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 از نیمکتی که دست به دست شد  تا مهاجمی که نبود
 »زاینده رود«  دالیل ضعف ذوب آهن را بررسی می کند؛  

  نمایندگان استان به جای مجلس راهی دفتر امام جمعه شدند، امام جمعه از رییس مجلس و دولت گالیه کرد؛ 

بی محلی روحانی، بی تفاوتی الریجانی

اجرای موسیقی گروه عقیق
29 آذر

میدان انقالب-سالن هنرستان 
هنرهای زیبای

نگارخانه صفوی
یلدای خاک/ نمایشگاه گروهی حجم

23 الی 30 آذر

روز ملی حمل و نقل؛
 امروز  خودمون رو موظف 

می کنیم  از  و سایل نقلیه عمومی 
استفاده کنیم.
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فضای کسب و کار در 
اصفهان مناسب نیست

رییس اتاق بازرگانی اصفهان:

3

 کیفیت خدمات رسانی
  در حوزه حمل و نقل

 ارتقا می یابد

بار پسته استان  به میزان 
زیادی کاهش یافت

مدیر توسعه بازرگانی جهادکشاورزی 
اصفهان:

3
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 مدیر شعب بانک قرض الحسنه مهر ایران 
در استان اصفهان مطرح کرد:

نه سود می گیریم و نه سود می دهیم
به مناسبت یازدهمین سالروز آغاز فعالیت اثر بخش بانک قرض الحسنه مهر ایران، 
رضا اسفندیاری مدیر شعب در اســتان اصفهان در جمع خبرنگاران در خصوص 
شروع فعالیت این بانک گفت : بانک قرض الحسنه مهر ایران در 22 آذر ماه 1386 و با سرمایه اولیه 
15 هزار میلیارد ریال و با مشارکت بانک های دولتی افتتاح و با گسترش موزون شعب خود در سراسر 

صفحه    3کشور آغاز به کار کرد که هم اکنون با بیش از...

7

روزنامه زاینده رود در راستای عمل به مسئولیت اجتماعی 
خود  و در حمایت از کودکان مبتالبه سرطان، این موقعیت 

تبلیغاتی را به صورت رایگان در اختیار محک قرار داده است.

آگهی مزایده
شهرداری دولت آباد برخوار در نظر دارد عملیات مشروحه زیر را از طریق مزایده عمومی به 

اشخاص واجد الشرایط واگذار نماید :
1- واگذاری یک قطعه زمین واقع در پارک معلم جهت راه اندازی کیوسک مواد غذایی به 

صورت اجاره بها ماهیانه به مدت یکسال
2- فروش دوقطعه پالک زمین واقع در منطقه صنعتی 

3- فروش سیم و کابل ضایعاتی - الکترو موتور پمپ شناور-  المپ گازی و چراغ الک پشتی 
خیابانی

 مهلت تحویل اسناد مزایده به دبیرخانه حراست شهرداری : روز چهارشنبه مورخ 97/10/05
گشایش پاکات مزایده : روز پنج شنبه مورخ 97/10/06

محل دریافت اسناد مزاید : دولت آباد - بلوار طالقانی - شماره تلفن 031-45822010-11-13

مهدی کثیری- سرپرست شهرداری دولت آباد

نوبت دوم

شهردار اصفهان: 
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خبر انتصاب داماد رییس جمهور به مقام مشــاور 
در ســازمان صنعت و معدن در حالی خبر ساز شد 
که پیش از این روحانی بارها هشــدار داده بود که 
وزرا  و زیر مجموعه هــای دولت از انتصابات فامیلی 
پرهیز کنند و حاال شــخص رییس جمهور اگر چه 
دستور به لغو این انتصاب داده؛ اما مورد هجمه زیاد 
منتقدانش قرار گرفته است. این مسئله بار دیگر شائبه 
پیشرفت های شــغلی و انتصاب ها به سبب نسبت 
های فامیلی با سیاسیون را داغ کرد.موضوعی که در 
سال های اخیر به وفور در سیستم سیاسی کشور دیده 
شده؛ اما طی ماه های گذشته به شدت زیر ذره بین 
منتقدان سیاسی قرار گرفت. این گزارش به برخی از 
انتصاب هایی می پردازد که دامادهای تازه نفس را به 
مدیران و مشاورانی تبدیل کرد که یک شبه ره صد 

ساله رفتند.
داماد احمد خاتمی

یک فعال رسانه ای اصولگرا در توییتر خود با صحه 
گذاشــتن بر خبر انتصــاب داماد رییــس جمهور 
به عنوان معاون وزیر کار، نوشت که عالوه بر آن داماد 
حجت االسالم والمسلمین ســید احمد خاتمی نیز 
به سمت مشاور نوبخت در سازمان برنامه و بودجه 
ورییس حوزه  ریاســت منصوب شــده است.سید 
حسین میرخلیلی، مشاور محمد باقر نوبخت و رییس 
حوزه  ریاست در ســازمان برنامه و بودجه است که 
گفته می شود داماد حجت االسالم والمسلمین سید 
احمد خاتمی است. خاتمی در پاسخ به این سوال که 
»آیا اینکه آقای میرخلیلی داماد ایشان است را تایید 
می کند؟«، گفت: »از خودشان بپرسید.« پدر سید 
حسین میرخلیلی نیز چند دوره نماینده اصولگرای 
میناب در مجلس شورای اسالمی بوده است. مجید 
رفیعی، فعال رسانه ای اصولگرا در توییتر خود نوشته 
بود:»ظاهرا هــم انتصاب داماد روحانــی به عنوان 
معاون وزیر درســت بوده و هم خبــر آمد که داماد 
سید احمد خاتمی، رییس دفتر ســازمان برنامه و 
بودجه و مشاور نوبخت شده است #برنامه_ریزی_

منطقی«حجت االسالم سیدحســین میرخلیلی، 

متولد سال ۶۰ پیش از این 
در سمت معاونت توسعه 
مدیریــت و پشــتیبانی 
ســازمان اوقــاف حضور 
داشته اســت. داماد دیگر 
احمد خاتمی نیز اخیرا به 
عنوان امام جمعه گلپایگان 

منسوب شده است.
داماد آیت ا... محالتی

وزیر مستعفی راه و شهرسازی در دولت روحانی نیز 
یکی دیگر از دامادهای معروف و پر کار در عرصه های 
مدیریتی است. آخوندی، داماد آیت ا... محالتی رییس 
پیشین  بنیاد شهید و امور ایثارگران و البته باجناق 
ناطق نوری است. وی و خانواده اش اگر چه سال ها 
در عرصه های سیاسی حضو رداشتند؛ اما حضور پر 
رنگ وی در کابینه روحانی و ماندگاری  او به رغم دوبار 
استیضاح و فشار منتقدان بی ربط به نسبت فامیلی 
وی با یکی از مشهور ترین خانواده های سیاستمدار 

در عرصه سیاسی کشور را نمی توان نادیده گرفت.
داماد احمدی نژاد

مهدی خورشــیدی، داماد جوان احمــدی نژاد هم 
در دوران ریاســت جمهوری وی پست های مهم و 

حساســی داشت از جمله 
ریاســت بیمارستان شهر 
ری تنهــا با داشــتن دو 
سال سابقه طبابت و دبیر 
شورای مشــاوران رییس 
جمهور. وی دی ماه سال 
۹۰ بــه عنــوان رییــس 
سازمان استاندارد منصوب 
شد که باعث شد ۴۲ نماینده مجلس در جلسه علنی 
مجلس نسبت به انتصاب  فامیلی فردی بدون داشتن 
تحصیالت و تجربه مرتبط با پست ریاست سازمان 
استاندارد، به محمود احمدی نژاد تذکر دهند.  سپس 
محســن رضایی که اول بار خودش خورشــیدی را 
کشف کرده و تشکل »خانه دانشجو« را به او سپرده 
بود، او را به ســمت معاون امور قوای خود منصوب 
کرد و البته گفته می شود بعد از این انتصاب، برخی 
مشکالت بودجه دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت 

حل شده است.
داماد رحمانی فضلی

چندی پیــش رحمانی فضلــی، وزیر کشــور در 
مصاحبه ای تلویزیونی اعالم کرد که زیر بار استخدام 
سفارشی پسران ونزدیکانش نرفته است؛ اگر چه پس 

از این صحبت ها خیر رســید که پسرش به عنوان 
مشاور وزیر اقتصاد انتخاب شده است و البته داماد او 
نیز به عنوان سرپرست دانشگاه آزاد آکسفورد به کار 
گرفته شده است. همچنین اخباری هم سال گذشته 
در ارتباط با به کارگیری برادرخانم وزیر کشور در این 
وزارتخانه منتشر شد؛ موضوعی که اسفند ماه سال 
گذشته »محمود صادقی« رییس فراکسیون شفاف 
 سازی و سالم  سازی اقتصادی و انضباط مالی آن را 
به نوعی مطرح کرد و مدعــی فامیل بازی در وزارت 

کشور شد.
داماد محسن رضایی

مهدی احمدی، داماد محسن رضایی نیز در انتصابی 
بحث برانگیز به عضویت هیئت مدیره بانک شــهر 
درآمد. عضو سابق شورای شــهر تهران به ماجرای 
انتصاب مهدی احمدی که بــرادر عروس قالیباف و 
داماد محسن رضایی است، واکنش نشان داد.رحمت 
ا... حافظی، عضو سابق شورای شهر تهران در حساب 
توییتری خود نوشت: انتصاب برادر عروس  قالیباف به 
عنوان معاون ارزی بانک شهر تداعی کننده مطالبی 
بود که در استیضاح وزیر تعاون در صحن مجلس در 
مورد انتصابات فامیلی رد و بدل شــد. این انتصابات 
برای جامعه قابل درک و پذیرش نیست و از طرفی 
هم، نشانه نفوذ تیم قبل بر مجموعه  شهرداری است.

