

ترابی م/الف: 298743 تاریخ انتشار: 1397/09/07 

رای شورا
5955-1- شماره پرونده: 102/97 حل8 ، شماره دادنامه: 1124-  97/08/21 مرجع رسیدگی شورای 
حل اختالف حوزه 8 خمینی شهر به نشانی خیابان پاسداران مجتمع شورای حل اختالف خمینی 
شهر خواهان : نام و نام خانوادگی: مهران هادی زاده ، نام پدر: علی محمد ، نشانی: خمینی شهر 
خ سروش خ یزدان پناه مجتمع مروارید، خوانده : نام و نام خانوادگی:محمدحسین مهری ، نام پدر: 
ابراهیم ، نشانی: خمینی شهر شریعتی شمالی ک سنگتراشها پ32 ؛ موضوع: مطالبه وجه چک رای 
شورای حل اختالف - در خصوص دادخواست خواهان آقای مهران هادی زاده فرزند علی محمد به 
طرفیت خوانده آقای محمدحسین مهری فرزند ابراهیم به خواسته مطالبه مبلغ 20/000/000 ریال 
وجه یک فقره چک بانکی به شماره 43720-95/12/17 عهده بانک تجارت به انضمام خسارت تاخیر 
در تادیه و هزینه دادرسی شورا از توجه به وجود اصل چک و گواهینامه عدم پرداخت در ید خواهان 
که حاکی از اشتغال ذمه خوانده می باشد و اینکه خوانده دلیلی بر برائت ذمه خویش و امانی بودن 
چک به شورا ارائه ننموده است دعوی خواهان را وارد و ثابت دانسته مستندًا به مواد 310 و بعد قانون 
تجارت و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصالحات و الحاقات بعدی و 
مواد 519-522 قانون آیین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ بیست میلیون ریال با احتساب 
خسارات تاخیر تادیه از تاریخ صدور چک لغایت زمان پرداخت به عنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ 
1/250/000 ریال به عنوان هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم می نماید. رای صادره غیابی است 
و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف مدت بیست روز 
دیگر قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم عمومی خمینی شهر می باشد. قاضی شورای حل 

اختالف شعبه هشتم خمینی شهر ـ سجاد پاکدل نیا  م/الف: 298761 تاریخ انتشار: 1397/09/07 

مزایده اموال غیر منقول )نوبت اول(
شماره   9509983737100478 پرونده:  شماره   9710113753400241 نامه:  شماره   -  1-5947
مطروحه  اجرائیه کالسه 970075  موجب  به  تنظیم: 1397/8/30  تاریخ  شعبه: 970075  بایگانی 
در واحد اجرای احکام دادگاه عمومی بخش کرون، صادره از دادگاه کرون مبنی بر مطالبه حسب 
درخواست محکوم له ملک با مشخصات ذیل که توسط کارشناسان رسمی دادگستری بشرح ذیل 
ارزیابی گردیده است: شش دانگ یک باب منزل مسکونی به شماره ثبتی 396 فرعی از 24 اصلی و 
به مساحت عرصه 310 مترمربع و مساحت اعیانی و ساختمان به مساحت 280 مترمربع دارای امتیازات 
آب، برق و گاز واقع در روستای مبارکه خیابان محمد رسول اله پالک 400 از توابع شهرستان تیران 
واقع گردیده است که توسط کارشناسان رسمی دادگستری به میزان یک میلیارد و نهصد و پنجاه 
ریال ارزیابی گردیده است که مقرر گردیده ملک مزبور در دوشنبه مورخ 1397/9/26 از ساعت 9 الی 
10 از طریق مزایده در دفتر اجرای احکام دادگاه عمومی بخش کرون بفروش برسد و قیمت پایه از 
بهای ارزیابی شده کارشناس رسمی دادگستری شروع شده و به کسانی که باالترین قیمت پیشنهادی 
را پرداخت نمایند فروخته خواهد شد و برنده مزایده مکلف است ده درصد مبلغ پیشنهادی را پرداخت 
نماید و مابقی را ظرف مهلت یکماه پرداخت نماید در غیر اینصورت ده درصد اولیه پس از کسر هزینه 
ها به نفع دولت ضبط خواهد شد عالقه مندان می توانند در صورت تمایل پنج روز قبل از روز مزایده 
نسبت به بازدید از ملک مزبور اقدام نمایند. اجرای احکام دادگاه عمومی بخش کرون299646/م الف

دادنامه
 : پرونده  شماره   1397/7/30  : تنظیم  تاریخ   9709970350801360  : دادنامه  شماره   -1-5784
9609980350801498 شماره بایگانی شعبه : 961712 پرونده کالسه : 9609980350801498 
شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع امور تجاری و بازرگانی شهرستان اصفهان تصمیم نهایی شماره 
خواهان : آقای رحمت اله بهادران باغبادرانی فرزند مهدیقلی به نشانی اصفهان خ رباط ک شهبازی بن 
بست بهار پ 41 خوانده : آقای مجید غوغا فرزند اسکندر به نشانی مجهول المکان خواسته : صدور 
حکم ورشکستگی رای دادگاه: در این پرونده خواهان آقای رحمت اله بهادران باغبادرانی دادخواستی 
به طرفیت خوانده آقای مجید غوغا به خواسته صدور حکم به اعالم ورشکستگی تقدیم و بیان کرده 
که پنج میلیارد ریال از خوانده طلبکار که طلب وی پرداخت نشده که درخواست ورشکستگی خواهان 
را دارد دادگاه جهت احراز موضوع ، موضوع را به کارشناسی رشته حسابداری ارجاع که کارشناس 
برگزیده دادگاه در نظریه بیان کرده اند خوانده دارای بدهی به خواهان و فرد دیگر و بدهی مالیاتی و 
اموال وی توقیف شده است دادگاه نظر به دادخواست تقدیمی خواهان و نظر به اینکه خوانده در خرید  
و فروش پوشاک فعالیت داشته که حسب بند 1ماده2 قانون تاجر محسوب می گردد و نظر به اینکه 
حسب مستندات موجود و نظر کارشناسی در پرداخت دیون خود متوقف و اموال وی توقیف و کفاف 
دیون او را نمی نماید و قادر و تادیه دیون خود نمی باشد و نظر به اینکه حسب ماده 412 قانون تجارت 
و ورشکستگی تاجر در پرداخت دیون وی حاصل می گردد بنابراین توقف و ورشکستگی خواهان به 
نظر دادگاه ثابت بوده و مستند به مواد 412و415و416و417و433و536و537 قانون تجارت و ماده 1 
قانون اداره تصفیه و امور ورشکستگی حکم به اعالن ورشکستگی با تاریخ توقف 1396/1/21 صادر و 
اعالم می گردد و ضمن صدور حکم قرار مهر و موم اموال خوانده را صادر و اعالم می گردد تا توسط 
اداره تصفیه نسبت به اجرای مهر و موم و تصفیه اموال ایشان و پرداخت دیون و وصول مطالبات تا 
ختم تصفیه اقدام گردد رای صادره به طور موقت قابل اجرا بوده و از ناحیه طرفین ظرف بیست روز 
قابل تجدیدنظر و حسب مواد 536و537 قانون تجارت از طرف اشخاص ذینفع مقیم ایران ظرف یک 
ماه و از طرف اشخاص ذینفع مقیم خارج از طرف ایران ظرف دو ماه از تاریخ اعالن قابل اعتراض 
در این دادگاه می باشد ضمنا نوع ورشکستگی با توجه نداشتن دفاتر و عدم طرح دعوی ظرف سه 
روز تقصیر میباشد رئیس شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی مجتمع تجاری و بازرگانی شهرستان 

اصفهان – علیرضا شمس اژیه. 292747/م الف 

دادنامه
 : پرونده  شماره   1397/6/3  : تنظیم  تاریخ   9709976793600947  : دادنامه  شماره   -1-5826
9709986793600393 شماره بایگانی شعبه : 970399 پرونده کالسه : 9709986793600393 
شماره  نهایی  تصمیم   ) حججی  شهید  مجتمع   ( اصفهان  اختالف  حل  شورای  حقوقی   6 شعبه 
9709976793600947 خواهان : آقای حمیدرضا فرزام نیا فرزند رحمت اله با وکالت آقای محسن 
افشارپور فرزند فیض اله به نشانی اصفهان – هتل پل – مجتمع تجاری کوثر فاز 2 طبقه 3 واحد 534 
خواندگان: 1- آقای علی قالبی 3- آقای جواد قائد رحمتی همگی به نشانی مجهول المکان خواسته 

: مطالبه وجه بابت... گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم 
شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی را اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال و به شرح آتی 
مبادرت به صدوررای می نماید رای قاضی شورا : دعوی حمیدرضا فرزام نیا با وکالت محسن افشارپور 
به طرفیت خواندگان 1- علی قالبی 2- جواد قائد رحمتی به خواسته مطالبه مبلغ 60/000/000 ریال 
وجه حواله شماره 2506774 مورخ 96/11/30 عهده موسسه مالی و اعتباری کوثر به انضمام مطلق 
خسارات قانونی با توجه به بقای اصول و مستندات در ید خواهان وگواهی عدم پرداخت صادره از سوی 
موسسه مالی و اعتباری کوثر که ظهور در اشتغال ذمه خواندگان و استحقاق خواهان در مطالبه وجه 
خواسته دارد به اینکه خواندگان در جلسه به هر دلیلی حضور نیافته و دلیلی که اعالم برائت ذمه اش 
را اقتضا نماید ابراز نداشته بر شورا ثابت است لذا به استناد مواد 198-519-522 قانون آئین دادرسی 
مدنی حکم بر محکومیت خواندگان به صورت تضامنی به پرداخت مبلغ 60/000/000 ریال بابت اصل 
خواسته و 1/177/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و همچنین 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 97/3/23 تا تاریخ وصول که محاسبه آن بر اساس نرخ اعالمی از سوی 
بانک مرکزی بر عهده اجرای احکام می باشد در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره 
غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی به این مرجع خواهد بود قاضی شعبه 6 شورای حل 

اختالف اصفهان)مجتمع شماره یک(- احمدرضا نجفی- 294758/م الف

دادنامه
 : پرونده  شماره   1397/6/4  : تنظیم  تاریخ   9709976793600971  : دادنامه  شماره   -1-5825
9709986793600167 شماره بایگانی شعبه : 970170 پرونده کالسه : 9709986793600167 
شماره  نهایی  تصمیم   ) حججی  شهید  مجتمع   ( اصفهان  اختالف  حل  شورای  حقوقی   6 شعبه 
9709976793600971 خواهان : آقای حمیدرضا فرزام نیا فرزند رحمت اله با وکالت آقای محسن 
افشارپور فرزند فیض اله به نشانی اصفهان هتل پل مجتمع تجاری کوثر – فاز 2 ط 3 واحد 534 
خواندگان : 1- آقای علی قالبی فرزند بارانی 2- آقای جواد قائد رحمتی همگی به نشانی مجهول 
المکان خواسته : مطالبه وجه چک گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه 
فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت 
به صدور رای مینماید  رای قاضی شورا : در خصوص دعوی حمیدرضا فرزام نیا فرزند رحمت اله با 
وکالت آقای محسن افشارپور به طرفیت آقای علی قالبی فرزند بارانی 2- آقای جواد قائد رحمتی 
به خواسته مطالبه مبلغ 156/000/000 ریال وجه سه فقره چک به شماره های 424625 مورخه 
96/10/30 ، 424649 مورخه 96/11/30 و 422642 مورخ 96/12/30 عهده بانک قوامین به انضمام 
مطلق خسارات قانونی با توجه به دادخواست تقدیمی تصویر مصدق چک و گواهی عدم پرداخت آن 
بقای اصول مستندات در ید خواهان که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه 
وجه خواسته دارد و اینکه خواندگان با وصف ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حاضر نگردیده و الیحه 
دفاعیه ای به این شعبه ارائه ننموده لذا شورا دعوی مطروحه را وارد و ثابت دانسته و مستندا به مواد 
310 و 313 قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198،519 قانون 
آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خواندگان بصورت تضامنی به پرداخت مبلغ 156/000/000 
ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 2/755/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق 
تعرفه و هزینه نشر آگهی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و همچنین خسارت تاخیر تادیه  از تاریخ 
سررسید چکهای موصوف )96/10/30و 96/12/30،96/11/30( لغایت زمان وصول که محاسبه آن 
براساس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی بر عهده اجرای احکام می باشد در حق خواهان صادر 
و اعالم می نماید رای صادره غیابی محسوب  و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
در همین شعبه و سپس ظرف مدت بیست روز دیگر قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی حقوقی 
اصفهان می باشد قاضی شعبه 6 شورای حل اختالف اصفهان)مجتمع شهید حججی(- احمدرضا 

نجفی- 294756/م الف

رای دادگاه
5785  1- شماره ابالغنامه : 9710100352805523 شماره پرونده : 9609980358801915 شماره 
بایگانی شعبه : 970328 تاریخ تنظیم : 1397/8/21 پرونده کالسه : 9609980358801915 شعبه 
102 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )102 جزایی سابق ( – مجتمع بهارستان تصمیم نهایی شماره 
9709970352801336 شاکی : آقای مهدی چاووشی جاری فرزند حسینعلی با وکالت آقای محمد 
تقی حیدری مبارکه فرزند عوضعلی به نشانی اصفهان شهربهارستان – خیابان الفت- طبقه فوقانی 
دفترخانه 110 متهمین : 1- آقای نبی اله عالی پور فرزند محمد 2- آقای میالد سلیمانی فرزند عزیزاله 
هر دو به نشانی : مجهول المکان اتهام : ضرب و جرح عمدی دادگاه ختم رسیدگی را اعالم و به شرح 
زیر مبادرت به صدور رای می نماید : رای دادگاه : در خصوص اتهام آقای 1- نبی اله عالی پور فرزند 
محمد و فاقد اطالعات بیشتر 2- میالد سلیمانی فرزند عزیزاله متولد 1370 و فاقد اطالعات بیشتر 
و هر دو متواری دائر بر ایراد جرح عمدی موضوع شکایت آقای مهدی چاوشی فرزند حسینعلی با 
وکالت آقای محمد تقی حیدری دادگاه از توجه به محتویات پرونده و جامع اوراق وکیفرخواست صادره 
از ناحیه دادسرای محترم اصفهان و شکایت شاکی خصوصی و گواهی پزشکی قانونی و اظهارات 
مطلعین که پس از درگیری در محل حاضر شده و نحوه اظهارات متهمین در مرجع انتظامی به شرح 
اوراق صص 29 و 30 و مواجهه حضوری بین شاکی و متهم به شرح اوراق صفحه 34 الی 31 پرونده 
در مرجع انتظامی و اظهارات شاکی در مرحله تحقیقات که اعالم نموده هر دو متهم من را مورد ایراد 
ضرب و جرح قرار داده اند که متهم ردیف اول در صفحه 33 پرونده اعالم داشته من با گلدان به سر 
شاکی زده ام و متهم ردیف دوم نیز به شرح صفحه مذکور اعالم داشته دو ضربه سیلی به شاکی زده 
ام و پس از آن به متهمین در مرحله تحقیقات دسترسی حاصل نشده و علیرغم ابالغ وقت رسیدگی 
از طریق نشر جراید متهمین در جلسه رسیدگی حاضر نگردیده اند و دالیلی جهت رد اتهام از خود 
ارائه ننموده اند بنابراین دادگاه اتهام انتسابی به متهمین را وارد و ثابت تشخیص و مستندا به مواد 
1و2و14و17و448 و488و709و710 قانون مجازات اسالمی مصوب سال 1392 متهم ردیف اول به 
پرداخت 2٪ دیه کامل بابت دامیه فرق سر و هر دو متهم را به نحو تساوی به پرداخت 2٪ دیه کامل 
بابت حارصه های بازوی راست و بازوی چپ و حارصه بینی ظرف یکسال قمری از تاریخ وقوع بزه در 
حق شاکی محکوم می نماید رای صادره غیابی است و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
در این شعبه و پس از انقضای مهلت مذکور با توجه به میزان دیات قطعی است. شعبه 102 دادگاه 

کیفری ذو شهر اصفهان )102 جزایی سابق(- مجتمع بهارستان- 292472/م الف     

     قاب جادویی     قفسه

     اصفهان فرهنگ

شرایط خاص 
سال ۹۸ پخش می شود

پخش مجموعه تلویزیونی »شرایط خاص« به تهیه کنندگی 
سید مرتضی فاطمی و کارگردانی وحید امیرخانی به نوروزسال 
۹8 موکول شد. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، مجموعه 
طنز »شرایط خاص« به نویسندگی حسین تراب نژاد با عنوان 
اولیه »کالف های رنگی« برای پخش از شبکه سه سیما آماده 
شده بود. این فیلم قرار بود بعد از ماه صفر به روی آنتن رود اما به 
دلیل تغییراتی که در جدول زمانی این شبکه اتفاق افتاد، پخش 
این مجموعه به بعد از نوروز و تا ماه مبارک رمضان موکول شد. 
»شرایط خاص« یک کمدی موقعیت است که بخشی از این 
موقعیت با جابجایی شخصیت در طول داستان رخ می دهد. این 
مجموعه نگاهی گذرا به دفاع مقدس دارد و مضامین اجتماعی 
با زبانی طنز در آن طرح می شود. کامبیز دیرباز، بهرام افشاری، 
پروانه معصومی، نادر ســلیمانی، سیروس گرجستانی، کاظم 
سیاحی، مریم سعادت، شهره ســلطانی، اسدا... یکتا، سوگل 
قالتیان، معصومه رحمانی، صحرا اسدالهی، مصطفی ساسانی، 

وحید آقاپور در این مجموعه بازی دارند.

راهیابی ماهی ها مشغول کارند 
به جشنواره مقاومت

نمایــش محیطی ماهی ها مشــغول کارنــد با حمایت 
فرهنگسرای پایداری و دفتر تخصصی تئاتر تاالر هنراز مراکز 
وابســته به ســازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری 
اصفهــان با موضوع ۱۷۵ شــهید غواص تولید شــده و در 
شانزدهمین جشنواره بین المللی تئاتر مقاومت در تهران به روی 

صحنه می رود.
طراح و ایده پرداز این نمایش در این باره گفت: این نمایش 
از سوی گروه تئاتر »تجربه نو« تهیه شده و با حضور ۱۱ بازیگر 
به روی صحنه می رود که شــیوه اجرایی آن استفاده از زبان 
بدن اســت و طبعا بازیگران آن هم بر همین اساس انتخاب 
شده اند. خلیلی افزود: این اثر با موضوع جنگ ساخته شده است. 
موضوعی که رد پای آن بعد از سال ها هنوز هم احساس می شود 
و خیلی از شهرهای ایران با اثرات آن دسته پنجه نرم می کنند. 
معتقدم نسل های بعد باید ببینند و درک کنند که کسانی بودند، 
رفتند و خواهند رفت تــا از خاک وطن دفاع کنند و این فقط 
ذره ای از فرهنگ مقاومت ایران اسالمی است. این کارگردان 
درباره خالصه داستان نمایش ماهی ها مشغول کارند اظهار کرد: 
دو نفر کارگر فنی می خواهند مجســمه یک غواص را در آب 
نصب کنند. آن ها برای ســاخت مجسمه سر و صدای زیادی 
می کنند، اما در پایان وقتی متوجه عدم تعادل مجسمه می شوند، 
دست های آن را می بندند تا تعادل مجسمه حفظ شود. ماهی ها 

یکی پس از دیگری می میرند و دنیا زیرو رو می شود.

انتشار کتاب هایی 
از ادبیات وحشت 

دو کتاب »کتابچه  مخوف« از دن پابلوکی با ترجمه 
مهرداد مهدویان و »ما و را« نوشته م. ر. ایدرم منتشر 
شدند. به گزارش ایسنا، کتاب »کتابچه  مخوف« از ژانر 
وحشت، نوشته دن پابلوکی با ترجمه مهرداد مهدویان 
در ۴۰۴ صفحه با شــمارگان ۵۰۰ نسخه و قیمت ۵۰ 
هزار تومان توســط نشر پیدایش منتشر شده است. در 
نوشته پشت جلد کتاب آمده است: کسیدی معتقد است 
اگــر ترس هایش را در دفترچه اش بنویســد، ترس ها 
قدرتشان را از دست می دهند و او بر آنها غلبه می کند.

او نیویورک را ترک می کند تا تابســتان را در وایت 
چپل بگذارند. ابتدا فکر می کند ترس هایش را پشت سر 
جا گذاشته است. ولی وایت چپل دیگر آن جای زیبا و 

آرامش بخشی که یادش می آید نیست.
زنی که در همسایگی شــان زندگی می کرده حاال 
مرده و خانه  نفرین شــده اش رازهای پیرزن را در خود 

مخفی کرده است. 
کســیدی می داند کــه مرده های بی قــرار منتظر 
فرصتی هستند تا از قبرهای شــان بیرون بیایند. دنیا 
ســیاه تر از آن است که کســیدی فکرش را می کرد. 
همچنیــن کتاب »ما و را« )سلســله جنایت های بین 
کهکشــانی( از مجموعه ادبیات ژانری، نوشــته م. ر. 
ایدرم )محمدرضا ایدرم( در 22۴ صفحه با شــمارگان 
۱۰۰۰ نسخه و قیمت 28 هزار تومان دیگر کتابی است 
که توســط این نشر منتشر شده است. در نوشته پشت 
جلد کتاب آمده اســت: ســال ها پس از تصرف زمین 
به دســت ریف ها، وقتی که آدم ها در بین سیاره های 
سرزهر، دنب، و مجمع السیارات اطلس پخش شده اند، 
سیاره ای با ماشین هایی باســتانی کشف می شود که 
تصویــری فیزیکی از تمام بهشــت های افســانه ای 
است. »ماورا« داستان اول مجموعه داستان »سلسله 
جنایت های بین کهکشانی« است که داستان سیاره ی 
»را« و داستان پیدایش »فرقه  زمانیه« را بازگو می کند. 
در »مــا و را« مرد مفلوکی به نام کمال ســرادقی به 
طور اتفاقی در التاری برنده شــده  است و این مقدمه 
ماجراهایی پررمز و راز می شود. »حوالی مدار از سفینه  
قبلی جدا شدم و با شاتل های بخاری خط های »قفقاز-

مرکوری« باقی مسیر را رفتم. باالخره به »را« رسیدم. 
موقع فرود رودخانه های سیاه سیاره چشمم را گرفت. 
عین خط های نســخ عربی موج برمی داشتند و چپ و 
راست می رفتند. موقع دیدن شان یک لحظه احساس 
سبکی کردم. انگار این کهکشان هیچ تکلفی نداشته 
باشد. خیلی اسم های خوبی دارد: عتیقه سیارات عالم؛ 

پایتخت ثالخا؛ ارض موعود؛ بهشت زمانیه.«

گروه فرهنگ و هنر - عاطفه علیان: فرشــته ها هستند. 
فرشــته ها هستند تا بمیرند. درست همان وقت که جنازه کودک 
کوبانی بر ساحل مدیترانه جنین وار پیدا می شود. اصال بهانه فرشته ها 
مرگشان می شود وقتی کودکان در جنگ قربانی می شوند. قربانی 
شدن در سرشت جنگ اســت؛ اما قاعده جهان بر این است که 
هر موجودی برای زندگی و زنده ماندن به دنیا آید و فرشــته اش 
بیدار باشــد. این قاعده با خشونت سر سازگاری ندارد و در نیم روز 
بهاری محصور در افق، فرشته ها به پرواز درمی آیند؛ زیرا امید زنده 
است و تمنا برای بازگشت روزگار بهاری است که فرشته ها بیدار 
می شوند و در هر پستی وبلندی و هر کوی و برزن به پرواز درمی آیند. 
حسین تحویلیان، در مجموعه خالقانه ای که در نمایشگاه فرشته ها 
در گالری دیدار به نمایش درآورده است می خواهد این جدال نیک 
بختی بانفوذ ایزد زشتی را دگرگون کند. فرشته ها را بیدار کند و به 
پروازشــان دربیاورد. بعید است کسی در چرخ اول در نمایشگاه او، 
برای لحظاتی شوکه نشود و تردیدی نیست که این شوک آگاهانه 
برای غافلگیر کردن بیننده خلق شده باشد. انگار نقاش همه ابزار 
روزمره از ســفره قلمکار، ظروف فلزی و سفالی را دریچه ای روی 
مخاطب ساخته تا امید برای رسیدن به پرواز فرشته ها را نشان دهد. 
این نمایشگاه چکیده فعالیت های چهار سال گذشته تحویلیان است 
و اوج پختگی اندیشه هایش با رئالیستی متزلزل ساختاری انتزاعی 
را می سازد و واقعیتی نو را حتی در آب مرکب های لطیف بر پارچه 
قلمکار به رؤیای رمانتیک هنرمند سمت وسو می بخشد. آثار حسین 
تحویلیان تا ۱۵ آذر در گالری دیدار در خیابان شهید قندی، کوچه 
شماره ۳ به معرض نمایش درآمده است. به بهانه نمایشگاه فرشته ها 

با او گفتگو کرده ایم.
 شــما بیش از چهار ســال، روی این نمایشگاه 
کارکرده اید. نمایشگاه فرشته ها چه مراحلی را تا امروز 

طی کرده و ویژگی خاص این نمایشگاه چیست؟
جرقه نمایشــگاه در سال ۱۳۹۴ زده شــد. در بین خبرهای 
جنگ، بیرون کشیدن جسد کودک از آب های دریای مدیترانه در 

شبکه های مختلف تلویزیون منتشر شد. دیدن این صحنه تصویر 
فرشته ای بی جان را در ذهن من تداعی کرد و بخش اول نقاشی ها 
که خواب فرشتگان بود شکل گرفت. چون به نظرم آمد فرشته ها در 
خوابند که زمین این چنین به جنگ آلوده شده است. در سال ۱۳۹۵، 
جنگ همچنان ادامه داشت و گویا جهان برای فرشته ها هم ناامن 
شــده بود و مرگ در تن فرشته ها ریشه می کرد و بخش دوم آثار 
نقاشی ها با سیالیت فرشته ها شکل می گرفت و در سال ۱۳۹6 جنگ 
همچنان ادامه داشت ولی فرشته های من از جنگ دور می شوند و 

امید را با آثارم با متریالی از نقاشی، سفال، فلز و پارچه نشان دادم.
 چنــد اثر و در چه اندازه ای در این مجموعه وجود 
دارند؟ انتخــاب ابزارهای دیگر و نوع چیدمان دلیل 

خاصی داشته است؟
26 نقاشی در اندازه های مختلف و ۱۱ قطعه پارچه و 2 چیدمان 
ســفالی و ۱۱ قطعه فلزی آگاهانه چیدمان یافته اســت. درواقع 

قطعه های سفالی بر روی زمین همچون سفینه هایی هستند که 
فرشته ها را به زمین آورده اند و در دسترس ما قراردادند.

 تکنیک و سبک انتخاب شده تا چه حد در بیان و 
انتقال مفهوم موردنظرتان مؤثر واقع شده است و آیا 

قبال هم مورداستفاده واقع شده است؟
جالب است این پرسش را همواره در کالس های روش پژوهش 
از شاگردانم می خواستم تا از هنرمندان بپرسند و حاال شما از خودم 
می پرسید. سؤال خوبی است. یکی از ویژگی های این نمایشگاه 
همین اســت. من بارنگ و روغن شروع کردم و اکرولیک و تمام 
متریال ها اعم از پارچه و سفال و فلز را به کار گرفتم که در کمباین 
مشخصی فرشته ها را به درستی نشان دهند. پارچه ظرفیت خوبی در 
انتقال مفهوم داشت؛ زیرا از هر سو می توانستم روی آن کار کنم و 
انعطاف داشت و جواب خوبی در رابطه با موضوع فرشته ها به من 
داد که فرشته ها می توانند زیستی غیرمادی داشته باشند. در سنت 

ما هم پارچه قلمکار وجود داشته و شاید یادآور کودکی ام است که 
مادرم داستان یوسف و زلیخا را از سفره  پارچه ای پهن شده تعریف 
می کرد و آن پارچه به دیوار آویخته می شد و من بازتعریف می کردم.