داماد یونسی
اگر چه در ابتدا قرار بود یونســی در دوره اول کابینه 
روحانی به عنوان وزیــر اطالعات به مجلس معرفی 
شــود؛ اما بنابر مالحظاتی این اقدام صورت نگرفت. 
پس از آن عنوان شد به جای این انتصاب داماد وی 
به عنوان سفیر در یک کشــور معرفی خواهد شد. 
مهدی ســنایی پیش از این رایزن فرهنگی ایران در 
قزاقستان و روسیه بوده و سمت های دیگری همچون 
رییس انستیتوی فرهنگی ســازمان منطقه ای اکو، 
مدیر گروه مطالعات روســیه دانشــکده مطالعات 
جهان دانشگاه تهران و رییس گروه پارلمانی ایران با 
 روسیه، قزاقستان، ازبکستان و اوکراین را نیز بر عهده

 داشــت و پس از تشــکیل کابینــه از نمایندگی 
 مجلس استعفا داد و به عنوان سفیر ایران در روسیه 

معرفی شد.

حساب های بانکی رییس جمهور 
پیشین مالدیو، مسدود شد

پلیس مالدیو اعــالم کرد که حســاب های بانکی 
رییس جمهور پیشین این کشور به عنوان بخشی از 
تحقیقات درباره اتهام »انجام توافق های نامشروع« 
مسدود شــد.بر اســاس اتهامات مطرح شده، وی 
توافق های نامشــروع به خصوص در باره پروژه های 
زیر بنایی چین انجام داده است.عبدا... یمین، رییس 
جمهور پیشین مالدیو انتخابات ریاست جمهوری در 
ماه سپتامبر را از دست داد و محمد ابراهیم صالح، 
رییس جمهور جدید که روابط نزدیکی با هند دارد، 
تالش می کند که وام های اخذ شده از چین که برای 
ساخت  و ساز در مجمع الجزایر اقیانوس هند استفاده 
شده است، فاش کنند. بر اساس بیانیه منتشر شده 
دولت متوجه شده است که انتقال های بزرگ پول در 
دوران ریاست جمهوری یمین صورت گرفته است 
که این اقدامات در حساب های بانکی ثبت شده به نام 

وی انجام گرفته است.

 قاچاق گسترده زنان جنوب آسیا 
برای ازدواج با مردان چینی

ده ها هزار زن از کشــورهای جنوب آسیا هر سال 
برای ازدواج به چین انتقال مــی یابند.این زنان در 
حالی برای ازدواج از کشــورهایی همچون ویتنام، 
کامبوج، الئوس و میانمار به چین منتقل می شوند 
که شمار زنان در این کشور به دلیل اجرای سیاست 
تک فرزندی در گذشته کاهش زیادی یافته است.بنا 
بر آمارها تنها در استان های جنوبی چین ۱۰ هزار 
زن اهل کامبوج زندگی می کنند.انتقال این زنان به 
چین به تجارتی پرسود تبدیل شده است.تخمین 
زده می شــود که میلیون ها مرد چینی به ویژه در 
مناطق روستایی برای یافتن شریک زندگی خود با 

دشواری مواجه هستند.

االخبار از راز سفر نتانیاهو به عمان 
و نقش امارات پرده برداشت

روزنامه االخبار لبنــان به نقل از منابــع عربی در 
کشورهای شورای همکاری خلیج فارس فاش کرد: 
محمد بن زاید آل نهیان، ولیعهد ابوظبی نقش مهمی 
در ترغیب بنیامین نتانیاهو، نخســت وزیر اسراییل 
برای سفر به عمان داشت و امارات و اسراییل قبل از 
این سفر هماهنگی کاملی انجام داده بودند.روزنامه 
االخبار لبنان نوشت که ســفر نتانیاهو به عمان با 
هماهنگی امارات و با هدف دســتیابی به اطالعات 
دقیق درباره وضعیت جسمانی سلطان قابوس صورت 
گرفته بود.محمد سلطان السویدی، سفیر امارات در 
عمان به دولتش پیشنهاد داده که با تشویق یا تهدید 
موضع عمان درباره قطر را تغییر دهد. این مساله در 
یکی از اسناد فاش شده از سفارت امارات در مسقط 

آمده است.

 اعالم آمادگی کردها
 جهت مقابله با ترکیه

سیبان حمو، فرمانده یگان های مدافع خلق کرد 
ســوریه در گفت وگو با روزنامه الشــرق االوسط 
تاکید کرد، نیروهای کرد برای همکاری مشترک 
با دمشــق جهت مقابله با آنکارا آماده هســتند.
سیبان حمو گفت: ترکیه همه تالش خود را برای 
از بین بردن دســتاوردها و موفقیت های کردها 
انجام می دهد و این را اولویت خود قرار داده است 
تا جایی که نیروهایی را در مرز مســتقر کرده و 
داخل مرزهای ســوریه را بمبــاران می کند.این 
فرمانده کرد سوری افزود: رجب طیب اردوغان، 
رییس جمهور ترکیه می گویــد، مرزهای ترکیه 
ایمن نیستند و می خواهد همانند آنچه در عفرین 
انجام شد، تدابیری را در داخل خاک سوریه اتخاذ 
کند. ترکیه جاه طلبی هایی توسعه طلبانه دارد که 
شامل حرکت گام به گام برای اشغال خاک سوریه 
است، آنها شمال حلب، عفرین و ادلب را گرفتند، 
حاال نیز می خواهند مناطق شرق فرات را بگیرند.

دامادهای سیاسی

امیر حاتمی:
 حمایت ایران نبود، سوریه 

تمام شده بود
وزیر دفــاع گفت: حمایت ایــران از عراق و 
سوریه موجب شکســت توطئه دشمنان و 
ایجاد محور مقاومت شد.امیر سرتیپ امیر 
حاتمی به حضور آمریکا در منطقه و تهاجم 
نظامی به عراق و افقانســتان اشــاره کرد و 
گفت: ایســتادگی و اتخاذ تدابیر صحیح و 
راهبردی مقام معظــم رهبری در این زمان 
خاص موجب شکست آمریکایی ها و خروج 

آنها از منطقه شد.
وی در بخشــی دیگــر از ســخنان خود به 
ایجاد داعش و جنگ نیابتــی آمریکا علیه 
ایران در ســوریه و عراق اشاره کرد و گفت: 
تروریسم برای آســیب به انقالب اسالمی 
ایجاد شــده بــود؛ امــا رهبری سیاســت 
شــجاعانه ای را اتخاذ و سیاست آمریکایی 
 را شکســت دادند، آنهایی که سوریه رفتن 
می دانند که ســوریه تمام شــده بود؛ اما 
حمایت ایــران از دولت هــای قانونی این 
کشــورها موجب شکســت توطئــه های 

دشمنان و ایجاد محور مقاومت شد.

حضور سفیر ایران در 
وزارت خارجه پاکستان

در پی رخ دادن حادثه ای تروریستی در مرز 
ایران و پاکستان، سفیر ایران در اسالم آباد در 
وزارت خارجه این کشور حضور یافت.وزارت 
امور خارجه پاکستان برای اعالم اعتراض در 
مورد وقوع یک حمله تروریستی در مرز ایران 
و پاکستان که شهادت۶ ســرباز پاکستانی 
را به دنبال داشــته است، ســفیر ایران در 

پاکستان را احضار کرد.
 بر اســاس بیانیه وزارت خارجه پاکستان، 
مهدی هنردوست، ســفیر ایران به وزارت 
امور خارجه پاکستان احضار شد تا اعتراض 
بــه این حادثــه مخــوف را منتقــل کند. 
همچنین هنردوست باید از تهران بخواهد 
تا عملیاتی موثــر علیه گروه تروریســتی 
که مســئول این حمله هســتند در سمت 
مرزهای خود انجام بدهد.بر اســاس اعالم 
وزارت امــور خارجه در این احضار ســفیر 
ایران، همچنیــن بر نیاز وجود مکانیســم 
هماهنگی موثر در مرزهــا برای جلوگیری 
 از چنین حوادثــی در آینده تاکید شــده

 است.

»نوبخت« در فراکسیون مستقلین:
الیحه بودجه ۹۸ به زودی 

تقدیم مجلس می شود
ســخنگوی فراکسیون مســتقلین مجلس 
شورای اســالمی از نشســت روز گذشته 
فراکسیون مستقلین با رییس سازمان برنامه 
و بودجه خبر داد و گفت که نوبخت در این 
جلسه گفته است که الیحه بودجه سال ۹۸ 

یکشنبه آینده تقدیم مجلس می شود.
مهــرداد الهوتــی اظهــار کرد: نشســت 
فراکسیون مســتقلین برای بررسی الیحه 
بودجه ســال ۹۸ با حضور دکتــر نوبخت 
 برگزار شــد، ایشــان در این جلسه عنوان 
کردند که الیحــه بودجه احتمــاال تغییر 
 خواهد کــرد. همچنیــن در الیحه بودجه 
سال ۹۸ پیش بینی شده اســت که روزانه 
یک و نیم میلیون بشکه نفت به فروش برسد 
در حالی  که ســال گذشــته میزان فروش 
نفت روزانه دو میلیون و ۴۰۰ هزار بشــکه 

بوده است.
وی اضافه کرد: آقای نوبخت همچنین گفت  
در بودجه سال ۹۸ ، ۱۲۶ هزار میلیارد تومان 
درآمــد مالیاتی و ۶۵ هــزار میلیارد تومان 
هزینه های عمرانی پیش بینی شــده است. 
همچنین بودجه سال ۹۸ در دو سقف ۴۰۷ 
 و ۴۳۶ هزار میلیارد تومانی بســته خواهد

 شد.

حسینعلی امیری
معاون رییس جمهور در امور مجلس: 

 عضو هیئت رییسه فراکسیون امید درباره انتصاب 
داماد رییس جمهور به عنوان معاون وزیر صنعت، با 
بیان اینکه واقعا این انتصاب را درک نمی کنم؛  گفت: 
این نوع  تصمیمات برای جامعه علمی و متخصص 
کشور و جامعه ای که پشت سر آقای روحانی قرار 
گرفته، اصال قابل قبول نیست. رضا انصاری گفت: در 
مورد ســازمان زمین شناسی کشور، به اعتقاد من، 
انتصابی که  انجام شــد، نوعی دهن کجی به بدنه 
تخصصی حوزه زمین شناسی کشــور بود. کشور 
ما نیروهای متخصص فراوان به خصوص  جوان در 

اختیار دارد.
  این عضو کمیســیون صنایع افــزود: پیامد چنین 
انتصابی، کاهش سرمایه اجتماعی دولت در جامعه 
است. چنین انتصاباتی ســرمایه  اجتماعی دولت را 
که در طول یک سال گذشته کاهش یافته، بیشتر 
کاهش می دهد. انصاری ادامه داد: تعجب می کنم و 
درک نمی کنم بر اساس چه معیاری این تصمیمات 

گرفته می شود. 

باور نمی کنم روحانی در جریان 
انتصاب دامادش نبوده است

عضو فراکسیون امید: 

کافه سیاست

عکس  روز 

4کاندیدای ریاست جمهوری در 
مجمع تشخیص مصلحت نظام

دامادهای سیاسی

پیشنهاد سردبیر:

معاون رییس جمهور در امور مجلس با اشاره 
به اقدامات نرم افزاری و سخت افزاری دولت در 
زمینه پولشــویی گفت: همه باید کمک کنیم 
»ظریف« تقویت شود.حســینعلی امیری در 
مورد اینکه مبارزه با پولشــویی وظیفه دولت 
اســت، گفت: در دولت آقای روحانی، با ایجاد 
سامانه  های جدید و نظارت هایی که انجام شده 
حجم زیادی از قاچاق کاال کاهش یافته است. 
وی خاطر نشــان کرد: آقای ظریف واقعیتی را 
مطرح کردند که در همه کشورهای دنیا  اتفاق 
می افتد. پولشــویی در مقدار کم با ارزش های 
اعتقادی، دینی و فرهنگی ما سازگار نیست و 
باید همین مقدار کم را ریشه کن کنیم. االن که 
ما در یک نبرد تمام عیار اقتصادی و رسانه ای 
با رژیم صهیونیســتی و هیئت حاکمه آمریکا 
هستیم، تضعیف ســردار دیپلماسی کشور به 
هیچ وجه به صالح نیســت و همه باید کمک 

کنیم ایشان تقویت شود. 

همه باید کمک کنیم »ظریف« 
تقویت شود

مجید انصاری 
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام:

نماینده مردم تهران در مجلس شــورای اسالمی 
گفت: در دنیا صحبت اصالح طلبان است که دیده 
می شــود و می توانند پاســخ افراد را بدهند وگرنه 
اصولگرایان را کســی در دنیا جــدی نمی گیرد. 
الیــاس حضرتی افزود: این یک واقعیت اســت که 
محبوبیت اصالح طلبان کم شــده؛ اما باید دید به 
نســبت چه چیزی کم شده اســت. اگر محبوبیت 
اصالح طلبان کم شــده به این معنی نیســت که 
بــه محبوبیــت اصولگرایان اضافه شــده اســت. 
نسبت به سال گذشــته مقداری از این محبوبیت 
کاســته شــده که این همگانی اســت. حضرتی 
ادامه داد: اگــر محبوبیت اصالح طلبــان باال برود 
به نفع نظام اســت و اگر پایین بیاید به ضرر نظام. 
اصالح طلبــان و اصولگرایان جزئــی از بدنه نظام 
هســتند. چون اصولگرایان درکی از شرایط ندارند 
و در انتخابــات آزاد هیچ زمانــی رای نمی آورند، 
 مگر اینکــه دوپینگ کننــد و نماینــده مجلس 

شوند. 

اصولگرایان را در دنیا کسی 
جدی نمی گیرد

 نماینده مردم تهران:

یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: 
الیحه اصالح قانون مبارزه با پولشویی یک موضوع 
داخلی است که ســال ۱۳۸۶ در مجلس شورای 
اسالمی به تصویب رسید. این الیحه از این جهت 
به FATF مربوط می شود که این گروه ویژه مالی 
چهل توصیه به کشورهای جهان کرده تا برخی 
قوانین داخلی  خود را در راستای مبارزه با پولشویی 
اصالح  کنند.انصاری ادامه داد: با اینکه این موضوع 
قانون مهمی است و اگر به درستی اجرا شود جلوی 
گردش مالی ناشی قاچاق و مفسدان را متوقف می 
کند، اما به دلیل اینکه یکسری ایرادات و نواقصی 
داشــت، موجب شــد تا در مرحله عمل جدی 
گرفته نشود. وی یادآور شد: FATF هم یکسری 
توصیه هایی برای اصالح این قانون داشته است. 
این قانون بــه FATF  از این جهــت مرتبط می 
شود که چهل توصیه به کشورهای جهان شده تا 
برخی قوانین داخلی  خود را در راستای مبارزه با 

پولشویی اصالح  کنند.

 FATF 

یک موضوع داخلی است

پیشخوان

بین الملل

 ازدواج هایی که به همراه  انتصاب بود؛

ماجرای اداره جلسه مجمع تشخیص توسط آیت ا... جنتی
حجت االسالم مجید انصاری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره تشکیل جلسه مجمع به ریاست 
آیت ا... احمد جنتی و سازوکار انتخاب ایشان به عنوان جایگزین نایب رییس می گوید: در مجمع از ابتدای 
تشکیل تاکنون در ادوار مختلف، باتوجه به حکم مقام معظم رهبری تنها رییس و دبیر تعیین می شدند و 
اساسا مجمع نایب رییس ندارد.وی در پاسخ به اینکه »مگر آیت ا... موحدی کرمانی نایب رییس نیستند«، 
تصریح می کند: نایب رییس در آیین نامه داخلی مجمع با حکم رهبری پیش بینی نشده است، اما از آنجایی 
که از ابتدای این دوره، متاسفانه آیت ا... هاشمی شاهرودی بیمار بودند و در جلسات حضور پیدا نمی کردند، 
آیت ا...موحدی کرمانی جلســات را اداره می کردند. این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام می افزاید: 
از آنجایی که در جلسه این هفته ایشــان )آیت ا... موحدی کرمانی( حضور نداشتند، آقای رضایی گفتند 

جلسه را آقای جنتی اداره کنند.

هشدار »مطهری« درباره بدعت مجمع تشخیص مصلحت نظام
نایب رییس مجلس شورای اسالمی، ارجاع الیحه مبارزه با پولشویی از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام 
به مجلس برای اصالح را فراتر از اختیارات مجمع دانست و گفت: »مجلس باید برای این بدعت آشکار که کیان 
مجلس را تهدید می کند، تدبیر کند.« در یادداشتی که علی مطهری در اختیار ایسنا گذاشته، آمده است: مجمع 
تشخیص مصلحت نظام الیحه مبارزه با پولشویی را که برای داوری میان نظر مجلس و نظر شورای نگهبان به 
این مجمع ارسال شده بود به جای آنکه داوری کند و به نفع یکی از دو طرف رای بدهد، برای اصالح به مجلس 
فرستاد.این اقدام فراتر از اختیارات مجمع در اصل ۱۱۲ قانون اساسی و تاسیس یک اختیار جدید برای این 
مجمع و به رسمیت شناختن آن به عنوان شورای نگهبان دوم است. هیئت نظارت بر سیاست های کلی نظام 
مستقر در مجمع باید حین بررسی این الیحه در مجلس نظرات خود را به کمیسیون مربوط اعالم می کرد و 

پس از تصویب در مجلس حق بررسی مصوبه مجلس را نداشته است. 

چهره ها

الاقل خاک را صادر نکنید

فریب یارانه ای

قطر: شــورای همکاری به 
آخر رسیده است

دولت با کلیــات ابوالبقا از 
مطالبات  اقتصادی مردم طفره 

نرود!

علیرضا کریمیان

وزیر مستعفی راه و شهرسازی 
در دولت روحانی نیز یکی دیگر 
از دامادهای معروف و پر کار 
در عرصه های مدیریتی است
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توقیف ۲۳ دستگاه حفاری غیرمجاز چاه آب در اصفهان
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

اخبار

 معاون حفاظت و بهره برداری شرکت
 آب منطقه ای اصفهان خبر داد:

توقیف ۲۳ دستگاه حفاری 
غیرمجاز چاه آب در اصفهان

معاون حفاظــت و بهره بــرداری شــرکت آب 
منطقه ای اصفهان از توقیف ۲۳ دستگاه حفاری 
و ادوات غیرمجاز در طول ماه گذشــته در استان 
اصفهان خبر داد.حسن ساسانی با تاکید بر پیگیری 
جدی تخلفــات بخش آب، اظهار کــرد: به دلیل 
برداشت های غیرمجاز، بیشتر دشت های اصفهان 
در وضعیت نامناســبی به ســر می برد، بنابراین 
برخورد با حفر چاه های غیرمجــاز با جدیت در 
دســتور کار قرار دارد. وی افزود: در یک ماه اخیر 
۲۳ دستگاه حفاری و ادوات غیرمجاز چاه آب در 
استان اصفهان توقیف و به مراجع قضائی معرفی 
شــده است.ساســانی با بیان این که در عملیات 
توقیف دستگاه ها برخی از حفاران اقدام به برخی 
فعالیت های شرورانه می کنند، تشریح کرد: برخی 
از متخلفان حتی برای جلوگیری از اجرای حکم 

متوسل به استفاده از سالح سرد می شوند.