 شما به طور مستقیم وجدان آدم ها را خطاب قراردادید 
و از ابزار روزمره در زندگی بهره گرفتید و فرشــته ها 
محور اصلی روایت آثار شــما می شوند. این ابزار در 

بازاندیشی سرشت خویش چه کمکی می کنند؟
کمک به امیدواری و امید داشتن است. ما در هر زمان و مکانی 
باید ادامه مسیر دهیم. در این سن و سال به این نتیجه رسیدم که 
شاید به نتیجه دلخواه نرسیده باشیم ولی امید جهت دهنده زیست 

آینده ماست.
 در تابلوهــا چندان تکثر رنگ وجود ندارد و ســبک از 
رئالیسم متزلزل به انتزاعی گرایش دارد. نهایت تأثیرگذاری 

این سبک باهدف نمایشگاه چه میزان همخوانی دارد؟
رنگ متناســب با فضا و تم استفاده شده است. وقتی می توان 
از دورنگ برای انتقال مفهوم اســتفاده کرد کافی است. موضوع 
فرشته هاست و رفتن به فضا بیش از این کار را رئال می کرد و به 
نظرم به مجموعه ضرر می زد و تا آنجا که شد فرشته ها را جسمیت 
نبخشیدم و به صورت خطی مانده اند و آن لطافت و نرمی فرشته ها 

برایم مهم بوده است.
 آنچه شما در این مجموعه قصد بیانش را دارید 
چندان پیچیده نیست و آشکارا و مصرانه احساسی 
است. هدف از این شوک احساسی به بیننده چیست؟
فکر می کنم خلوص کاری برای هنرمند مهم است. وقتی وارد 
عرصه هنر می شوید نیاز به بازنگری است. مخاطب گالری ها افراد 
خاصی هســتند و خوشبختانه مردم عادی هم پایشان به گالری 
بازشده است. آنچه مهم است دیالوگ و ارتباطی است که بیننده 
با اثر برقرار می کند و این کنش زیباشناختی و حتی ابزاری با اثر و 
هنرمند تعامل برقرار می کند و امیدوارم این نمایشگاه با این هدف 

نزدیک شود.

ضیافت »باکس آفیس« 2۰۱8 در سینماهای آمریکای شمالی در تعطیالت روز 
شکرگزاری ادامه پیدا کرد و با فروش موفق دو دنباله سینمایی »رالف اینترنت را خراب 

می کند« و کرید 2 یک رکورد جدید حاصل شد.
»رالف اینترنت را خراب می کند« از شــرکت دیزنی از چهارشنبه پیش تا پایان 
روز یکشنبه در ۴۰۱۷ سینما در ایاالت متحده و کانادا به فروش قابل مالحظه 8۴/۵ 

میلیون دالر دست پیدا کرد که بدون محاسبه نرخ تورم، دومین فروش افتتاحیه برتر 
یک فیلم در آمریکای شمالی در پنج روز، بعد از انیمیشن »یخ زده« )۹۳/6 میلیون 
دالر( دیگر ســاخته دیزنی در سال 2۰۱۳ است. این رقم شامل ۵۵/۷ میلیون دالر 
فروش »رالف اینترنت را خراب می کند« از جمعه تا یکشنبه است که مبنای فروش 

آخر هفته محسوب می شود.
به گزارش هالیوود ریپورتر، در همین حال، کرید 2 در پنج روز نخست اکران در 
آمریکای شمالی در ۳۴۴۱ سینما ۵۵/8 میلیون دالر به دست آورد که بهترین فروش 
افتتاحیه یک فیلم زنده )غیر انیمیشن( در تعطیالت روز شکرگزاری است. دنباله فیلم« 
کرید که با الهام از سری فیلم های راکی ساخته شده است، بار دیگر بر موفقیت این 

مجموعه سینمایی و جایگاه ستاره وار مایکل بی. جردن ستاره فیلم مهر تأیید زد.

امپراتوری انیمیشن دیزنی با تعطیالت روز شکرگزاری مترادف شده است: سال 
گذشته »کوکو« از شرکت پیکسار در این مقطع ۷2/۹ میلیون دالر فروخت و »موانا« 
از دیزنی انیمیشــن در 2۰۱6 حدود 82/۱ میلیون دالر به دســت آورد. البته رکورد 
بیشــترین فروش پنج روزه همچنان در اختیار »عطش مبارزه: اشتعال« از شرکت 
الینزگیت است که ســال ۳۰۱۳ در هفته پیش از تعطیالت روز شکرگزاری ۱۰۹ 
میلیون دالر فروخت. »رالف اینترنت را خراب می کند« در حالی به این میزان فروش 
دســت پیدا کرد که »رالف خرابکار« )»ِرک-ایت رالف«( فیلم اول نوامبر 2۰۱2 در 
سه روز اول اکران ۴۹ میلیون دالر فروخت. جان سی. رایلی و سارا سیلورمن بار دیگر 
بجای شــخصیت های اصلی صحبت کرده اند و گال گادوت و تاراجی پی. هنسن 

صداپیشه های جدید فیلم هستند.

گفتگو با حسین تحویلیان به بهانه نمایشگاه فرشته ها در گالری دیدار

امید را با نقاشی نشان می دهم

شروع موفق رالف اینترنت را خراب 
می کند در سینماهای جهان
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در سایت اصفهان امروز اسکن کنید

اقتصاد

مدیرعامل فوالد مبارکه در جلسه اختتامیه ممیزی خارجی 
سیســتم های یکپارچه این شــرکت گفت: برنامه ممیزی 
خارجی استانداردهای یکپارچه مدیریتی شرکت فوالد مبارکه 
به پایان رســید و در نهایت با توجه به گزارش ارائه شده از 
ســوی تیم ممیزی، همه اســتانداردهای مدیریتی شرکت 

فوالدمبارکه مجدد تمدید شدند.
حمیدرضا عظیمیان در این جلسه ضمن قدردانی از تالش 
مدیریت و کارکنان شرکت در فرایند این ممیزی گفت: جای 
بسی خرسندی است که فوالد مبارکه همواره در مسیر تعالی 
و رشــد بوده اســت. باید این موفقیت را ارج نهیم و از آن 
حراست کنیم؛ چراکه امروز دشمن بیشتر از هر زمان دیگر، 
اقتصاد کشور را هدف قرار داده و سعی دارد با سخت کردن 
وضعیت معیشــت مردم به نظام مقدس جمهوری اسالمی 

ایران ضربه بزند.
او فــوالد مبارکه را محور اصلی تولید و توســعه فوالد 
کشور و پیشران بســیاری از دیگر صنایع خواند و با تأکید 
بر ضرورت بومی سازی و تأمین اقالم و تجهیزات موردنیاز 
شرکت از داخل کشور خاطرنشان کرد: تاریخ نشان می دهد 
که همواره انسان هایی که خواسته اند، توانسته اند؛ بنابراین باید 
با رفتار تــوأم با آگاهی و امید و با حرکت جمعی متوازن در 
مســیر اهداف فوالد مبارکه گام برداریم و نگذاریم در این 
فرایند خللی ایجاد شود. مدیرعامل فوالد مبارکه با تأکید بر 
اینکه باید انرژی خود را بر دستیابی به اهداف و اولویت های 
اصلی شرکت متمرکز کنیم، تصریح کرد: یکی از راهکارهای 
مهم برای ادامه مســیر تعالی فوالد مبارکه این اســت که 
همه مدیران و کارکنان یافته های تیم ممیزی را بررســی و 
در رفع موارد در کوتاه تریــن زمان ممکن اقدام کنند. او در 
بخش پایانی ســخنان خود گفت: مدیران و کارکنان گروه 
فوالد مبارکه نباید فراموش کنند که با گردش چرخ صنعت 
این گروه، خانواده های بسیاری در سراسر کشور امرارمعاش 
می کنند؛ بنابراین در این شــرایط حســاس باید با احساس 

مسئولیت بیشتری به انجام وظایف خود همت گماریم.
Á  ممیزی فرصتی است برای ارزیابی سیستم ها

و یادگیری
در همین خصوص، منوچهر نیکفــر معاون تکنولوژی 
شــرکت فوالد مبارکه نیز کســب این موفقیت ارزشمند 

را تبریک گفت و با اشــاره به اینکه ممیزی فرصتی است 
برای ارزیابی سیســتم ها و یادگیری، در تشریح این ممیزی 
افزود: ممیزی مذکور شامل مدیریت کیفیت، مدیریت ایمنی 
و بهداشت شغلی، مدیریت زیست محیطی، مدیریت انرژی، 
مدیریت شکایات مشــتریان، مدیریت رضایت مشتریان و 
مدیریت آموزش در قالب یک تیم هشــت نفره از شــرکت 
SGS سوئیس به مدت ۷۴ نفر روز از تاریخ ۵ تا ۳۰ آبان ماه 

۹۷ به طول انجامید.
او حوزه هــای تمرکز ممیزی خارجی شــرکت در این 
دوره را مشــتمل بر اطالع رسانی، آموزش و اجرای صحیح 
دستورالعمل ها و گردشکارها، شاخص های فرایندی و اقدام 
اصالحی )کیفیــت، رضایت و ادعای مشــتریان(، اهداف 
و برنامه هــای مرتبط با مدیریت انــرژی، تحقق اهداف و 
پروژه های محیط زیســتی، کالیبراسیون تجهیزات پایش و 
اندازه گیری و مدیریت ریســک )اهداف/ ایمنی و بهداشت( 

دانست.
نیکفر با بیان اینکــه یکی از مهمترین عوامل موفقیت 
شــرکت فوالد مبارکه توجه و جاری ســازی سیستم های 
مدیریتی است، از همه همکاران خواست تا در جهت اصالح 

یافته های به دست آمده از فرایند ممیزی در زمان بندی اعالم 
شده مساعدت کنند تا همچنان شرکت با روند روبه رشد خود 

در مسیر تعالی سازمانی به حرکت ادامه دهد.
Á  نگاه سیستمی جامع، فوالد مبارکه را به یک

بنگاه اقتصادی توانمند مبدل کرده است
  SGS در پایان این جلســه، ســرممیز تیم از شرکت
گفت: فرایند ممیزی در طول یــک ماه و در موضوعات 
مختلفی ازجمله مدیریت کیفیت، محیط زیست، ایمنی و 
بهداشت، آموزش، رضایت و شکایات مشتریان و مدیریت 

انرژی انجام گرفت.
محمدرضا حســینیان با تأکید بر اینکه برایند یافته های 
ممیزان نشان می دهد مجتمع فوالد مبارکه همچنان روند 
روبه رشدی داشته است، تصریح کرد: مواردی نیز دریافت و 
ثبت شده که البته نسبت به بزرگی فوالد مبارکه بسیار ناچیز 

و جزئی است.
او خاطرنشان کرد: مهم ترین نکته درخورتوجه در فرایند 
ارزیابی فوالد مبارکه این است که شرکت فوالد مبارکه جزو 
سازمان های سرآمد در یادگیری است و از ممیزی ها بیشتر از 
زمان الزم استفاده می کند و فرصت ها را در بهبود فرایند پیدا 

می کند. سرپرست تیم ممیزی اظهار کرد: به طورکلی نتایج 
بسیار خوبی از یافته های ممیزی حاصل شد که بدون شک 
پشتوانه اعتقاد قلبی مدیران و کارکنان شرکت در کسب این 
نتایج انکارناپذیر است. نگاه سیستمی جامع و باور قلبی نیروی 
انسانی، فوالد مبارکه را به بنگاه اقتصادی توانمند مبدل کرده 
است. او سابقه ممیزی در فوالد مبارکه را 2۵ سال اعالم کرد 
و گفت: در این سال ها دو شرکت SGS و DNV ممیزی 

فوالد مبارکه را بر عهده داشته اند.
حســینیان با تأکید بر اینکه به طورقطع از سازمان های 
بــزرگ انتظار می رود کــه در فرایندها حرکت روبه جلویی 
داشته باشند، ادامه داد: در شرکت فوالد مبارکه فرایندها روند 
روبه رشدی داشته است. البته نباید فراموش کرد که انجام 
ممیــزی ۵۰ درصد به کیفیت ممیــز و ۵۰ درصد دیگر آن 
به همکاری ممیزی شــونده بستگی دارد. در فوالد مبارکه 
مدیران و کارکنان نواحی در تحقق اهداف ممیزی همکاری 
بسیار خوبی داشــتند که این امر نیز نشئت گرفته از اعتقاد 
قلبی آن هاست. باید اذعان داشته باشیم از دل این همکاری ها 
فرصت های بهبود به دست می آید که قطعا ذینفع اصلی، خود 

سازمان است. 

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و مجمع فوق العاده 
ذوب آهن اصفهان با حضور سهامداران، نمایندگان صاحبان 
ســهام، اعضای هیئت مدیره، نماینده موسســه حسابرسی 
آزمونپرداز ایران مشهود )حسابرس مستقل و بازرس قانونی 
شــرکت( و نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، به منظور 
بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص افزایش سرمایه از محل 
تجدید ارزیابی دارایی های ثابت مشهود )طبقه ماشین آالت و 
تجهیزات( در تاالر آهن این شرکت برگزار شد و  نسبت به 
افزایش سرمایه شرکت از ۳ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان به 6 
هزار میلیارد تومان تصمیم گیری شد و در این مجمع به اتفاق 

آرا و موردپذیرش قرار گرفت.  
منصور یزدی زاده مدیرعامل ذوب آهن اصفهان در این 
مجمع گفت: این شــرکت با افزایش سرمایه اخیر از شمول 
ماده ۱۴۱ خارج شــده که بهبود شرایط  شرکت را در ابعاد 

مختلف رقم می زند.
Á مزایای افزایش سرمایه

او مزایــای این تجدید ارزیابــی را چنین توصیف کرد:  
شفاف شدن صورت های مالی، به روز شدن افزایش دارایی ها، 
محاســبه هزینه واقعی تولیدات به دلیل تخصیص هزینه 
استهالک و افزایش رتبه اعتباری که بر این اساس نسبت 

مالکانه از ۱۵ به ۳۳ درصد می رسد.  
مدیرعامل شرکت ذوب آهن ادامه داد: بحث خروج از ماده 
۱۴۱ برای تغییر در ساختار مالی شرکت و استفاده از تمامی 
ظرفیت ها و منابع بیرونی است تا شرکت بتواند با در فضای 

مناسبی سرمایه گذاری داشته باشد.  
یزدی زاده تصریح کرد: ظرفیت تولید فعلی شــرکت ۳ 
میلیون و 6۰۰ هزار تن چدن است که برای ارتقای ظرفیت 
تولید با توجه به تصویب افزایش سرمایه، برنامه ریزی مؤثر 

انجام می گیرد.
Á    سه مؤلفه کلیدی و موردتوجه شرکت

این مقام مسئول، ســرمایه در گردش، تامین پایدار آب 
و تامین پایدار مواد اولیه را ســه مؤلفه کلیدی و موردتوجه 

شرکت برشــمرد و گفت: از زمانی که به عنوان مدیرعامل 
وارد ذوب آهن اصفهان شدم با همدلی و هم افزایی همکاران 
برنامه ریزی خوبی در خصوص سه شاخص مذکور به عمل 

آمد و ذوب آهن  پتانسیل دستیابی به این شرایط را دارد.  
یــزدی زاده تامین مواد اولیه را به عنــوان چالش اصلی 
در زمان فعلی مطــرح کرد و گفت: در داخل فنس کارخانه 
مشکلی که مانع تولید شود وجود ندارد تنها مشکل، تامین 

پایدار مواد اولیه و بویژه مواد آهن دار است.
او همچنین درباره تأمین زغال سنگ گفت: در حال حاضر 
حدود 6۵ درصد از زغال از داخل کشــور تامین می شود اما 
به دلیل حفظ کیفیت تولید به ناچار حدود ۴۰ درصد نیز وارد 

می گردد.  
Á  در تأمین زغال خارجی تا خردادماه ســال

آینده مشکلی وجود ندارد
مدیرعامل شرکت بیان کرد: درباره تأمین زغال خارجی 
تا خردادماه ســال آینده مشکلی وجود ندارد و در خصوص 
تامین زغال داخلی نیز مذاکرات خوبی با انجمن زغال سنگ 

و معادن کشــور صورت گرفته است که دورنمایی خوبی را 
برای آن متصور هستیم تا در یک شرایط برد- برد به نتایج 

خوبی دست یابیم. 
Á  ذوب آهن تالشــگران  به همت  ریل  فوالد 

اصفهان در کارخانه تولید شد
مدیرعامل شــرکت با اشاره به اینکه ذوب آهن اصفهان 
افق روشــنی را پیش رو دارد، گفت: این شرکت با تالش و 
کوشش همکاران در مســیر خوبی قرار گرفته است. پروژه 
VD ظرف یک ماه گذشته راه اندازی گردید و فوالد ریل نیز 
به همت تالشگران ذوب آهن اصفهان در کارخانه تولید شد 
 UIC6۰ و مقطع موردنیاز آن نیز قبال تولید شده است. ریل
با فوالد A۹۰۰ پیش از راه اندازی پروژه VD ۳۰۰۰،  هزار 
تن تولید شد و اکنون در حال مذاکره هستیم که با هماهنگی 

راه آهن این محصول در اختیار آن شرکت قرار گیرد. 
او گفــت: امروز ذوب آهن اصفهان ریلی را تولید می کند 
کــه به راحتی وزارت راه و راه آهن می توانند آن را در خطوط 
سراســری مورد اســتفاده قرار دهنــد. قرارداد ریــل را در 

مناقصه ای که با وزارت راه شــرکت کردیم، برنده شدیم و 
برنامه ریزی شده است که ما ۱۵۰۰۰ هزار تن در پارت اول 

تولید و تحویل دهیم.
Á  در کاهش قیمت تمام PCI نقش مؤثر پروژه

شده محصوالت
یزدی زاده به پروژه PCI نیز اشاره کرد و گفت: این پروژه 
در حال حاضر در شرایط مطلوبی قرار دارد. مصرف کک را در 
هر سه کوره بلند حداقل ۱۵۰ کیلو به ازای هر تن می توانیم 
با جایگزینی پودر زغال کاهش دهیم که جایگزین بخشی از 
کک مصرفی می شود و تاثیر چشمگیری در کاهش قیمت 

تمام شده محصوالت دارد.
مدیرعامل شرکت ذوب آهن گفت: به خودم قول دادم که 
هر آنچه در توان باشــد در جهت افزایش معیشت پرسنل و 
کارگرانی که در این محیط صنعتی تالش شبانه روزی دارند 
و به نوعی سهامداران نیز از نتیجه کار انجام شده آنها منتفع 
خواهند شــد، در چارچوب بودجه ای که برای شرکت تعیین 

می گردد به کار گرفته شود.
همچنین بهــروز خالق رئیس مجمع نیز ضمن تبریک 
پنجاه سالگی ذوب آهن اصفهان به عنوان یکی از صنایع زیر 
بنایی کشور گفت: این صنعت بزرگ توانمندی و ظرفیت های 
بسیار زیادی دارد و امید است شرایط کشور به شیوه ای فراهم 
شــود تا زمینه فعالیت بیش ازپیش این صنعت مادر در حد 

اعالی خود فراهم گردد.
گفتنی است کلیه اطالعاتی که در چارچوب دستورالعمل 
سازمان بورس و اوراق بهادار باشد پس از اجرایی شدن نهایی 
و درصورتی که جزء اطالعات با اهمیت باشد از طریق کدال 

به اطالع سهامداران می رسد.
در ایــن مجمع یاد و نام خدمتگزاران خدوم ســید تقی 
نوربخش مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی و عبدالرحمن 
تاج الدین معاون حقوقی و پارلمانی این ســازمان و نماینده 
اسبق مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی نیز گرامی 

داشته شد.

رئیس واحد احیا مســتقیم 2 فوالد مبارکه از تعمیرات اساســی مگامدول A و 
بارگذاری موفقیت آمیز کاتالیست های ریفورمر با کاتالیست بومی سازی شده ساخت 

داخل در مگامدول های شهید خرازی خبر داد.
محمدرضا فتحی افزود: در این تعمیرات ساالنه که زمان برنامه ریزی شده آن ۳۰ 
روز بود و با همت و همدلی تمامی واحدها در 2۷ روز به پایان رســید، ۷۵ هزار نفر 

ساعت با رعایت کامل دستورالعمل های ایمنی مشارکت داشتند.
او از تعمیرات اساسی ریفورمر، تعویض کاتالیست، تعویض فیدلگ های کوره و 
بازســازی مجدد نسوز داگلگ ها به عنوان بخشی از این فعالیت ها یاد و اضافه کرد: 
بارگذاری کاتالیست های ریفورمر با کاتالیســت بومی سازی شده ساخت داخل در 

مگامدولهای شهید خرازی دستاورد بزرگی برای صنعت فوالدسازی کشور است.
فتحی با تأکید بر اینکه پس از اجرای این کار تعمیراتی بزرگ، مجددا واحد به 
ظرفیت تولید اصلی خود رسیده است گفت: بدون شک مشارکت واحدهای خرید، 

خدمات فنی پشتیبانی، نســوز، بهره برداری ناحیه آهن سازی و پیمانکاران مجری، 
اجرای تعمیرات را میسر ساخت که از تالش کارکنان این واحدها قدردانی می کنیم.

در همین خصوص، نادر اروج نژاد سرپرست تعمیرات احیا مستقیم افزود: تعمیرات 
مذکور یکی از بزرگ ترین تعمیرات ساالنه به لحاظ نفر ساعت، حجم فعالیت های 

مکانیک، برق، ابزار دقیق و نسوز بوده است.
حمیدرضا بذار سرپرست پشتیبانی تعمیرات مکانیک نیز تصریح کرد: این اولین بار 
در فوالد مبارکه است که توقف تعمیراتی ساالنه یک مگامدول احیا مستقیم با این 
حجم نیروی انسانی و انجام فعالیت های بزرگ صورت می گیرد. برای اجرای باکیفیت 
و ایمن این توقف ساالنه باید اقدامات مؤثری در مدیریت، مهندسی، ارزیابی ریسک 
فعالیت ها و عملکرد و ســازمان دهی نیروی انسانی انجام پذیرد. بخش دیگری از 
فعالیت های انجام شده عبارت اند از: شارژ کاتالیست به تعداد ۴8۰ عدد تیوپ )2۵۹2۰ 
نفر ساعت(، کوره، تاپگس، کولینگ گس، کمپرسورها، پمپخانه و رکلدر. پس ازآن مگا 

مدول A به موقع برای بهره برداری تحویل واحد تولید احیا مستقیم 2 شد.
او ادامه داد: این دستاورد بزرگ و عظیم مرهون همت و تالش تمامی همکاران 
بوده است که با غیرت و تالش فراوان خود چرخه تولید فوالد مبارکه را به حرکت 

درمی آورند و شایسته است از همه این بلندهمتان تشکر و قدردانی کنیم.
محسن زمانی رئیس تعمیرات نسوز سایر نواحی فوالد مبارکه نیز در این خصوص 
گفت: با توجه به گذشــت 6 سال از راه اندازی و تولید مدول فوق و تشخیص واحد 

تولید جهت تعویض کاتالیست تیوب ها و به سبب آن سرد کردن ریفورمر و دمونتاژ و 
تعویض کلیه قطعاتی که نسوزکاری بوده مانند شعله پخش کن، اینسرکن، شیپوری 
سیستم تعلیق، داگلگ ها و محل اتصال الینهدر به داگلگ ها این امکان فراهم شد 
تا تعمیرات نسوز از این فرصت استفاده کند و با برنامه ریزی دقیق و مشترک با واحد 
تولید و تعمیرات واحد احیای مستقیم خرازی و تعمیرات مرکزی با نسوزکاری داخل و 
خارج ریفورمر و اصالح و ترمیم بالنکت های سقف و دیواره جانبی و عرضی داخل 

ریفورمر ایفای نقش کند. 

مدیرعامل فوالد مبارکه در جمع مدیران این شرکت مطرح کرد

فوالدمبارکه محور اصلی تولید و توسعه فوالد کشور
تعامل بین منطقه و صنعت، 
توسعه اقتصادی و اجتماعی

به همراه دارد
فرماندار لنجان در جریان بازدید از خطوط تولید مجتمع فوالد 
سبا و دیدار با مدیر این مجتمع، بر اهمیت توسعه همکاری میان 

منطقه و صنعت تأکید کرد.
مهدی صفرخانلو با اشــاره به نقش صنعــت فوالد در 
توســعه اقتصادی کشــور و منطقه تصریح کرد: مجموعه 
فرمانداری و مسئوالن شهرستان لنجان همواره در حمایت 
از صنعت و رفع مشکالت احتمالی آن اهتمام ورزیده اند و بر 
این باورند که ظرفیت های صنعتی منطقه می تواند عالوه بر 
نقش آفرینی در توسعه اقتصادی کشور، در رونق کسب وکار 
و توسعه فضای فرهنگی و اجتماعی منطقه نیز مؤثر باشد. او 
با اشاره به اینکه مجتمع فوالد سبا خط تولیدی توانمند است 
و ظرفیت هــای باالیی دارد و می تواند در زنجیره تولید فوالد 
کشور و تولید محصوالت ویژه فوالدی نقش به سزایی داشته 
باشد، از برقراری تعامل هرچه بیشتر دست اندرکاران عرصـــه 
صنعـــت با مسئوالن منطقه به عنوان راهکار مؤثری برای 
بهبود فضای کسب وکار یاد کرد. در جریان این بازدید، احمد 
احمدیان مدیر مجتمع فوالد ســبا نیز ضمــن ارائه گزارش 
کاملــی از عملکرد این ناحیه در تولید محصوالت فوالدی و 
ایفای نقش در حوزه مسئولیت های اجتماعی گفت: در تابلو 
اهداف استراتژیک گروه فوالد مبارکه، توجه به مسئولیت های 
اجتماعی یکی از راهبردهای اصلی شــرکت است؛ ازاین رو 
هرزمانی که نیاز بوده، صنعت، خود را جدا از منطقه ندانسته و 
در چارچوب مقررات شرکت به مسئولیت های اجتماعی پایبند 
بوده است. او از بازسازی مرکز توان بخشی شهید مدنی، تأمین 
هزینه خودرو ویژه معلولین شهید مدنی، احداث زیرگذر اتوبان 
حاج آقاحسینی حدفاصل زرین شهر-ورنامخواست، ساخت 
ایستگاه راه آهن »ریز«، ساخت و نصب تندیس ورودی شهر 
چمگردان، سرمایه گذاری در پروژه جمع آوری فاضالب شهری 
منطقه لنجان، مساعدت مالی به کمیته امداد امام خمینی)ره(، 
حمایت مالی از نخستین کنفرانس ملی بحران آب شهرهای 
ایران و توســعه پایدار، همکاری با اداره بهزیستی شهرستان 
لنجان به عنوان بخشــی از اقدامات فوالد مبارکه در راستای 

مسئولیت های اجتماعی در منطقه لنجان یاد کرد.