مدیرکل امور مالیاتی استان اعالم کرد:
 پرداخت ۷ هزار میلیارد ریال به 
حساب  شهرداری ها و دهیاری ها

مدیرکل امــور مالیاتی اســتان اصفهان گفت: 
طی۹ ماهه ابتدایی ســال ۱۳۹۷ بالغ بر هفت 
هزار میلیارد ریال از محل عوارض ارزش افزوده 
به حساب شــهرداری ها و دهیاری های سطح 
استان واریز شده است.بهروز مهدلو، در دیدار با 
شهرداران شهرستان های لنجان وتوابع با اشاره 
به شرایط ایجاد شده بین اداره کل امور مالیاتی و 
شهرداری ها در راستای اجرای قانون مالیات بر 
ارزش افزوده و فرهنگ سازی مالیاتی اظهار کرد: 
یکی از معضالت اقتصادی و از عوامل تحقق فرار 
مالیاتی تاسیس شــرکت های صوری است که 
باعث عدم تحقق درآمدهــای مالیاتی و نهایتا 

اقتصادسالم می شود. 
مدیرکل امور مالیاتی اســتان ضمن اشــاره به 
عوارض ارزش افزوده به حساب ۱۰۷ شهرداری 
و ۸۷۰ دهیاری سطح اســتان گفت: در ۹ ماهه 
ابتدایی ســال ۱۳۹۷ بالغ بر هفت هزار میلیارد 
ریال از محل عوارض ارزش افزوده به حســاب 
شهرداری ها و دهیاری های سطح استان واریز 
شده که این رقم درسال ۱۳۹۶ بالغ بر هشت هزار 

میلیارد بوده است.

مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان خبر داد:
آغاز طرح تشدید بازرسی و 

نظارت بر اصناف ویژه شب یلدا
طرح تشدید بازرسی و نظارت بر اصناف ویژه شب 
یلدا در اســتان اصفهان آغاز شــد.مدیر بازرسی و 
نظارت اصناف اســتان اصفهان گفت: در این طرح 
۳۳۸بازرس رسمی و افتخاری تا ابتدای دی بر عرضه 
کاالهای هدف ازجمله انواع میوه، آجیل و خشکبار، 
شیریني، گل و دیگر اقالم مخصوص شب یلدا نظارت 
می کنند.جواد محمدی فشــارکی افــزود: در این 
طرح بازرســان اصناف این استان در قالب تیم های 
محسوس و نامحسوس با پایش عرضه اقالم ضروری 
در بازار، با هر گونه تخلفات صنفي برخورد قانوني و 
با تشــکیل پرونده متخلفان را به اداره کل تعزیرات 
حکومتی استان اصفهان معرفی می کنند.وی گفت: 
شهروندان در صورت مشاهده هرگونه تخلف صنفی، 
موضوع را از طریق تلفن هاي ۱۳-۳۲۳5۲۰۱۲به 
ستاد خبري و یا دایره رسیدگی به شکایات و گزارش 

مردمي این مدیریت اطالع دهند.

مدیر توسعه بازرگانی جهادکشاورزی 
اصفهان:

 بار پسته استان 
به میزان زیادی کاهش یافت

مدیر توسعه بازرگانی جهادکشاورزی اصفهان گفت: 
اواخر سال گذشته در استان اصفهان شرایط آب و 
هوایی به گونه ای شد که برای باروری درخت پسته 
مســاعد نبود و به میزان قابل توجهی این محصول 
کاهش یافت. حاجی مرادی  بــا بیان اینکه بدیهی 
است که نظام قیمت گذاری و سیستم قیمتی بازار 
بر پایه عرضه و تقاضاســت، افزود: زمانی که در ایام 
خاصی کاالیی مورد تقاضای تعداد زیادی از مردم 
قرار بگیرد قیمت آن افزایش می یابد زیرا این دسته 
از اقالم، قیمت مصوب دولتی ندارد.وی با اشاره به 
مشکالتی که بر مبنای تغییر شرایط اقلیمی برای 
تولید پسته به  وجود آمد، گفت: اواخر سال گذشته 
شرایط برای باروری درخت پسته مساعد نبود و بار 

پسته این استان کاهش قابل توجهی یافت.

به مناسبت یازدهمین سالروز آغاز فعالیت 
اثر بخش بانک قرض الحسنه مهر ایران ، رضا 
اسفندیاری مدیر شعب در استان اصفهان در 
جمع خبرنگاران در خصوص شروع فعالیت 
این بانک گفت : بانک قرض الحســنه مهر 
ایران در 22 آذر ماه 1386 و با سرمایه اولیه 
15 هزار میلیارد ریال و با مشارکت بانک های 
دولتی افتتاح شد و با گسترش موزون شعب 
خود در سراسر کشور آغاز به کار کرد که هم 
اکنون با بیش از 530 شعبه فعال و نزدیک به 
3 هزار پرسنل جوان ، متخصص و کارآزموده 

در سراسر کشور فعالیت می کند.
مدیر شعب بانک قرض الحسنه مهر ایران در استان 
اصفهان، تاسیس این بانک را کمک به رشد و توسعه 
اقتصاد کشور ، حمایت از کارآفرینی و اشتغالزایی، 
توانمندســازی و بهبود معیشــت اقشــار ضعیف، 
کاهش آسیب های اجتماعی ، درمان بیماری ها و 
همچنین حمایت از مددجویان سازمان های مردم 
نهاد اظهار داشــت و تاکید کرد : الگوی بانکداری 
اسالمی در راستای توانمندســازی و تقویت توان 
اقتصادی قشرهای مختلف جامعه و همچنین تالش 
برای فقر زدایی و رفع محرومیت های اقتصادی به 

ویژه مناطق محروم فعالیت می کند.
اسفندیاری، با بیان شــعار مهر ایران ، گامی بزرگ 
در مسیر اشــتغال های کوچک در مدت ۱۱ سال 
فعالیت خود ابراز داشت : حمایت از 4 میلیون فقره 
تسهیالت قرض الحسنه به ارزش ۲۲4 هزار میلیارد 
ریال و ارائه به کســب و کارهای خرد توانســته در 
جهت حمایت از کاالی ایرانی و تالش برای تسریع 
در رونق اقتصادی از طریق اثرگــذاری بر افزایش 
تقاضای کاالی  داخلی، گام های اســتوار و موثری 
بردارد. در این راســتا تفاهم نامه هــای زیادی با 
سازمان ها و ارگان ها از جمله بنیاد برکت ، شرکت 
ســهامی فرش ایران ، بنیاد مســکن انقالب و ... به 
سرانجام رسیده اســت که اعطای این تسهیالت با 
کارمزد صفر تا 4 درصد به اقشــار مختلف جامعه  
بوده و هیچگونــه فعالیت تجاری انجام نشــده، با 
افتخار اعالم می داریم که نه ســود می گیریم و نه 

سود می دهیم .
مدیر شــعب بانک قرض الحســنه مهــر ایران در 
اســتان اصفهان در خصوص نقــش موثر و حیاتی 

پیشرفت اقتصاد اذعان داشــت : پیشرفت اقتصاد 
مطلوب نیازمند یک نظام 
اقتصادی ســالم است که 
در این میــان بانک قرض 
الحسنه مهر ایران با شعار 
مهربان باشــیم در جهت 
کاهش فاصلــه طبقاتی  
بین اقشــار کم درآمد و 
ثروتمند ، نقــش موثر و 

فعالی را در این زمینه ایفا کرده است .
 وی حمایــت از دانشــجویان بــه عنــوان یکی از 
تاثیرگذارترین افراد در پیشــرفت و اعتالی کشور 
را یکی دیگر از رویکردهای این بانک در ســال ۹۷ 
دانســت و افزود : در این زمینه و بــا هدف کمک 
به تامین مالی هزینه های تحصیل دانشــجویان ، 
همکاری و تعامالت زیادی با دانشــگاه ها از جمله 
دانشــگاه آزاد اســالمی ، پیام نور و دانشگاه عالمه 

طباطبایی صورت گرفته است .
مدیر شعب بانک قرض الحسنه مهر ایران در استان 

اصفهان ، ۹۰ درصد منابع جذب شــده را مردمی 
خواند و تصریح کرد : بیش 
از 5 میلیــون و ۸۰۰ هزار 
نفر تا کنون در این بانک 
سپرده گذاری کرده اند و 
نسبت مطالبات غیر جاری 
به مصارف بانک از ابتدای 
تاســیس تاکنون حدودا 
یک درصد بــوده که این 
نسبت در شــبکه بانکی بی نظیر است و هیچ گونه 
ردیف اعتبار دولتی برای آن تعریف نشــده است. 
این منابع از طریق ســپرده اشــخاص حقیقی در 
قالب ســپرده قرض الحســنه پس انداز و جاری و 
یاتمرکز و گردش مالی ســازمان های مردم نهاد ، 
 خیریه ها و شــرکت های دولتی و خصوصی تامین 

می شود .
وی در خصــوص کفایت ســرمایه در میــان دیگر 
بانک ها گفت : این بانک از نظر سرمایه یکی از بانک 
های متوسط و خوب کشور است که ساختار بسیار 

مناسب و منسجمی دارد و  با ســرمایه ای نزدیک 
به ۲۸ درصد و فاقد دارایی هــای مازاد و نگهداری 

مشغول به کار است .
اسفندیاری، عملکرد بانک قرض الحسنه مهر ایران 
را در راستای مســئولیت های اجتماعی برشمرد و 
ابراز داشــت : این بانک با چشــم انداز تالش برای 
توسعه رفاه اجتماعی و دســتیابی به جامعه توسعه 
یافته ، برنامه هــای اجتماعی گســترده ای را در 
دستور کار خود قرارداده است. ساخت بیمارستان 
۳۰۰تختخوابی جهــت بیماران اعصــاب و روان ، 
احداث 4مدرسه و ۳ خانه بهداشت روستایی آسیب 
دیده در زلزله کرمانشاه ، پرداخت تسهیالت به زنان 
سرپرست خانوار ، احداث مدرســه در سیستان و 
بلوچستان ، مشارکت در آزادسازی زندانیان جرایم 
غیرعمد و حمایت از اشــتغال آنها ، پوشش بخشی 
از هزینــه های درمــان بیماران نیازمنــد و توزیع 
بیش از ۳۰۰هزار وسایل آموزشــی و بهداشتی در 
 مناطق محروم  از خدمــات و برنامه های این بانک 

بوده است .