تسهیل در جابه جایی مواد اولیه 
 موردنیاز شرکت فوالد هرمزگان

فرزاد ارزانی مدیرعامل شرکت فوالد هرمزگان در حاشیه 
آیین گشایش پروژه بهره برداری از 2۰۰ واگن لبه بلند در خط 
ریلی با بیان اینکه حمل ونقل ریلی بر امنیت و توسعه پایدار 
تأثیر مستقیم دارد گفت: توسعه ناوگان حمل ونقل ریلی کشور 
زمینه ســاز تحقق تولید ۵۵ میلیون تن فوالد، مطابق ســند 
چشم انداز توسعه است. به گزارش  چیالن، او ضمن اشاره به 
تأثیر توسعه حمل ونقل ریلی در صنعت فوالد در ادامه افزود: 
توســعه حمل ونقل ریلی عالوه بر افزایش امنیت، در محیط 
زیست و اقتصاد کشور نیز تأثیر مستقیم دارد و طبیعتا شرکت 
فوالد هرمزگان نیز با توجه به نیاز در بخش جابجایی مواد اولیه 
و محصوالت تولیدی از توسعه حمل ونقل ریلی و اضافه شدن 
2۰۰ واگن باری به این ناوگان اســتقبال می کند. ارزانی ادامه 
داد: افتتاح اولین فاز توسعه حمل ونقل ریلی کشور در استان، 
می تواند در جابجایی مواد اولیه موردنیاز شرکت فوالد هرمزگان 
بسیار اثرگذار باشد. مدیرعامل شرکت فوالد هرمزگان با بیان 
اینکه مواد اولیه موردنیاز بــرای یک میلیون و ۵۰۰ هزارتن 
محصول فوالد در این شــرکت، به میزان 2 میلیون و 6۰۰ 
هزار تن است، تصریح کرد: خوشبختانه امسال نسبت به سال 
گذشته ظرفیت حمل ونقل ریلی این شرکت از ۳2 درصد به 
۷6 درصد ارتقا یافته است. او با بیان اینکه توسعه ریلی کشور 
به ایجاد مسیری ایمن برای بار و مسافر کمک می کند گفت: 
در راستای سند چشم انداز ۱۴۰۴ طبق برنامه ریزی های انجام 
شده، کشور بایستی به تولید ۵۵ میلیون تن فوالد دست یابد 
و سهم هرمزگان در این چشم انداز ۱۰ میلیون تن درنظرگرفته 
شده است. ارزانی با اشاره به کمبود آب در مرکز و شمال کشور 
به دلیل خشک ســالی های اخیر، بیان داشت: راه گریزی جز 
توسعه صنایع آب بر در استان هرمزگان، حاشیه خلیج فارس و 
دریای عمان وجود ندارد. مدیرعامل شرکت فوالد هرمزگان 
در ادامه تأکید کرد: تحقق تولید ۱۰ میلیون تن محصول فوالد 
در هرمزگان به بیش از ۴۰ میلیون تن جابجایی نیاز دارد که 
بایســتی به آماده سازی زیرســاخت های آن به ویژه در حوزه 
حمل ونقل ریلی توجه داشت. این مسئول ادامه داد: عالوه بر 
آماده سازی زیرساخت های حمل ونقل، به زیرساخت هایی نظیر، 
آب، برق و گاز در هرمزگان جهت عملیاتی شدن توسعه ۱۰ 
میلیون تنی فوالد در این استان نیاز داریم که با انجام پیگیری ها 
در تمام سطوح استان و همچنین جذب سرمایه گذار، این امر 
میسر خواهد شد. او در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به 
کسب عنوان صادرکننده برتر استان برای چهارمین سال متوالی، 
اظهار داشت: فوالد هرمزگان بر پایه صادرات برنامه ریزی شده 
است و سال گذشته بالغ بر ۷۰ درصد محصوالت تولیدی این 
مجموعه صادر و ۳۰ درصد در داخل به مشتریان تحویل داده 
شد. ارزانی در ادامه با بیان اینکه در سال جاری نیز این هدف 
پیگیری خواهد شــد افزود: البته نیاز اولیه کشور که مصرف 
داخلی است در اولویت قرار دارد و مازاد تولید به سایر کشورهای 
خواهان این محصول، صادر خواهد شــد. مدیرعامل شرکت 
فوالد هرمزگان ادامه داد: البته با توجه به تشــدید تحریم ها 
مشــکالتی هم برای این حوزه ایجاد شده است، اما با درایت 
مســئوالن و مجموعه مدیریت شرکت فوالد، به دنبال ارائه 
راهکار برای عبور از تحریم ها هســتیم. ارزانی هدف اصلی 
صنعت فوالد، از افزایش میزان تولید این صنعت در هرمزگان را 
توسعه صادرات این محصول عنوان کرد و بیان داشت: با توجه 
به برنامه دولت برای افزایش ظرفیت تولید فوالد کشور به ۵۵ 
میلیون تن، بیش از ۳۵ میلیون تن از این میزان محصول با 
هدف صادرات برنامه ریزی شده است. مدیرعامل شرکت فوالد 
هرمزگان در ادامه بیان داشــت: بحث صادرات فوالد بحث 
پررنگی اســت و نیاز به زیرساخت های اساسی دارد و به نظر 

می رسد اصل موضوع نیز بایستی در هرمزگان دنبال شود.

   خبر  خبر

بهرام سبحانی رئیس هیئت مدیره 
ذوب آهن اصفهان شد

بهرام سبحانی از طرف شرکت صدر تأمین، به عنوان 
رئیس هیئت مدیره ذوب آهن اصفهان معرفی شــد و از 
زحمات حسین ناجی رئیس هیئت مدیره سابق این شرکت 

تقدیر شد.
او پیش ازاین نیز از سال 8۴ تا 88 رئیس هیئت مدیره 
و مدیرعامل ذوب آهن اصفهان بود. ســبحانی ســابقه 
مدیرعاملی در سه شــرکت بزرگ فوالدساز یعنی فوالد 
خراســان )۱۰ ســال(، ذوب آهن اصفهان )چهار سال( و 
فوالدمبارکه )پنج سال( را در کارنامه کاری خود دارد. او در 
شهریورماه سال جاری، دوباره رئیس انجمن تولیدکنندگان 
فوالد ایران شــد و در مهرماه ســال جاری نیز از سمت 

مدیرعاملی مجتمع فوالد مبارکه استعفا کرد.

واحد ذوب جهان فوالد 
سیرجان تا پایان سال 
به بهره برداری می رسد

واحد ذوب جهان فوالد سیرجان به ظرفیت یک میلیون 
تن در مرحله پیش راه اندازی است و انتظار می رود تا پایان 

سال این واحد مورد بهره برداری قرار گیرد.
علی عباسلو، مدیرعامل شرکت جهان فوالد سیرجان 
با بیان اینکه ترکیه بازار هدف مناسبی برای فروش آهن 
اســفنجی ایران است گفت: ترک ها به سمت جایگزینی 
آهن اســفنجی به جای قراضه رفته اند و با توجه به تولید 
۴۰ میلیون تن فوالد توســط فوالدســازان ترکیه، این 
کشــور می تواند بازار هدف خوبی برای فروش محصول 
ایران باشــد. او افزود: واحد ذوب جهان فوالد سیرجان به 
ظرفیت یک میلیون تن در مرحله پیش راه اندازی است و 
در انتظار ترخیص باقیمانده تجهیزات از گمرک هستیم و 
انتظار می رود تا پایان سال این واحد مورد بهره برداری قرار 
گیــرد. لذا تا زمان راه اندازی واحد ذوب می توانیم اقدام به 

صادرات کنیم.

ذوب آهن اصفهان ظرفیت 
نهفته زیادی دارد

بهرام سبحانی، رئیس هیئت مدیره ذوب آهن اصفهان 
در گفتگو با چیالن اظهار داشت: ذوب آهن، مادر صنعت 
فوالد و صنعت کشور به طول کلی است و پتانسیل رشد 

و توسعه خوبی دارد.
بهرام ســبحانی، رئیس انجمن تولیدکنندگان فوالد 
ایران و رئیس هیئت مدیره ذوب آهن اصفهان تصریح کرد: 
ذوب آهن اصفهان، ظرفیت های نهفته زیادی دارد ولی به 
دالیل مختلف تا امروز دچار مشکالت و تحوالتی شده که 
امیدواریم با همدلی و همکاری بقیه هیئت مدیره، مدیرعامل 
و سایر همکاران بتوانیم در مسیر درست هدایتش کنیم. 
او ادامــه داد: ذوب آهن باید به گونــه پیش رود که هم 
بتواند طرح توسعه اش را اجرا کند و هم به ظرفیت اسمی 
افزایش تولید دهــد. او در ادامه تأکید کرد: باید برنامه ای 
را اجرایی کنیم که دخل وخرج این شرکت متناسب شود 
تا سرمایه گذار و هم ســهامداران راضی باشند و شرکت 
هم بتواند نیاز کشــور به خصوص در بخش ساختمانی را 
تأمین ســازد. رئیس انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران 
خاطرنشان کرد: مصرف فوالد در کشورهای درحال توسعه 
از نوع فوالدهای ســاختمانی است و ازآنجاکه ذوب آهن 
یکــی از اصلی ترین تأمین کنندگان محصوالتی همانند 
تیرآهن، میلگرد و اخیرا ریل است، همه این محصوالت 
جزو مایحتاج توسعه و زیرساخت کشور است. امیدواریم 
ذوب آهن بتواند سهم قابل توجهی از بازار را در اختیار داشته 

باشد و امیدواریم شاهد رونق در ذوب آهن باشیم.

فوالد آلیاژی صنعت سبز کشور 
معرفی شد

مدیران کل محیط زیست از شــرکت فوالد آلیاژی 
ایران بازدید به عمل آورند که در این بازدید معاون سازمان 
محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست کشور، 
مدیرکل دفتر ارزیابی سازمان حفاظت محیط زیست کشور 
و مدیرکل حفاظت محیط زیست استان یزد و جمعی از 

مدیران مسئولین حفاظت محیط زیست حضور داشتند.
به گزارش چیــالن، علیرضا چایچی؛ مدیرعامل این 
شــرکت ضمن خیرمقدم به مدیران کل محیط زیست 
کشــور، از عملکرد، توانمندی و پتانسیل های شرکت و 
همچنین از سرمایه گذاری و هزینه های انجام شده برای 
داشتن یک صنعت سبز برتر گزارشی ارائه کرد. در ادامه 
این نشست؛ رئیس محیط زیست شرکت فوالد آلیاژی، 
ضمن اعالم همکاری بسیار خوب فی مابین محیط زیست 
استان یزد و شرکت فوالد آلیاژی ایران گفت: شرکت فوالد 
آلیاژی ایران به عنوان یک صنعت سبز در کشور معرفی 
شده است و این شرکت به منظور رسیدن به توسعه پایدار و 
حفظ محیط زیست و با توجه به فعالیت ها، امکانات و منابع 
خود از ابتدای طرح گام های مؤثری در این راستا برداشته 
است. او اظهار کرد: این صنعت یک مصرف کننده بزرگ 
ضایعات فلزی به عنوان مواد اولیه تولیدکننده تولید فوالد 
است که نقش مهمی را در چرخه بازیافت ضایعات فلزی 
ایفا می کند. او همچنین در ادامه از فعالیت ها، عملکرد و 
برنامه های محیط زیستی شرکت خبر داد و گفت: شرکت 
فوالد آلیاژی ایران به منظور رسیدن به توسعه پایدار و حفظ 
محیط زیست و با توجه به فعالیت ها، امکانات و منابع خود، 
از ابتدای طرح گام های مؤثری در این راســتا برداشته؛ و 
بــا صرف هزینه معادل ۳۳ میلیون دالر و 8 میلیون یورو 
در زمان اجرای طرح، سرمایه گذاری مناسبی داشته است 
که سالیانه نیز 6 میلیارد تومان صرف راهبری مناسب این 

تجهیزات کرده است.

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان مطرح کرد

بهبود شرایط ذوب آهن با خروج از شمول ماده 1۴1 

بارگذاری کاتالیست های 
بومی سازی شده در فوالد مبارکه
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شماره ارسـال پـیامک:30007446   | تلفن ارتـباط خوانندگان : 36293750
برای پیــگیری جدیدتـــرین اخبار 
در سایت اصفهان امروز اسکن کنید

مرتضی تبریزی در روزهای پایانی نقل و انتقاالت تابستانی 
بود که بعد از کش وقوس های زیاد به اســتقالل پیوست. او 
شروع بســیار خوبی با آبی پوشان پایتخت داشت و در دیدار 

نخست خود با این تیم برابر تراکتور توانست گل بسیار زیبایی 
به ثمر رساند. بعدازآن گل روند گلزنی مهاجم گران قیمت آبی 
پوشــان در لیگ برتر متوقف شد و جایگاه خود را در ترکیب 

اصلی ازدســت داده و در چند دیــدار اخیر حتی فرصت بازی 
کردن پیدا نکرده است. طبیعی است که مهاجمی مانند تبریزی 
که در ذوب آهن می درخشید و همواره از شانس های آقای گلی 
بوده از وضعیت خود در اســتقالل و نیمکت 
نشینی راضی نباشد. خبرهای درباره احتمال 
جدایی این بازیکن و بازگشت او به استقالل 
به گوش می رسد. باشگاه ذوب آهن به صورت 
رسمی اعالم کرد که در این باشگاه به روی 
گلزن سابق باز است و اگر او بخواهد می تواند 
به تیم سابقش برگردد اما باشگاه استقالل 
به صراحت تأکید کرد که اجازه جدایی را به 
مهاجم جدید خود نخواهد داد. آنچه که روشن 
اســت این که تبریزی در استقالل نتوانسته 
انتظارات را برآورده کنــد و ازنظر روحی در 
شرایط خوبی به سر نمی برد. اصال بعید نیست 
که استقالل به دنبال مهاجم جدیدی باشد و با جدایی تبریزی 
موافقت کند. به نظر می رسد که زمستان داغی در انتظار آبی 

پوشان است.

سعید آذری روز شنبه با ممانعت از ورود عوامل پخش 
زنده شــبکه اصفهان، اجازه نداد تا ایــن دیدار به صورت 
زنــده روی آنتن برود تا یکــی از جدی ترین واکنش ها را 

نســبت به آنچه ذوبی هــا تضییع حقوق 
فوتبال اصفهان می دانستند شکل بگیرد. 
آذری پیرو صحبت های قبلی خود، اجازه 
ورود به دوربین های صداوســیما را نداد و 
حتی زمانی که از ســوی سازمان لیگ و 
مرادی ناظر بازی با مدیرعامل ذوب آهن 
تماس گرفته شــد از تصمیم خود کوتاه 
نیامد و تأکید کرد به هیچ عنوان زیر بار این 

موضوع نمی رود. 
در این شرایط که هر کس از ظن خود 
به تحلیل این رفتــار می پردازد و برخی 
آن را یــک حرکت جدی بــرای تغییر 

نگاه ها و تلنگری به صداوســیما برای نگاهی ویژه تر به 
شهرستان ها می دانند. 

گروهی هم تحلیلی مثبت از موضوع نداشــته و آن را 

یک حرکت احساسی و به دوراز استدالل قلمداد می کنند. 
در همین شرایط مدیران دیگر تیم اصفهانی یعنی سپاهان 
به دیدار مدیرکل صداوســیمای مرکــز اصفهان رفتند تا 

موضعی در ظاهر متفاوت از ذوب آهن اتخاذ کنند. اگرچه 
گفته می شود تابش برای بیان نیازهای دو تیم اصفهانی و 

چالش های هر دو باشگاه در این جلسه حاضرشده است.

چراغ سبز ذوب آهن 
به مرتضی تبریزی

رفتار متفاوت مدیران سپاهان 
و ذوب آهن با صداوسیما

ورزش
     منهای فوتبال     چهره ها

بازگشت گیتی پسند به خانه 
پس از 2 هفته 

هفته هجدهم لیگ برتر فوتسال فردا با انجام هفت 
دیدار به صورت هم زمان برگزار می شــود که تیم گیتی 
پســند اصفهان پس از دو هفته دوری از خانه، باید از تیم 
مقاومت قرچک میزبانی کند. تیم گیتی پسند اصفهان دو 
هفته گذشــته در شهرهای قدس و ساوه مهمان دو تیم 
پارسیان و شهرداری بود و این دو بازی را با پیروزی پشت 
سر گذاشت تا با ۴۳ امتیاز از ۱۷ بازی به صدرنشینی خود 
در لیگ برتر فوتســال ادامه دهد. سپهر محمدی و سید 
حسین حسینی دو سنگربان گیتی پسند در هفده هفته 
از مسابقات لیگ فقط ۳۳ گل دریافت کرده اند و دو کلین 
شــیت نیز به ثبت رسانده اند تا لقب کمترین گل خورده 
را برای تیم گیتی پســند به دست آورده باشند. همچنین 
گیتی پســندی ها با 68 گل زده بهترین خط حمله را نیز 
به نام خود ســند زده اند. شاگردان رضا لک در نیم فصل 
دوم رقابت های لیگ برتر فوتسال همه بازی های خود را 
با پیروزی پشت سر گذاشته اند و تصمیم دارند این روند را 
نیز تا جایی که ممکن است ادامه دهند. از سوی دیگر تیم 
مقاومــت قرچک با 22 امتیاز در رده نهم جدول قرار دارد 
و برای قرار گرفتن در جمع هشت تیم باالی جدول باید 
بتواند حداقل امتیاز را از این بازی خارج از خانه به دســت 
بیاورد. بازی تیم گیتی پسند اصفهان در ورزشگاه پیروزی 

اصفهان برگزار خواهد شد.

قهرمانی تیم هندبال اصفهان 
در المپیاد استعدادهای برتر

تیم هندبال ســاحلی پسران اصفهان در رقابت های 
المپیاد استعدادهای برتر ورزشی در رشته هندبال که در 
شهر بوشهر برگزار شد، توانست مقام نخست این رقابت ها 
را کسب کند. اصفهان، ایالم، یزد، سیستان و بلوچستان، 
کرمان، هرمزگان و مرکزی تیم هایی بودند که توپ به 
دســتان اصفهانی با آن ها هم گروه بودند و توانستند از 
این گروه به جمع هشــت تیم صعود کنند. تیم هندبال 
ساحلی اصفهان در جمع هشت تیم برتر چهارمحال و 
بختیاری را از پیش رو برداشت و در نیمه نهایی همدان را 
مغلوب کرد تا در فینال برابر تیم میزبان یعنی بوشهر قرار 
بگیرد آن ها با برتری مقابل بوشهر در بازی فینال عنوان 
قهرمانی این دوره از رقابت های هندبال ساحلی المپیاد 
استعدادهای برتر را به خودشان اختصاص دادند. مهرداد 
جعفری، سرمربی تیم هندبال ساحلی اصفهان پیرامون 
سطح این مسابقات، اظهار کرد: ازآنجایی که تمام تیم ها 
باقدرت و به صورت منتخب شــرکت کرده بودند سطح 
مسابقات بسیار باالبود و ما هم با برنامه ریزی هایی که از 
قبل صورت گرفته بود تمریناتمان را زودتر شروع کرده 
بودیم و توانستیم با کسب عنوان قهرمانی، حاصل این 

تمرینات را ببینیم.

پایان مسابقات اسکیت  هنری 
کشور در اصفهان

مسابقات اسکیت هنری در اصفهان با معرفی نفرات 
برتر به کار خود پایان داد. مســابقات اســکیت هنری با 
حضور 2۰2 اسکیت باز از ۱۰ استان کشور به مدت دو روز 
به میزبانی اصفهان در ورزشگاه آرارات برگزار شد. در این 
دوره از مسابقات که به مناسبت روز نکوداشت اصفهان و 
در دو بخش آقایان و بانوان برگزار شد، تیم های خرمشاد 
تهران، سایمان تبریز، انقالب تهران و اصفهان بیشترین 
مدال ها را به خود اختصاص دادند. اسکیت بازان اصفهانی 
در ایــن رقابت ها موفق به کســب ۳ مدال طال، ۳ مدال 
نقره و 2 مدال برنز شــدند. این دوره از مسابقات با حضور 
بیشترین تعداد شرکت کننده در رقابت های اسکیت هنری 

کشور برگزار شد.

راه یابی کشتی گیران اصفهانی 
به رقابت های انتخابی تیم ملی

سرپرســت هیئت کشــتی اســتان اصفهان گفت: 
کشتی گیران اصفهانی با موفقیت در مسابقات کشتی آزاد و 
فرنگی قهرمانی کشور به مرحله نهایی رقابت های انتخابی 
تیم های ملی راه یافتند. مصطفی میرزایی درباره برنامه های 
هیئت کشتی استان اصفهان اظهار داشت: از ۳۰ آبان تا 
دوم آذرماه میزبان مســابقات کشتی فرنگی بزرگساالن 
قهرمانی کشور در گروه »ب« بودیم که این مسابقات با 
حضور ۱۰ تیم در دو گروه و به میزبانی زرین شهر برگزار 
شــد و با قهرمانی تیم اصفهان به پایان رسید. تیم های 
خراسان رضوی و کرمانشــاه نیز بر سکوی دوم و سوم 
ایستادند. وی با اشاره به حضور قهرمانان آسیا و جهان در 
این دوره از مسابقات افزود: این رقابت ها با گرامیداشت یاد 
شهید سلیمیان که از قهرمانان کشتی آزاد کشور بوده است، 
برگزار شد. نفرات اول و دوم این مسابقات به رقابت های 
انتخابی تیم ملی راه پیدا کردند که خوشبختانه کشتی گیران 
اصفهانی نیز در میان آن ها حضور دارند. سرپرست هیئت 
کشتی استان اصفهان ادامه داد: تیم کشتی فرنگی اصفهان 
با قهرمانی در این مســابقات به جمع ۱۰ تیم برتر کشور 
صعود کرد و در دوره های بعدی مسابقات کشتی فرنگی 
قهرمانی کشــور در گــروه »الف« رقابــت خواهد کرد. 
کشتی اصفهان درگذشــته جزو مدعیان ایران بوده و در 
المپیک مونترال ســه نماینده داشته است. همچنین نام 
مرادعلی شیرانی به عنوان قهرمان کشتی فرنگی جهان 
و هاشم قنبری قهرمان بازی های آسیایی تهران در کنار 
نام قهرمانان دیگری در کشتی اصفهان می درخشد و اگر 
بخواهیم به روزهای اوج کشتی اصفهان برگردیم باید با 
قدرت های کشتی ایران مبارزه کنیم تا دوباره قهرمان آسیا 

و جهان پرورش دهیم.

حریف امروز ذوب آهن 
یعنی فوالد خوزســتان از شــرایط 
بهتری نســبت به تیم اصفهانی 
برخوردار است. آن ها در رده نهم 
و  قرارگرفته اند  رده بندی  جدول 
چهار پله با ذوب آهن فاصله دارند. 
سرخ پوشــان اهوازی که این 
با ســیروس پورموسوی  فصل 
کارشــان را آغاز کردند پس از شش 
هفته عذر این مربی بومی را خواستند و کمک 
سرمربی سابق یعنی ایلی استن رومانیایی را جایگزین 
او کردند. استن هم همچون پورموسوی تنها شش هفته 
روی نیمکت فوالد دوام آورد و ســپس اخراج شد تا عزیز 
فریسات سومین سرمربی فصل فوالد لقب گیرد. فوالدی ها 
هفته گذشته شگفتی بزرگی را با سرمربی تازه کار رقم زدند 

و توانستند تیم مدعی پیکان را در تهران از پیش رو بردارند.
ذوب آهن و فوالد صنعتی های مریض

تفاوت های این فصل تیم هــای ذوب آهن و فوالد تنها 
در یک پیروزی بیشتری که حریف اهوازی به دست آورده، 
آشکار می شــود. البته فوالدی ها یک بازی نیز بیشتر از 
ذوب آهن برگزار کرده اند و شــاید مقایسه نتایج این دو 
تیم چندان دقیق نباشــد. از ســوی دیگر هر دو تیم 
در فصــل جاری با نیت حضــور در جمع مدعیان 
کســب ســهمیه در لیگ هجدهم حاضر شدند 
اما تاکنون که توفیقی در نزدیک شدن به این 
هدف پیدا نکرده اند. دو تیم صنعتی کشور که 

سابقه قهرمانی در لیگ برتر و جام حذفی را در کارنامه شان 
دیده می شــود احتماال نیم فصل را کج دار و مریض به پایان 
خواهند رساند تا در تعطیالت به فکر نسخه ای شفابخش برای 

دردهایشان باشند.
پریرا خطرناک ترین بازیکن فوالد

لوسیانو پریرا مهاجم برزیلی فوالد در فصل جاری هرچند تنها 
چهار بار برای تیمش موفق به گلزنی شده است اما خطرناک ترین 
بازیکن تیم میهمان در بازی امروز خواهد بود. پریرا که نشان داده 
راه باز کردن دروازه حریفان را به خوبی می داند بازیکنی است که 
لحظه غفلت از او می تواند بهای گزافی برای تیم مقابل به همراه 
داشته باشد. جمعه گذشته همین بازیکن در آخرین دقیقه بازی با 
گلی که مقابل پیکان به ثمر رساند پیروزی بسیار روحیه بخشی 
را به تیمش ارزانی کرد. البته فوالدی ها حسن بیت سعید را نیز 
در اختیاردارند که تاکنون چهار پاس گل برای هم تیمی هایش 
فراهم کرده و بازیکن سریع و گل سازی به شمار می رود. بدون 
شــک منصوریان باید اساس برنامه هایش را بر مهار دوستاره 
اصلی فوالد قرار دهد و البته از دیگر بازیکنان فوالد همچون 

مهدی زبیدی و رضا میرزایی غافل نشود.
خط آتش کم اثر ذوب آهن

مشکل هفته های گذشته ذوب آهن به ناتوانی آنها در خط 
حمله بازمی گردد. ذوبی ها دربازی های اخیر هم در موقعیت سازی 
و هم در گلزنی تیم ضعیفی نشان داده اند که با دشواری موفق 
به فتح دروازه حریفان می شود. آن ها در پنج بازی پیشین تنها دو 
بار دروازه حریفان را بازکرده اند تا همین آمار اندک گلزنی برای 
سقوط تیم اصفهانی در جدول رده بندی کفایت کند. ذوبی ها 
امیدوار بودند با حضور منصوریان مشکالتشان در خط حمله 

کمتر شود اما بازی با پارس جنوبی جم نشان داد تغییر سرمربی 
به تنهایی برای آرایش قدرت خط آتش تیم اصفهانی کفایت 
نمی کند و آن ها باید به فکر جذب یک مهاجم شش دانگ باشند. 
مهاجمی که از اندک موقعیت های ایجادشده بیشترین بهره را 
ببرد. ذوبی ها در ابتدای فصل ادی ارناندز مهاجم هندوراسی را به 
خدمت گرفتند به امید این که این بازیکن جای خالی تبریزی را 
در خط حمله پر کند. ارناندز در هفته نخست و سوم برای ذوبی ها 
گلزنی کرد و همه را به این باور رساند که سبزها در خط حمله 
مشکل چندانی نخواهند داشت اما روند گلزنی هایی این بازیکن 
پس از هفته سوم کامال متوقف شد. البته ذوبی ها رحیم زهیوی 
مهاجم اسبق استقالل خوزستان را هم به جمع بازیکنانشان 
اضافه کردند بلکه این بازیکن بتواند گره گشای مشکالت خط 
حمله آن ها شود که این فعل وانفعال هم تاکنون حاصلی به همراه 

نداشته است.
مظاهری متزلزل و غیرقابل اعتماد

ذوبی ها در فصــل جاری روی توانایی های فنی رشــید 
مظاهری حســاب ویژه ای بازکرده بودند اما ایــن دروازه بان 
ملی پوش با گل هایی که دریافت کرد همه گمانه زنی های پیش 
فصل را به هم ریخت. مظاهری که در چند فصل اخیر یکی از 
نقاط اتکا تیمش بود دربازی های فصل جاری هیچ نشــانی از 
همان دروازه بان سرپنجه و آماده چند فصل اخیر فوتبال ایران 
بروز نداده و در یکی دو بازی گل های بچه گانه ای دریافت کرد. 
این اتفاقات موجب شد تا قفس توری ذوبی ها حاال دیگر به پاشنه 
آشیل تیم اصفهانی تبدیل شده است و اگر مظاهری در بازی 
امروز هم متزلزل نشان دهد احتمال موفقیت ذوب آهن در اهواز 

را به حداقل خواهد رساند.