نه سود می گیریم و نه سود می دهیم
مدیر شعب بانک قرض الحسنه مهر ایران در استان اصفهان مطرح کرد:

 این بانک از نظر سرمایه یکی 
از بانک های متوسط و خوب 

کشور است که ساختار بسیار 
مناسب و منسجمی دارد

شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر

شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر در نظر دارد مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی )فشرده ( زیر را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار 
نماید . کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه الکترونیکی دولت )ستاد ( به 
آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضا 
 الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند . تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ ۹۷/۰۹/۲۲ می باشد . نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار :

 ۱- ضمانت نامه بانکی و یا ضمانت نامه های صادره از سوی موسسات اعتباری غیر بانکی که دارای مجوز فعالیت از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران هستند 
، در وجه شرکت عمران شهر فوالدشهر دارای حداقل اعتبار سه ماه و قابل تمدید به مدت سه ماه ۲- فیش واریزی به حساب شماره 4۰۰۱۱۱۹5۰۶۳۷۷۱۱۷ بانک 

مرکزی بنام تمرکز وجوه سپرده شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر ) وجه نقد یا هرگونه چک به عنوان سپرده قابل قبول نمی باشد (.

 فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی ) فشرده ( 
یک مرحله ای

م الف: ۳16648

- مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : از روز پنجشنبه مورخ ۹۷/۹/۲۲ تا روز شنبه مورخ ۹۷/۱۰/۰۱
- مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت ۱4:۳۰ روز سه شنبه مورخ ۹۷/۱۰/۱۱

- زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت ۱۲:۰۰ روزچهارشنبه مورخ ۹۷/۱۰/۱۲
- اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتها :

فوالدشهر ، بلوار ولی عصر ، میدان ولی عصر ، کد پستی ۸4۹۱۷4۱۱۱۱ - صندوق پستی ۱۶۷-۸4۹۱5 تلفن: 5-۰۳۱5۲۶۳۰۱۶۱ دورنویس:۰۳۱5۲۶۲4۱۸۱
- اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس 4۱۹۳4-۰۲۱  دفتر ثبت نام ۸5۱۹۳۷۶۸ و ۸۸۹۶۹۷۳۷ 

ردیف
شماره و تاریخ 

مناقصه
مبلغ برآورد )ریال (موضوع مناقصه

مبلغ تضمین 

شرکت در 

فرآیندارجاع 

کار)ریال(

نحوه پرداختگواهینامه صالحیت

1

مناقصه شماره 

97/6677/ص 

مورخ 97/09/10 

شماره مناقصه 

درسامانه ستاد 

200971335000029

تهیه مصالح و تکمیل مسجد 

و مجموعه مذهبی مرکز برزن 

دوم شهر جدید فوالدشهر 

به استنادبنددومصوبات 

ششصدوچهل وهشتمین 

جلسه هیات مدیره شرکت 

عمران شهر جدید فوالدشهر

 14/514/714/355

ریال براساس 

فهرست بهای ابنیه 

، تاسیسات برقی و 

مکانیکی سال 97

725/735/717

ریال

داشتن حداقل پایه پنج در 

هر دو گرایش ساختمان 

و ابنیه و تاسیسات و 

تجهیزات از سازمان برنامه 

و بودجه ) سازمان مدیریت 

و برنامه ریزی سابق(

پرداخت حداقل شصت درصدازمبالغ 

ناخالص صورت وضعیت های تاییدشده 

از طریق تهاتر بااراضی یاواحدهای 

موجود باکاربری مختلف در شهر جدید 

فوالدشهر به قیمت کارشناسی روز و 

پرداخت مابقی یا به صورت نقدی و یا 

از طریق اوراق یا اسناد خزانه اسالمی 

در صورت تخصیص صورت می گیرد.

2

مناقصه شماره 

97/6678/ص 

مورخ 97/09/10 

شماره مناقصه 

درسامانه ستاد 

200917335000030

تهیه مصالح و تکمیل سفت 

کاری واجرای نازک کاری 

مدرسه 15کالسه محله 

گلبهارشهرجدید فوالدشهر 

به استنادبند سه مصوبات 

ششصدوچهل وهشتمین 

جلسه هیات مدیره شرکت 

عمران شهر جدید فوالدشهر

24/243/558/494

ریال براساس 

فهرست بهای ابنیه 

، تاسیسات برقی و 

مکانیکی سال 97

1/212/177/925

ریال

داشتن حداقل پایه پنج در 

هر دو گرایش ساختمان 

و ابنیه و تاسیسات و 

تجهیزات از سازمان برنامه 

و بودجه ) سازمان مدیریت 

و برنامه ریزی سابق(

پرداخت حداقل هشتاد درصدازمبالغ 

ناخالص صورت وضعیت های تاییدشده 

از طریق تهاتر بااراضی یاواحدهای 

موجود باکاربری مختلف در شهر جدید 

فوالدشهر به قیمت کارشناسی روز و 

پرداخت مابقی یا به صورت نقدی و یا 

از طریق اوراق یا اسناد خزانه اسالمی 

در صورت تخصیص صورت می گیرد.

3

مناقصه شماره 

97/6679/ص 

مورخ 97/09/10 

شماره مناقصه 

درسامانه ستاد 

200971335000031

تهیه مصالح و اجرای 

عملیات محوطه سازی و 

آسفالت درمحالت ایثار 

1و2و4شهر  جدید فوالدشهر 

به استناد بندچهار مصوبات 

ششصدوچهل وهشتمین 

جلسه هیات مدیره شرکت 

عمران شهر جدید فوالدشهر

34/362/904/332

ریال براساس 

فهرست بهای 

ابنیه  سال 97

1/718/145/217

ریال

داشتن حداقل پایه پنج 

در گرایش ساختمان و 

ابنیه یا راه و ترابری  از 

سازمان برنامه و بودجه 

) سازمان مدیریت و 

برنامه ریزی سابق(

پرداخت حداقل هشتاد درصدازمبالغ 

ناخالص صورت وضعیت های تاییدشده 

از طریق تهاتر بااراضی یاواحدهای 

موجود باکاربری مختلف در شهر جدید 

فوالدشهر به قیمت کارشناسی روز و 

پرداخت مابقی یا به صورت نقدی و یا 

از طریق اوراق یا اسناد خزانه اسالمی 

در صورت تخصیص صورت می گیرد.

نوبت دوم

رییس اتاق بازرگانــی اصفهان با ابراز تاســف از 
نامناسب بودن فضای کســب و کار کشور به ویژه 
اســتان صنعتی اصفهان، ابراز امیدواری کرد که 
حضور استاندار جدید در جلسات شورای گفت وگو 
بتواند تاثیر شــگرفی در بهبود فضای کسب و کار 
صنعتی ترین استان کشور همچنین تامین امنیت 

غذایی شهروندان داشته باشد.
 عبدالوهاب سهل آبادی همچنین خواستار حضور 
استاندار در نشست انجمن های صنعتی همگن به 
میزبانی اتاق بازرگانی اصفهان و برگزاری نشستی 
با فعاالن اقتصادی اســتان به منظور کمک به رفع 

چالش های بخش های تولیدی و صنعتی استان و 
بهبود فضای کسب و کار شد.وی در ادامه با تاکید 
بر ضرورت توجه ویژه به سالمت غذایی شهروندان، 
راه اندازی دستگاه های سنجش سالمت محصوالت 
کشاورزی در میادین میوه و تره بار برای جلوگیری 
از توزیع مواد غذایی ناســالم و حذف آن از ســبد 
غذایی خانوار را پیشنهاد داد و افزود: در این زمینه 
می توان از ظرفیت های بخش خصوصی بهره مند 

شد. 
همچنین اســتاندار اصفهان در این جلسه  اقناع 
کشــاورزان به تولید محصــول ســالم و رقابتی 

کردن عرضه ایــن محصــوالت را از عوامل مهم 
فرهنگ ســازی تولید محصوالت کشاورزی سالم 
دانســت و تاکید کرد: در این زمینــه تدوین یک 
نقشــه راه و پروتکل اجرایی ضروری اســت. وی 
با بیان اینکه اگــر دولت بتواند امــور اقتصادی را 
به بخــش خصوصی واگــذار کند و تنهــا ناظر بر 
اجرای امور باشد، بسیاری از مشکالت حل و فصل 
خواهد شد، افزود: خوشــبختانه برای این نظارت 
ضوابط و مقرراتی وضع شــده که تشکیل جلسات 
شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی یکی 

از مصادیق آن است.