این روزها صحبت از بازگشــت مرتضــی تبریزی به 
ذوب آهن و پیوستن خسرو حیدری به سپاهان مطرح شده 
است. عملکرد نه چندان مطلوب استقالل در لیگ هجدهم 
تا اینجای کار باعث شده گمانه زنی ها در مورد فعالیت این 
باشگاه در نقل و انتقاالت زمســتانی شروع شود و عالوه 
بر چند بازیکنی که شنیده می شود مدنظر این باشگاه قرار 
دارند، صحبت از جدایی چند بازیکن این تیم و پیوستن به 
تیم های خواهانشان هم مطرح شده است. یکی از شایعاتی 
که در روزهای اخیر در رســانه ها مطرح شده است، جدایی 
مرتضی تبریزی و خســرو حیــدری در نیم فصل از جمع 

آبی پوشان و پیوستن آن ها به تیم های اصفهانی است. بدین 
ترتیب که تبریزی به ذوب آهن برگردد و خســرو حیدری 
با درخواســت قلعه نویی راهی استقالل شود. مورد اولی که 
مربوط به جدایی تبریزی اســت با تکذیب ســریع باشگاه 
اســتقالل همراه بود و با توجه بــه هزینه ای که بابت این 
انتقال صورت گرفته و البته شــرایط سنی خوب تبریزی از 
اول هم بعید بود اســتقاللی ها حاضر به همچنین انتقالی 
باشند. اگرچه منصوریان عالقه زیادی به بازی تبریزی دارد 
و زمان حضورش در استقالل هم به دنبال این بازیکن بود و 
سعید آذری هم عنوان کرده در های باشگاه به روی تبریزی 

باز اســت. مورد دیگر هم مربوط به همکاری دوباره خسرو 
حیدری با سپاهان و امیر قلعه نویی است. حیدری این روزها 
در استقالل اغلب نیمکت نشین است و با توجه به عالقه ای 
که قلعه نویی به سبک بازی او دارد این شایعه ایجاد شد که 
نیم فصل به سپاهان می رود ولی باشگاه سپاهان هم قویا این 
مورد را تکذیب کرده است. سپاهان در سمت راست در حال 
حاضر محمد ایرانپوریان و حسن جعفری را در اختیار دارد که 
رقابت سنگینی برای حضور در ترکیب اصلی دارند و عملکرد 
هر دو بازیکن تا اینجای کار خوب بوده اســت و نیازی به 

جذب دفاع راست دیگری در این تیم احساس نمی شود.

شاگردان منصوریان امروز با فوالد خوزستان پیکار می کنند 

ذوب آهن در اهواز
به دنبال خوشبختی

بازگشت تبریزی و حیدری به اصفهان؛ از شایعه تا واقعیت

Á پست اینستاگرامی بختیار رحمانی در حمایت از سپاهانÁ تقدیر بازیکن تراکتور از هواداران به دلیل نمایش پرچم ژاپنÁ طراحی ماسک دیباال ستاره یونتووس از سوی یک شرکت چینی 

A.Ehteshami@esfahanemrooz.ir
امیر حسین احتشامی |   حضور سپاهان و ذوب آهن 

در تورنمنت کیش
دبیر شــورای عالی ورزش جزیره کیش از برگزاری 
یک تورنمنت چهارجانبه فوتبال با حضور تیم های مطرح 
تهرانی و اصفهانی در این جزیره خبر داد. جزیره کیش در 
هفته های آینده میزبان یک تورنمنت چهارجانبه فوتبال 
خواهد بود. بنا بر اعالم بهرام افشارزاده، دبیر شورای عالی 
ورزش جزیره کیش در این تورنمنت قرار است تیم های 
پرسپولیس، استقالل، سپاهان و ذوب آهن حضورداشته 
باشند و باهم دیدارهایی را برگزار کنند. هماهنگی الزم 
دراین باره با چهار باشگاه یادشده صورت گرفته است و 
آنها موافقت خود را برای حضور در این تورنمنت در زمان 

تعطیالت لیگ برتر اعالم کرده اند.

رابطه گرم علیرضا منصوریان 
و محسن مسلمان

رویای بازی گرفتن از محسن مسلمان باالخره برای 
علیرضا منصوریان محقق شد. او عالقه زیادی داشت در 
استقالل این ستاره را در اختیار داشته باشد اما آن زمان 
شرایط فراهم نشــد. محسن مسلمان اگر در سال های 
گذشته فراز و نشــیب هایش اجازه می داد، می توانست 
یکی از بهترین ستاره های تاریخ فوتبال ایران باشد. او از 
دورانی که به عنوان یک نوجوان در ترکیب ذوب آهن به 
بازی گرفته و چهره شد تا بعد که پیراهن فوالد خوزستان 
و پرسپولیس را پوشید و حاال که بار دیگر به ذوب آهن 
برگشــته اگرچه یک مهره تأثیرگذار به حساب آمده اما 
گاهی حواشــی و البته فراز و نشیب های فنی اش اجازه 
نداده آن طور که بایــد موردتوجه قرار بگیرد. بااین حال 
کیست که نداند مســلمان اگر بخواهد با توانایی های 
فنی ای که دارد می تواند هر کار غیرممکنی را انجام بدهد 
و به بازیکنی تبدیل شــود که همین چند ماه قبل لقب 
مهندس فوتبال را یدک می کشید. مسلمان که امسال 
باانگیزه تکرار روزهای خوب گذشته با ذوب آهن بار دیگر 
پیراهن این تیم را پوشیده هنوز نتوانسته مثل دوران اوج 
در ترکیب تیم دوران نوجوانی اش بدرخشد. منصوریان 
و مســلمان اگرچه به غیراز تیم ملــی امید در هیچ تیم 
دیگری باهم کار نکردند اما همواره رابطه خوبی داشتند. 
اهالی فوتبال هنوز مصاحبه مسلمان مبنی بر اینکه »اگر 
منصوریان زودتر سرمربی استقالل می شد، به پرسپولیس 
نمی رفتم« را از یاد نبرده اند. از سوی دیگر سرمربی جدید 
ذوب آهن هم همواره از عالقه مندان به ســبک فوتبال 
مهندس این تیم بوده و حاال نیز امیدوار اســت او مثل 
دوران طالیی اش در میانه زمین دست به کارهای بزرگ 

بزند و برگ برنده تیمش باشد. 
رابطه گرم منصوریان و مســلمان از قبل از شروع 
بازی ذوب آهن و پارس جنوبی بار دیگر عیان شد جایی 
که سرمربی ذوب آهن در مراسم شروع بازی این ستاره 
محبوب را بــه کنار زمین فراخوانــد و به او چند نکته 
تاکتیکی را یادآوری کرد. او از مســلمان در طول بازی 
مدام می خواســت که توپ را حفظ کند و با پاس های 
دقیقش برای مهاجمان ذوب آهن در پشت دفاع پارس 
جنوبی موقعیت گلزنی بســازد.وقتی در هر جای زمین 
حریف داور به ســود ذوب آهن سوت می زد، منصوریان 
از کنار زمین با انگشتانش عالمتی را به مسلمان نشان 
می داد و بعد از چند بار تکرار این موضوع مشخص شد 
که خواسته سرمربی از مرد میانه زمین تیمش این است 
که ضربات ایستگاهی را سریعا بکارد و شروع کند تا تیم 

حریف غافلگیر شود. 

تشکیل پرونده 
برای کی روش و برانکو

رئیس کمیته اخالق فدراســیون فوتبال از تشکیل 
پرونده کارلوس کــی روش و برانکو ایوانکوویچ در این 

کمیته خبر داد. 
کارلوس کی روش ســرمربی تیم ملــی فوتبال و 
برانکو ایوانکوویچ سرمربی پرسپولیس بارها مستقیم یا 
غیرمســتقیم علیه یکدیگر موضع گرفته و باعث ایجاد 
تنش در فوتبال ایران شده اند. در این میان، کمیته اخالق 
فدراســیون فوتبال که تاکنون واکنشی به این موضوع 
نداشته، به این موضوع ورود کرده است. مرتضی تورک 
رئیس کمیته اخــالق دراین باره گفــت: در حال رصد 
رفتارهای کی روش و برانکو هستیم. پرونده آن ها را در 
کمیته اخالق تشــکیل داده ایم، اما اقدام خاصی مبنی 
بر احضار آن ها نداشــته ایم. می خواهیم ببینیم تا کجا 
می خواهند پیش بروند و سپس اقدام کنیم. وی در مورد 
اینکه برخی ها اعتقاددارند که فدراسیون یا کمیته اخالق 
نمی تواند به اظهارات کی روش ورود کند، گفت: چنین 

چیزی نیست و برای هر دو نفر پرونده تشکیل داده ایم.

تیم فوتبال ذوب آهن عصر امروز باید در ورزشگاه غدیر اهواز 
با فوالد خوزستان روبرو شود. ذوبی ها که همین شنبه گذشته 
با یک گل مغلوب پارس جنوبی جم شدند حاال با منصوریان 
در دومیــن دیدار به میدان خواهند آمد تا با سرخ پوشــان 
اهوازی روبرو شوند. منصوریان در نخستین تجربه مربیگری 
نتوانست موفق عمل کند و سبزپوشان اصفهانی شکستی 
دیگر را تحمل کردند و حاال در وضعیتی قرارگرفته اند که باید 

نگران سقوط آن ها به لیگ دسته یک شد. 

ذوب آهنفوالد
15:30
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رتبه نخست روزنامه های محلی و استانی 
سراسر کشور

 رتبه 8 روزنامه های خصوصی 
و رتبه ۱6 در بین ۱8۰ روزنامه کشور

آیین نامه اخالق حرفه ای در لینک »درباره ما«
 سایت اصفهان امروز منتشر شده است.

www.esfahanemrooz.ir

گروه نشریات  

عضو تعاونی مطبوعات، انجمن مدیران رسانه

روزنامه فرهنگی، اجتماعی با روش خبری - تحلیلی- اطالع رسانی 
بنیانگذار:  عبدالمحمد اکبری | تاسیس:  1383
صاحب امتیاز: شرکت رسانه رویداد پارسی 
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به بهانه هفته مبارزه با خشونت علیه زنان – ناهید زمانی- اصفهان امروز  جعبه سیاه

صوفی ار باده به اندازه خورد نوشش باد
ورنه اندیشه این کار فراموشش باد

حافظ

روز نیروی دریایی
درگذشت حمید مصدق 

همه  رویاهایمان می توانند به واقعیت بپیوندند، اگر شهامت دنبال کردنشان را 
 والت دیزنی داشته باشیم.

بگو سپاس برا ی خداست و درود بر آن بندگانش كه آنان را برگزیده است. آیا خدا برای آنان بهتر است  
نمل )۵۹(یا آنچه با او شریك می گردانند. 

مناسبت ملیسخن بزرگان یک فنجان آیات نورانی
شعر

پیشنهاد امروز

نقد و بررسی خبرگزاری ایسنا اصفهان
چهارشنبه 7 آذر ساعت 16

مکان: سالن کنفرانس مجتمع فرهنگی مطبوعاتی 
اصفهان

سومین نشست 
کافه رسانه

فرهنگ امروز

فناوری امروز

سرپرست ارکستر کودکان و نوجوانان اصفهان گفت: 
ارکســتر کودکان و نوجوانان اصفهان بســتری جهت 
کشف اســتعدادها و تربیت نوازندگان اصفهانی در قامت 

سولیست های معروف جهان است.
پویا ولی خانی در گفتگو با ایسنا در مورد فعالیت این 
 flash ارکستر، اظهارکرد: این ارکستر اجراهایی به صورت
mob در میان مردم برگزار کرده که با اســتقبال خوبی 

روبرو شده است.
او افزود: اجرای flash mob ســبکی از اجرا درون 
فضای باز است که نوازندگان با برنامه ای تعیین شده بین 
مردم حضور پیدا و شــروع به ساز زدن می کنند تا به یک 
نقطه مشترک برسند آخرین سمفونی تکمیل شده لودویگ 
فان بتهوون بود که این قطعه از نظر موسیقیدان های بزرگ 
جهان به  عنوان بهترین اثر بتهوون و موسیقی کالسیک 

یاد می کنند.
سرپرست ارکستر کودکان و نوجوانان اصفهان، افزود: 
متاسفانه هرگاه صحبتی از ارکستری مانند ارکستر نوجوانان 
می شود تصور اغلب مخاطبان به این سمت و سو کشیده 
می شود که گویی قرار است شاهد اجرایی قطعاتی ساده 
مانند موزیک اُرف باشــند در حالی که این طور نیست و 
قطعه ای که در آخرین اجرا این ارکســتر اجرا شده است 

نشان از یک قطعه کامل دارد.
ولی خانی خاطرنشــان کرد: این ارکســتر در تاریخ 
١٦شــهریور سال١٣٩٧ به صورت جدی فعالیت خود را 
آغاز کرده و هم اکنون از ٥٠ نفر نوازنده و ٢٠ نفر خواننده 

گروه ُکر زیر 1۹ سال تشکیل شده است، هدف از ایجاد 
این ارکستر بستری جهت کشــف استعدادها و تربیت 
نوازندگان اصفهانی در قامت سولیســت های معروف 

جهان است.

اگر فکر می کنید وجود دو یا چهار یا پنج دوربین روی گوشی های هوشمند کافی 
نیست، ممکن است به زودی شرکت ال جی آرزوی شما را برآورده کند و یک گوشی 

با 16 دوربین تولید و عرضه کند.
به گزارش مهر به نقل از نکست وب، این شرکت اختراع منحصر به فردی را به ثبت 
رسانده که چیزی نیست جز یک گوشی هوشمند با 16 لنز دوربین که کیفیت و شفافیت 

بی نظیری را برای عالقمندان به عکاسی به ارمغان خواهد آورد.
قرار است این 16 دوربین روی یک مربع چهار در چهار در کنار هم قرار بگیرند 
و البته هر یک از انحنا و خمیدگــی خاص خود برخوردار خواهند بود. این نحوه 
قرارگیری دوربین ها در کنار یکدیگر باعث می شــود تا بتوان از سوژه از زوایای 

مختلف عکس گرفت.

هدف از این کار تهیه عکس های متحرکی است که کیفیت و وضوح زیادی 
داشــته باشند. این دوربین در پشت گوشــی قرار می گیرد و دارای آینه ای برای 
عکاســی سلفی است و یک فالش هم برای تأمین نور در صورت لزوم برای آن 

در نظر گرفته شده است.
افزودن جلوه های ویژه متعدد نیز به عکس در حین عکاسی ممکن است. به عنوان 
مثال به راحتی می توان برخی اشیای عکس را حذف و اشیای دیگری را به آن افزود. 
بریدن بخشی از عکس و افزودن جزئیات دیگری به آن با استفاده از داده های یک لنز 

دیگر نیز ممکن خواهد بود.
به عنوان مثال شما می توانید از یک خرس اسباب بازی عکس بگیرید و سر آن را با 
استفاده از عکس های لنزهای دیگر جابجا کنید یا به چپ و راست و پایین و باال بکشید. 

تهیه عکس های سه بعدی و ترکیب چندین عکس نیز با این دوربین به راحتی ممکن 
است. زمان تولید و عرضه یک گوشی با چنین دوربینی مشخص نیست.

 تلگرام طالیی و هاتگرام دو اپلیکیشنی هستند که 
بر اساس شنیده ها در مجموعه پارک فناوری دانشگاه 
تهران فعالیت کرده و خدمات ســامانه مســدود شده 
تلگرام را در اختیار کاربــران ایرانی می گذارند. برخی 
از کارشناسان این دو پیام رسان را جایگزین هایی باب 
میل دولت و حاکمیت می دانند که در آنها مطالب غربال 
شده و دسترسی به هر محتوایی امکان پذیر نیست. راه 
اندازی سیســتمی که کار یک سرویس آنالین فیلتر 
شده را انجام دهد اما فقط به تلگرام محدود نشده و این 
روزها ســایتی راه اندازی شده که به عنوان »یوتیوب 

طالیی« شناخته می شود.
ســایت مذکور که Dideo نام دارد در حقیقت یک 
موتور جســتجوی ویدئــو بوده که در بین ســایت های 
مطرح سرویس اشتراک ویدئو همچون آپارات، یوتوب و 
Vimeo گزینه هایی را یافته و به کاربر نشان می دهد. 
به جز سایت آپارات، بقیه سورس ها و منابع جستجوی این 
سایت در حالت عادی برای کاربران داخل کشور فیلتر بوده 
و حاال می توان بدون فیلترشکن به محتوای چند میلیون 

ویدئو سایت یوتوب دسترسی داشت.
این سامانه زیر نظر شرکت توسعه راهکار نوین جویش 
فعالیت دارد؛ شرکتی که زیر نظر پارک فناوری دانشگاه 
صنعتی شریف کار می کند و محمود کریمیان مدیریت 
آن را برعهده  دارد. او متولد مشــهد و دانش آموخته دوره 
کارشناسی دانشگاه فردوسی مشهد و کارشناسی ارشد و 
دکترای دانشگاه شریف است و در رشته هوش مصنوعی 
تحصیل می کند. کریمیان پایان نامه  دوران کارشناســی 
ارشد خود را تحت عنوان دسته بندی داده های ویدئویی با 
استفاده از روش های یادگیری نیمه نظارتی نوشته است. به 
نظر می رسد او به کار خود وارد بوده و هشت سالی می شود 

که در این حوزه فعالیت دارد.
او در مراسمی در دانشگاه شــریف درباره ویدئوهای 
داخل یوتیوب و سرویس Dideo که در آن زمان )آبان 
۹6( برای دانشجویان این دانشگاه معرفی شده بود، گفته 

بــود: فقط ١٠ درصد محتوای موجود در یوتیوب مغایر با 
قوانین کشــور است، که قطعا کل محتوا نیست و از این 
حیث باید بتوانیم از ظرفیت های موجود در آن برای رشد 
و بالندگی کشور مخصوصا در حوزه آموزشی بهره ببریم. 
از این رو در انبار محتوای دیدئو امکان دسترسی به بیش 
از چهار  میلیارد ویدئو فراهم شده است. با توجه به اینکه 
معیار دستیابی به محتوای موجود در این شبکه ها براساس 
جست وجوی متن اســت، سامانه ما با قدرت تحلیلی در 
اختیار دارد که تا نزدیک به ۹۰ درصد قابلیت تشــخیص 

درست در ارتباط با محتوا را دارد.«
آمار الکسا نشان می دهد وبسایت دیدئو در روزهای اخیر 

رشد ناگهانی شدیدی داشته است.
سرویس مذکور به تازگی راه اندازی نشده و آنطور که 
به نظر می رســد از سال گذشته به طور جدی کار خود را 
شروع کرده و رشد نسبتا خوبی را در اردیبهشت ماه سال 
جاری تجربه کرده است. اما یوتیوب طالیی این روزها با 
جهش ناگهانی مخاطب روبرو شده و در بین سایت های 
پربازدید ایرانی قرار گرفته است؛ امری که از نظر »شاهین 
 VOD مراعاتــی«، فعال در حوزه ارائه ســرویس های
چندان منطقی نیست. او به دیجیاتو می گوید: مسدودسازی 

یک سامانه بزرگ جهانی و بعد راه اندازی مدل ایرانی آن 
جدا از اینکه خالقیت را در بین فعاالن اکوسیستم آی تی 
کشــور از کار می اندازد، بلکه کاربران را به یک سرویس 
ناقص آشنا می کند. فیلترینگ داخلی و خودسانسوری که 
در این برنامه ها وجود دارد شــاید باب میل عده ای باشد 
ولی با مسائلی همچون آزادی اطالعات مغایرت هایی دارد.

او رونــدی که با تلگرام طالیی آغاز شــده را روندی 
بحرانی می داند و می گوید با راه اندازی این سامانه ها، راه 
برای فیلترینگ بیشــتر و بیشتر باز می شود: البته امنیت 
بســیاری از اپلیکیشن ها همچون واتس اپ و رمزنگاری 
شــدن آنها مثل اینســتاگرام مانع از تحقق چنین امری 
خواهد شد ولی تکنولوژی همانقدر که از سمت مثبت و 
امنیتی پیشرفت می کند، در مبحث نشت امنیتی هم به 

روز می شود.
این کارشــناس عنوان می کند که سرویس یوتیوب 
طالیی هم مانند تلگرام طالیی، ویدئوها را غربال می کند 
و روی جستجوها و کلمات کلیدی که توسط مردم به کار 
گرفته می شود نظارت دارد. او البته این سامانه را راه حل 
موقت مشکل دسترسی آزاد و آسان ایرانیان به ویدئوهای 

سطح وب معرفی می کند.

مریم سادات سجادی:  ای تشنه لب که با تو به سر 
شــد جوانی ام، طی می کنم به مرثیه ات زندگانی ام، چون 
بلبلی که بال و پرش ریخت ِگرد گل، پیرم ولی به مدح تو 

در نغمه خوانی ام ...
مراســم بزرگداشت حاج اصغر سعیدمنش از مداحان 
بنام اصفهان با حضور خانواده آن مرحوم و جمع زیادی از 
مداحان سنتی اصفهان و ذاکران اهل بیت )ع( در کتابخانه 

مرکزی برگزار شد.
اصغر سعیدمنش در سال 1318 در اصفهان متولد شد 
و در آبان ماه سال 1371 و در سن 53 سالگی درگذشت. 
او از ذاکران سرشــناس اهل بیت عصمت و طهارت در 

اصفهان بود.
در مراسم بزرگداشــت حاج اصغر سعیدمنش که در 
قالب دومین برنامه از سلسله نشست های آیینه داران و به 
مناسبت روز نکوداشت اصفهان برگزار شد، معاون فرهنگی 
هنری ســازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری 
اصفهان اظهار داشت: از میان روایت های گوناگونی که 
از فرهنگ نبوی و پیامبر اکرم )ص( برای مســلمانان به 
یــادگار مانده، خوانش های متفاوتی در طول تاریخ انجام 
شده است و به همین دلیل حتی معاویه و هارون الرشید 
نیز خود را خلیفه خدا می دانستند، اما بین دریافت و تفسیر 
امیرالمؤمنین علی )ع( و معاویه از مکتب محمدی تفاوت 

وجود دارد.
رضا روحانی بابیان اینکه اهل بیت )ع( سفینه نجات 
هستند، افزود: بدون شک اهل بیت مهم ترین مسیر برای 
دریافت اسالم راستین هستند و به قول مرحوم شریعتی، ما 
اهل بیت را می گیریم که پیامبر )ص( را گم نکنیم؛ بنابراین 
پاسداشت کســانی که در راه ترویج و شناخت اسالم از 
طریق اهل بیت قدم برمی دارند، به خصوص مداحان سنتی، 

به پاسداشت و شناخت اهل بیت )ع( کمک می  کند.
او با اشــاره به نقش بی بدیل درگذشتگانی مانند حاج 
اصغر سعیدمنش، حاج حسین پنجه پور و کرمعلی دوامی 

در این فرهنگ گفت: مداحی ســنتی که صاحب سبک 
اســت بخش مهمی از هویت، فرهنگ و تاریخ ما است 
و گرامیداشــت مداحان سنتی، بخشی از شناخت هویت 

تاریخی و فرهنگ ما را تشکیل می دهد.
Á تنها صداست که می ماند

معاون فرهنگی هنری سازمان فرهنگی، اجتماعی و 
ورزشی شهرداری اصفهان بابیان اینکه تنها صداست که 
می ماند، ادامه داد: امثال مرحوم سعید منش زنده هستند 
چون به قول حافظ »هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به 

عشق؛ ثبت است در جریده عالم دوام ما«.
رضا مشکین از پیشکسوتان مداحی سنتی در اصفهان 
نیز در این مراسم بابیان اینکه 5۰ سال سعادت آشنایی با 
مرحوم سعیدمنش را داشتم، گفت: در زمانی که به دستور 
حکومت وقت مجالس روضه تعطیل شد، جامعه مداحان 
و مرثیه سرایان پنجشنبه ها و جمعه ها مجالس خود را در 
تخت فوالد سرپا نگه می داشتند و درب های تکیه ها را با 

رمز باز می کردند.
او ادامه داد: امیدوارم مدیون خون شــهدا نشــویم؛ 
شهدایی که شاعر در وصف آنها گفت »ای فزون تر کشته 
یک روزت از اصحاب بدر/ چرخ نهضت را شدی ماه تمام 
ای اصفهان«. یک روز در شهر اصفهان 337 شهید و به 
فاصله 15 روز، 327 شــهید دیگر تشییع شد و امیدوارم 

بتوانیم راه این شهدا را ادامه دهیم.
منصور اعظمی کیا کارشناس موسیقی اصفهان دیگر 
سخنران این مراسم بود که درباره شخصیت مرحوم اصغر 
ســعیدمنش اظهار داشــت: هر هنرمند را می توان از دو 
منظر شخصیتی و فنی- هنری مورد واکاوی قرار داد. آثار 
به جامانده از مرحوم سعیدمنش آن قدر زیاد است که یک 

جلسه برای بررسی ابعاد هنری و فنی آنها کافی نیست.
او افزود: صدای زنده یاد ســعیدمنش در کنار افرادی 
چون احمد مراتب و زنده یاد جامی، یکی از مشوق های من 

برای روی آوردن به موسیقی بود.

این کارشناس موســیقی اصفهان تصریح کرد: در 
صوت شناســی صدای مردان، 3 نوع صدا شامل ِتنور، 
باریتون و باس وجود دارد که هرکدام، بخشی از نت های 
موســیقی را در برمی گیرد و اوج آن ِتنور است. زنده یاد 
ســعیدمنش اوج ترین صدای مــردان را می خواند که 
باالترین ارزش صوتی را در میان کارشناسان موسیقی 

داشت.
اعظمی کیا اضافه کرد: در موسیقی فرصت گونه هایی 
مانند پیش درآمد وجود دارد که فضاهایی را برای خواننده 
ایجاد می کند تا تمرکز و زمینه ذهنی برای ادامه آواز را به 
دست آورد، اما در موسیقی مذهبی و مداحی این فرصت ها 
وجود ندارد که کار را سخت می کند و مداح باید با مدیریت 

داهیانه خود این کار را انجام دهد.
او بابیان اینکه برخی مداحان ســنتی گاهی تا 12۰ 
بیــت را از حفظ و بدون جا انداختن کلمه ای می خواندند، 
خاطرنشان کرد: زنده یاد ســعیدمنش نیز این ویژگی را 
داشــت. همچنین در موسیقی اصطالحی به نام تحریر 
وجود دارد که گونه ای از آرایه است که خواننده با استفاده 
از آن کلمات را زیباتر ادا می کند. مرحوم ســعیدمنش در 
بین تمام معاصران و گذشتگان خود، بیشترین بهره را از 

تحریر می برد.
این کارشناس موسیقی اصفهان ادامه داد: این ویژگی 
به دلیل مصاحبت مرحوم ســعیدمنش بــا زنده یاد تاج 

اصفهانی در او ایجاد شده بود.
Á مداحی جدید به انحراف کشیده شده است

اعظمی کیا با انتقاد از ورود برخی سبک های غربی به 
مداحی ها گفت: مداحان ســنتی آداب ورسوم خاص خود 
را داشتند که متناسب با فرهنگ امام حسین )ع( بود، اما 

متأسفانه امروزه مداحی ها به انحراف کشیده شده است.
سلسله برنامه های آیینه داران از سوی مرکز هنرهای 
آیینی سنتی اصفهان وابسته به سازمان فرهنگی، اجتماعی 

و ورزشی شهرداری اصفهان برگزار می شود.

سازهای ارکستر کودکان و نوجوانان اصفهان کوک شد

ال جی گوشی با 16 دوربین تولید می کند

یوتیوب طالیی رونمایی شد پاسداشت مداحی از مکتب اصیل اصفهان؛

هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق

شهرداری آران و بیدگل در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 1857 مورخ 97/8/19 شورای اسالمی شهر آران و بیدگل نسبت به واگذاری یک قطعه 
زمین به شماره پالک 3059 اصلی به متراژ 103/40 م.م با کاربری مسکونی واقع در خیابان شهید ربانی به ازای هر متر مربع 4/150/000 ریال از 
طریق مزایده عمومی و شرایط پرداخت به صورت نقدی  اقدام نماید، لذا از کلیه واجدین شرایط دعوت به عمل می آید جهت اطالع از شرایط، اخذ 

مدارک و شرکت در مزایده حداکثر ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار نوبت دوم این آگهی به شهرداری آران و بیدگل مراجعه نمایند. 
ضمنا هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد. )کمیسیون در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد( 

آگهی مزایده )مرحله اول(
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