مدیر آبفای منطقه یک:

باید با سرمایه گذاری روی دانش آموزان، فرهنگ صحیح مصرف آب را نهادینه کنیم
مدیر آبفای منطقه یک در دهمین جشــنواره »نخســتین واژه آب « گفت: 
دانش آموزان  کنونی آینده سازان کشور هستند که باید با سرمایه گذاری روی 

آنها بتوانیم فرهنگ صحیح مصرف آب را درجامعه نهادینه کنیم.
وی افزود:همکاری و تعامل  شــرکت آب و فاضالب با اداره آموزش و پرورش  
می تواند نقش بسزایی در فرهنگ سازی مصرف صحیح آب داشته باشد این 
در حالی اســت که باید همزمان دیگر گروه های ذی نفوذ در جامعه را مانند 

روحانیون ، ائمه جماعات و جمعه را دعوت به 
ترویج راه های مصرف صحیــح آب در جامعه 
کرد. حمید اشتهاردیها ادامه داد: فرهنگ سازی 
مصرف بهینه آب امری است که همه جانبه باید 
از سوی فعاالن اجتماعی در دســتور کار قرار 

گیرد تا بتوان به نتیجه قابل قبول دست یافت.
»اشــتهاردیها« نقش رســانه ها را در فرهنگ 
سازی مصرف بهینه آب غیر قابل انکار برشمرد 
و اظهارداشت:رســانه هــا می تواننــد با تهیه 
گزارش های  متنــوع پیرامون میزان منابع آب 
، مــردم را آگاه کنند تا در نهایــت آنها به این 

واقعیت برسند که اگر آب را بهینه مصرف نکنند یقینا در دسترسی پایدار به 
آن با مشکل مواجه می شوند. وی راه های  چگونگی ترغیب مردم را به مصرف 
صحیح آب بسیار مهم دانست و خاطرنشان کرد: باید در حین آموزش مردم 
را توجیه کرد که اگر آب را بهینه مصرف کنند بهای کمتری می پردازند و این 
عامل می تواند مولفه موثری در مصرف درست آب محسوب شود. در ادامه این 
برنامه علی ربیعی، معاون آموزشــی اداره آموزش و پرورش ناحیه ۲  اصفهان 
گفت: در سال گذشته که جشنواره نخســتین واژه آب برگزارشد پس از آن 
برنامه اداره آموزش و پرورش ناحیه ۲ به این نتیجه رسید که تمام مدارس این 
ناحیه را ملزم به نصب تجهیزات کاهنده مصرف کنندکه خوشبختانه با اجرای 

این طرح  میزان مصرف آب در مدارس بسیار کاهش یافت.
وی اظهار داشت: اداره آموزش و پرورش ناحیه ۲ عالوه بر نصب تجهیزات به 
صورت عملی دانش آموزان را ترغیب به مصرف صحیح آب می کند  به گونه 
ای که در محیط آبدارخانه آموزگار وضو گرفتن با دو لیوان آب و مسواک زدن 

با یک لیوان آب را به دانش آموزان آموزش می دهد.
علی ربیعی افــزود: در طرح کرامت ، آداب زندگی اســالمی به دانش آموزان 
آموخته می شود در این طرح از آنها می خواهیم 
با کوتاه کــردن زمان اســتحمام و مواردی از 
این قبیل آب را به درســتی مصرف کرده و از 
اســراف در مصرف آب صرف نظر کنند. ربیعی 
ادامه  داد: بیش از ۱۹ هــزارو ۹۱۳ نفر دانش 
آموز ابتدایــی درناحیه۲ آمــوزش و پرورش 
مشــغول به تحصیل هســتند که از این رقم 
۲ هزار و ۷۸۰ نفــر را دانش آموزان کالس اول 
ابتدایی تشــکیل می دهند.در ادامه این برنامه 
»طاهره اعتصــام« معلم کالس اول مدرســه 
چراغی در خصــوص چگونگی آموزش مصرف 
بهینه آب به دانش آموزان گفت:به صورت غیر مســتقیم مصرف بهینه آب را 
به دانش آموزان آموزش می دهم؛ مثال اگــر مقداری آب ته لیوان باقی مانده 
باشــد، خطاب به دانش آموزان می گویم بهتر اســت بقیه آب را پای گلدان 
بریزند. فاطمه سالمت زاده، معلم کالس اول دبستان زینب گفت: همیشه به 
دانش آموزان می گویم شما در واقع مامور آب در میان خانواده هستید،شما 
مامورید که هر کدام از اعضای خانواده که آب را درست مصرف نمی کنند به 
آنها راه درست مصرف کردن را تذکر دهید  که خوشبختانه دانش آموزان این 
 موضوع را جدی می گیرند و فعالیت هایی کــه در این زمینه انجام می دهند

 گزارش می دهند.

رییس اتاق بازرگانی اصفهان:
فضای کسب و کار در اصفهان مناسب نیست

حدیث زاهدی
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اطالع رسانی

در اجرای ماده 208 قانون مالیاتهای مستقیم با ابالغ اوراق مشروحه زیر به مودیان مربوط اعالم میگردد حداکثر ظرف مدت ده روز از تاریخ درج در روزنامه رسمی ضمن مراجعه به اداره امور مالیاتی گلپایگان به نشانی گلپایگان خیابان شهید مدنی-  نسبت به پرداخت بدهی مالیاتی خود اقدام نمایند . بدیهی است 
در غیر اینصورت وفق مفاد ماده 210 قانون مالیاتهای مستقیم اوراق مذکور به اداره اجراء و وصول مالیاتها ارسال خواهد شد .

نام ونام ردیف
خانوادگی

کالسه 
آدرس شرح فعالیتپرونده

منبع ادارهمودی
 درآمد مشمول  اصل مالیات مالیاتی

مالیات 
سال 

عملکرد
تاریخ صدور 
برگ قطعی

شماره برگ 
قطعی

ابوالفضل 1
امور مالیاتی گلپایگانخواربار1828کوهستانی

891397/09/1250429 11,347,500  1,711,768 مشاغلشهرستان گلپایگان

امور مالیاتی گلپایگانپروفیل1536ابوالفضل منتصری2
891397/09/1250433 20,746,000  3,129,536 مشاغلشهرستان گلپایگان

امور مالیاتی گلپایگانآب مقطر1890احمد ریحان3
891397/09/1050154 18,200,000  2,745,470 مشاغلشهرستان گلپایگان

امور مالیاتی گلپایگانماشین آالت1624اسحاق مرتضوی4
891397/09/1050094 47,209,200  7,979,609 مشاغلشهرستان گلپایگان

امور مالیاتی گلپایگانتجهیزات علمی1872افشار5
891397/09/0849988 13,500,000  2,036,480 مشاغلشهرستان گلپایگان

امور مالیاتی گلپایگانترانسفورماتور1886اکبر فصاحت6
891397/09/1150231 10,800,000  1,629,180 مشاغلشهرستان گلپایگان

امور مالیاتی گلپایگانسیمان1857الوندساز شهر7
891397/09/1050070 6,500,000  980,520 مشاغلشهرستان گلپایگان

امور مالیاتی گلپایگانلوازم پزشکی1560الهه تهوری8
891397/09/1250419 1,800,000  271,530 مشاغلشهرستان گلپایگان

امور مالیاتی گلپایگاننوت بوک1598امیر امام جمعه9
891397/09/0849918 8,400,000  1,267,140 مشاغلشهرستان گلپایگان

امور مالیاتی گلپایگانروغن1634امیر فرد10
891397/09/1050108 41,200,000  6,772,960 مشاغلشهرستان گلپایگان

امور مالیاتی گلپایگانلوازم پزشکی1831اندیش طب پویش11
891397/09/1250427 7,560,000  1,140,430 مشاغلشهرستان گلپایگان

امور مالیاتی گلپایگانآهن آالت1580آرمان پویا12
891397/09/1250417 31,819,900  4,889,440 مشاغلشهرستان گلپایگان

امور مالیاتی گلپایگانآب باطری1515آقای حسینی13
891397/09/1050072 675,000  101,825 مشاغلشهرستان گلپایگان

بازرگانی پیشرو 14
امور مالیاتی گلپایگاندفتر خدمات1844توسعه گلپا

891397/09/1050131 62,415,000  11,032,935 مشاغلشهرستان گلپایگان

امور مالیاتی گلپایگانوسایل پزشکی1880بهرامی15
891397/09/1050136 43,400,000  7,214,720 مشاغلشهرستان گلپایگان

امور مالیاتی گلپایگانبهداشتی آرایشی1852پخش تافته16
891397/09/1050133 3,000,000  452,550 مشاغلشهرستان گلپایگان

امور مالیاتی گلپایگانپیمانکار1833پیمانکاری فقیهی17
891397/09/1250445 33,000,000  5,126,400 مشاغلشهرستان گلپایگان

موسسه 1853تبریزی طوفان18
امور مالیاتی گلپایگانتحقیقاتی

891397/09/1050139 18,750,000  2,828,440 مشاغلشهرستان گلپایگان

امور مالیاتی گلپایگان1639تزئینات قصر19
891397/09/1250444 11,000,000  1,659,350 مشاغلشهرستان گلپایگان

امور مالیاتی گلپایگاننخ1829تولیدی پویان20
891397/09/1250424 68,880,000  12,331,100 مشاغلشهرستان گلپایگان

امور مالیاتی گلپایگاندفتر خدمات1810جرثقیل بهمنی21
891397/09/1050086 1,000,000  150,850 مشاغلشهرستان گلپایگان

امور مالیاتی گلپایگانخودرو1523جواد امام جمعه22
891397/09/1050171 9,288,333  1,401,148 مشاغلشهرستان گلپایگان

امور مالیاتی گلپایگانگاز1576حبیب اله غفاری23
891397/09/1250418 5,551,200  837,401 مشاغلشهرستان گلپایگان

امور مالیاتی گلپایگانموادغذایی1701حجت اله معظمی24
891397/09/1050123 960,000  144,820 مشاغلشهرستان گلپایگان

امور مالیاتی گلپایگانتشک1601حسن آقاصابری25
891397/09/1150237 40,320,000  6,596,260 مشاغلشهرستان گلپایگان

امور مالیاتی گلپایگانپوست و پشم1846حسن رجب زاده26
891397/09/1050091 25,000,000  3,771,250 مشاغلشهرستان گلپایگان

امور مالیاتی گلپایگانخواربار1715حسین محسنی27
891397/09/1050148 9,600,000  1,448,160 مشاغلشهرستان گلپایگان

امور مالیاتی گلپایگانمصالح ساختمانی1647حسین موسایی28
891397/09/1250437 38,700,000  6,270,960 مشاغلشهرستان گلپایگان

حسینعلی 29
امور مالیاتی گلپایگانخودرو1555حیدری

891397/09/1250422 6,219,968  938,280 مشاغلشهرستان گلپایگان

امور مالیاتی گلپایگانکاشی1511حسینی30
891397/09/1050121 34,920,000  5,511,940 مشاغلشهرستان گلپایگان

امور مالیاتی گلپایگانذغال1396حمید کامرانی31
891397/09/1051082 97,200,000  18,017,760 مشاغلشهرستان گلپایگان

امور مالیاتی گلپایگانلبنیات1535حمید محسنی32
891397/09/1050168متمم 94,473,000  17,470,173 مشاغلشهرستان گلپایگان

امور مالیاتی گلپایگانلبنیات1519حمید محسنی33
891397/09/1050170 39,151,200  6,361,561 مشاغلشهرستان گلپایگان

امور مالیاتی گلپایگانلبنیات1535حمید محسنی34
891397/09/1050157 39,273,000  6,386,013 مشاغلشهرستان گلپایگان

امور مالیاتی گلپایگانخودرو1827حمیدرضا شفاعت35
891397/09/1250435 6,960,000  1,049,920 مشاغلشهرستان گلپایگان

امور مالیاتی گلپایگانطراحی1710حمیدرضا مسیبی36
891397/09/1050146 7,280,000  1,098,190 مشاغلشهرستان گلپایگان

امور مالیاتی گلپایگانخودرو1552ذبیح اله موحد37
891397/09/1050120 6,250,000  942,810 مشاغلشهرستان گلپایگان

رامین صادقی 38
امور مالیاتی گلپایگاندارو1838خسروشاهی

891397/09/1250416 13,290,000  2,004,800 مشاغلشهرستان گلپایگان

امور مالیاتی گلپایگانموادغذایی1693رضا مرجانی39
891397/09/1050144 3,960,000  597,370 مشاغلشهرستان گلپایگان

امور مالیاتی گلپایگانآهن آالت1817روح اله هاتفی40
891397/09/1050093 14,700,000  2,217,500 مشاغلشهرستان گلپایگان

امور مالیاتی گلپایگانروغن نباتی1873روغن هاشمی41
891397/09/1050087 19,320,000  2,914,420 مشاغلشهرستان گلپایگان

بهداشتی 1888رهنما42
امور مالیاتی گلپایگانوآرایشی

891397/09/1050151 12,500,000  1,885,620 مشاغلشهرستان گلپایگان

زهرا حاجی 43
امور مالیاتی گلپایگانخودرو1531هاشمی

891397/09/1050111 3,120,000  470,650 مشاغلشهرستان گلپایگان

امور مالیاتی گلپایگانخودرو1529زهرا عزتی44
891397/09/1250430 9,120,000  1,375,750 مشاغلشهرستان گلپایگان

امور مالیاتی گلپایگانخواربار1395سعید امیری45
891397/09/1150233 37,850,000  6,100,280 مشاغلشهرستان گلپایگان

امور مالیاتی گلپایگانخواربار1623سعید کوکی46
891397/09/1150241 2,700,000  407,300 مشاغلشهرستان گلپایگان

امور مالیاتی گلپایگاننجاری1333سیاوش سمیعی47
891397/09/1250449 147,600,000  30,510,700 مشاغلشهرستان گلپایگان

سید مجید 48
امور مالیاتی گلپایگاندارو1839غضنفری

891397/09/1250415 10,380,000  1,565,820 مشاغلشهرستان گلپایگان

سید مرتضی 49
امور مالیاتی گلپایگانبتون1549محسنی

891397/09/1050169 30,135,000  4,551,105 مشاغلشهرستان گلپایگان

سید مرتضی 50
امور مالیاتی گلپایگانلبنیات1344میرکریمی

891397/09/1250436 84,000,000  15,367,200 مشاغلشهرستان گلپایگان

امور مالیاتی گلپایگانموادغذایی1646سیلو خواجه وندی51
891397/09/1250438 76,500,000  13,861,200 مشاغلشهرستان گلپایگان

امور مالیاتی گلپایگاندارو1835شهرزاد دبیری52
891397/09/1250448 19,038,000  2,871,878 مشاغلشهرستان گلپایگان

صادق رضازاده 53
امور مالیاتی گلپایگانخودرو1533القو

891397/09/1250431 6,480,000  977,510 مشاغلشهرستان گلپایگان

امور مالیاتی گلپایگانضایعات1843عباس صفری54
891397/09/1250414 13,150,000  1,983,680 مشاغلشهرستان گلپایگان

امور مالیاتی گلپایگانپیمانکار1881عبدالجبار جدیری55
891397/09/0749716 22,102,500  3,334,162 مشاغلشهرستان گلپایگان

امور مالیاتی گلپایگانخواربار1597علی اسماعیلی56
891397/09/0849858 6,200,000  935,270 مشاغلشهرستان گلپایگان

امور مالیاتی گلپایگانفلزات1642علی اکبر فصاحت57
891397/09/1050075 5,000,000  754,250 مشاغلشهرستان گلپایگان

امور مالیاتی گلپایگانخواربار1599علی براتی58
891397/09/0849857 10,800,000  1,629,180 مشاغلشهرستان گلپایگان

امور مالیاتی گلپایگانخودرو1522علی توکلی59
891397/09/0849865 14,488,168  2,185,538 مشاغلشهرستان گلپایگان

امور مالیاتی گلپایگانخواربار1600علی رجبی60
891397/09/0849856 6,560,000  989,580 مشاغلشهرستان گلپایگان

امور مالیاتی گلپایگانسیمان1861علی لیاقت61
891397/09/1250452 5,000,000  754,250 مشاغلشهرستان گلپایگان

امور مالیاتی گلپایگانآهن آالت1874علی نوری زاده62
891397/09/0749712 10,500,000  1,583,920 مشاغلشهرستان گلپایگان

امور مالیاتی گلپایگان1629علیرضا خالصی63
891397/09/0749620 4,853,000  732,073 مشاغلشهرستان گلپایگان

امور مالیاتی گلپایگانخواربارولبنیات1594علیرضا مرحبی64
891397/09/0749680 50,795,100  8,699,655 مشاغلشهرستان گلپایگان

امور مالیاتی گلپایگانابزار1692علیرضا هاشمی65
891397/09/0749672 48,240,000  8,186,590 مشاغلشهرستان گلپایگان

غالمرضا 66
امور مالیاتی گلپایگاننجاری1332محمدیان

891397/09/0749727 9,960,000  1,502,470 مشاغلشهرستان گلپایگان

امور مالیاتی گلپایگانخواربار1575فجر نبی67
891397/09/0849862 1,000,000  150,850 مشاغلشهرستان گلپایگان

امور مالیاتی گلپایگانایزوسیل1513فرود جهانبخش68
891397/09/1050137 123,000,000  24,342,250 مشاغلشهرستان گلپایگان

امور مالیاتی گلپایگانخواربار1631قاسم طالیی69
891397/09/1051078 25,100,000  3,786,340 مشاغلشهرستان گلپایگان

امور مالیاتی گلپایگاندفتر خدمات1818کریم گروسی70
891397/09/0749725 10,500,000  1,583,920 مشاغلشهرستان گلپایگان

امور مالیاتی گلپایگانآهن آالت1837گلرخ سعیدی71
891397/09/1250463 810,075  122,200 مشاغلشهرستان گلپایگان

امور مالیاتی گلپایگانذرت دامی1645م احمدی72
89 24,300,000  3,665,660 مشاغلشهرستان گلپایگان

امور مالیاتی گلپایگانبذر1836م اصفی73
891397/09/1250465 20,235,000  3,052,445 مشاغلشهرستان گلپایگان

بهداشتی و 1850م تدبیران74
امور مالیاتی گلپایگانآرایشی

891397/09/1250454 2,085,000  314,525 مشاغلشهرستان گلپایگان

امور مالیاتی گلپایگانسنگ1851م سحر شیمی75
891397/09/0749674 2,520,000  380,140 مشاغلشهرستان گلپایگان

امور مالیاتی گلپایگانآهن آالت1698م شهابی پور76
891397/09/0749669 22,981,000  3,466,681 مشاغلشهرستان گلپایگان

امور مالیاتی گلپایگانمواد شوینده1595م شیدایی77
891397/09/0749675 13,500,000  2,036,480 مشاغلشهرستان گلپایگان

امور مالیاتی گلپایگانروغن1602م صافی78
891397/09/1050085 28,867,364  4,354,637 مشاغلشهرستان گلپایگان

امور مالیاتی گلپایگانروغن نباتی1625م علیجانی79
891397/09/0749723 5,400,000  814,590 مشاغلشهرستان گلپایگان

امور مالیاتی گلپایگان1849م فرخی80
891397/09/1250460 6,600,000  995,610 مشاغلشهرستان گلپایگان

امور مالیاتی گلپایگانشیشه1540مجید احمدی81
891397/09/0749697 87,024,000  15,974,424 مشاغلشهرستان گلپایگان

امور مالیاتی گلپایگانماشین1877مجید شهسواری82
891397/09/1250468 30,000,000  4,525,500 مشاغلشهرستان گلپایگان

امور مالیاتی گلپایگانخودرو1516مجید علی پور پز83
891397/09/0849863 10,450,000  1,576,380 مشاغلشهرستان گلپایگان

امور مالیاتی گلپایگانخواربار1636محسن محمدی84
891397/09/1050078 18,000,000  2,715,300 مشاغلشهرستان گلپایگان

امور مالیاتی گلپایگانموادغذایی1697محسن یاوری85
891397/09/0749668 2,250,000  339,410 مشاغلشهرستان گلپایگان

امور مالیاتی گلپایگانتجهیزات پزشکی1876محسنی86
891397/09/0749656 60,000,000  10,548,000 مشاغلشهرستان گلپایگان

امور مالیاتی گلپایگانتجهیزات پزشکی1893محسنی87
891397/09/1250466 33,570,000  5,240,850 مشاغلشهرستان گلپایگان

امور مالیاتی گلپایگان1343محمد احمدی88
891397/09/08 34,500,000  5,427,600 مشاغلشهرستان گلپایگان

امور مالیاتی گلپایگانخودرو1520محمد عبیری89
891397/09/0849907 7,956,000  1,200,166 مشاغلشهرستان گلپایگان

امور مالیاتی گلپایگانماهی1714محمد عزیزی90
891397/09/1050135 6,000,000  905,100 مشاغلشهرستان گلپایگان

امور مالیاتی گلپایگانخواربار1628محمد فیروزی91
891397/09/0749720 1,200,000  181,020 مشاغلشهرستان گلپایگان

محمد مهدی 92
امور مالیاتی گلپایگانموادغذایی1709غزنوی

891397/09/0749665 6,600,000  995,610 مشاغلشهرستان گلپایگان

امور مالیاتی گلپایگانمواد شیمیائی1819محمدتقی روحی93
891397/09/0749726 36,000,000  5,728,800 مشاغلشهرستان گلپایگان

محمدجواد 94
امور مالیاتی گلپایگانآهن آالت1816اخگری

 مشاغلشهرستان گلپایگان
 214,824,320 777,600,000 891397/09/0749728

امور مالیاتی گلپایگانموادغذایی1559محمدرضا پناهی95
891397/09/0749688 8,520,000  1,285,240 مشاغلشهرستان گلپایگان

امور مالیاتی گلپایگانفرش1871محمدرضا پویا 96
891397/09/0749659 16,800,000  2,534,280 مشاغلشهرستان گلپایگان

محمدرضا 97
بهداشتی و 1554حاج ناصری

امور مالیاتی گلپایگانآرایشی
891397/09/0749690 15,750,000  2,375,890 مشاغلشهرستان گلپایگان

امور مالیاتی گلپایگاناغذیه1574محمدرضا عالیی98
891397/09/0749684 1,200,000  181,020 مشاغلشهرستان گلپایگان

محمدمهدی 99
امور مالیاتی گلپایگانخودرو1534علیرضائی

891397/09/0849866 12,250,000  1,847,910 مشاغلشهرستان گلپایگان

امور مالیاتی گلپایگانخواربار1620محمود ملکی100
891397/09/1050080 2,880,000  434,450 مشاغلشهرستان گلپایگان

امور مالیاتی گلپایگانذغال1397مرتضی لطفی101
891397/09/0849911 21,060,000  3,176,900 مشاغلشهرستان گلپایگان

امور مالیاتی گلپایگانخواربار1905مرتضی نجفی102
 مشاغلشهرستان گلپایگان

 208,479,550 756,500,000 891397/09/0849853

امور مالیاتی گلپایگانپوست و پشم1842تقی خدابنده لو103
891397/09/1250456 9,456,000  1,426,436 مشاغلشهرستان گلپایگان

امور مالیاتی گلپایگانخواربار1619نیک بخت104
891397/09/1050083 1,500,000  226,280 مشاغلشهرستان گلپایگان

امور مالیاتی گلپایگاندوچرخه و موتور1891هادی صاحبی105
891397/09/1250467 4,253,400  641,623 مشاغلشهرستان گلپایگان

امور مالیاتی گلپایگانمصالح ساختمانی1633اصغر فروغی106
891397/09/1050079 84,000,000  15,367,200 مشاغلشهرستان گلپایگان

امور مالیاتی گلپایگانشیرینی فروشی1593رضاابدی107
891397/09/0849860 3,015,000  454,815 مشاغلشهرستان گلپایگان

امور مالیاتی گلپایگاندام1645م احمدی108
891397/09/1050077 24,300,000  3,641,360 مشاغلشهرستان گلپایگان

امور مالیاتی گلپایگانماشین4991داود طاالری109
13871397/09/0649434 39,000,000  6,292,200 مشاغلشهرستان گلپایگان

ایمان حیدری 110
امور مالیاتی گلپایگاناغذیه5331مطلق

13931397/08/3048767 12,000,000  1,798,200 مشاغلشهرستان گلپایگان

امور مالیاتی گلپایگانعطار1904حمید دبیری111
13901397/07/1937182 1,620,000  242,760 مشاغلشهرستان گلپایگان

امور مالیاتی گلپایگانلوازم پزشکی3561خاتون سالمی112
 مشاغلشهرستان گلپایگان

 220,789,880 800,400,000 13901397/07/233777
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اطالع رسانی

مفاد آراء
9/137 شماره: 813328-97/9/6 آگهي مفاد آراء قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي 
و ساختمانهاي فاقد سند رسمي هيات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک زواره

آگهي مفاد آراء قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
که در اجراي ماده يک قانون مذکور توسط هيات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد 
و امالک زواره صادر گرديده و در اجراي ماده 3 قانون مذکور در دو نوبت به فاصله 15 روز 
از طريق روزنامه هاي کثيراالنتشار و محلي آگهي مي شود و در روستاها عالوه بر انتشار 
آگهي، راي هيئت با حضور نماينده شوراي اسالمي روســتا در محل الصاق مي گردد تا 
شخص يا اشخاصي که به آراء مذکور اعتراض دارند در شهرها از تاريخ انتشار اولين آگهي 
و در روستاها از تاريخ الصاق در محل ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد 
و امالک زواره تسليم و رسيد اخذ نمايند و از تاريخ تسليم اعتراض به اداره ثبت ظرف يکماه 
مبادرت به تقديم دادخواست به دادگاه عمومي محل نموده و گواهي تقديم دادخواست را 
اخذ و به اداره ثبت زواره تســليم نمايند در اين صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم 
قطعي دادگاه است در صورتي که اعتراض در مهلت قانوني واصل نگردد يا معترض گواهي 
تقديم دادخواســت به دادگاه عمومي محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند 

مالکيت مي نمايد صدور سند مالکيت مانع از مراجعه متضرر به  دادگاه نيست:
1- راي شــماره 139760302021000124 مورخ 97/09/01- آقای ســيد محســن 
طباطبائی مزدآبادی فرزند ســيد آقا بشــماره ملی 0067107656 ششدانگ يکبابخانه 
احداثی بر روی قســمتی از مزرعه گزالچه 145 اصلی دهستان ســفلی بخش 17 ثبت 
اصفهان بمساحت 251/66 متر مربع خريداری عادی مع الواسطه از علی آقاخان عامری.

2- رای شماره 139760302021000125 مورخ 97/09/06- خانم فاطمه خالقی زواره 
فرزند عباسعلی بشماره ملی 1189580561 ششدانگ يکبابخانه احداثی بر روی قسمتی 
از پالک 1969 فرعی واقع در زواره 16 اصلی دهستان گرمسير بخش 17 ثبت اصفهان 

بمساحت 421/70 متر مربع خريداری رسمی از  آقای اصغر ترکيان.
3- رای شماره 139760302021000126 مورخ 97/09/06- آقای سيد آقا طباطبائی 
فرزند سيد اکرم بشماره ملی 1189694719 ششدانگ يکبابخانه احداثی بر روی قسمتی 
از مزرعه گزالچه 145 اصلی دهستان سفلی بخش 17 ثبت اصفهان بمساحت 1055/51 

متر مربع خريداری عادی مع الواسطه از علی آقاخان عامری. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1397/09/11 
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/09/26 

م الف: 302753 ذبيح اله فدائي رئيس اداره ثبت اسناد وامالک زواره
حصر وراثت

9/138  آقای علی عباســی داراي شناسنامه شماره 76 به شــرح دادخواست به کالسه 
396/97  از اين شورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده که شادروان 
اکبر آقا عباسی به شناسنامه 437 در تاريخ 1389/3/23 اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي 
گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به: 1- علی عباســی، ش.ش 76، 2- عبداله عباسی 
گشنيزجانی، ش.ش 121 )پسران متوفی( 3- شاه صنم عباسی، ش.ش 67، 4- نصرت 
عباسی، ش.ش 67، 5- نصرت عباسی گشنيزجانی، ش.ش 61، 6- روح انگيز عباسی، 

ش.ش 39 )دختران متوفی( 7- ماه بيگم قاسمی گشــنيزگانی فرزند احمد قلی، ش.ش 
793 )همسر دائمی متوفی(.  اينک با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يک 
نوبت آگهي مي نمايد تا هر کسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه اي از متوفي نزد او مي باشد از 
تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يک ماه  به شورا تقديم دارد و اال گواهي صادر خواهد شد. 
م الف: 316695  شعبه سوم حقوقي شوراي حل اختالف چادگان )157 کلمه،1 کادر(  

حصر وراثت
9/139  آقای عباس صادقيان فرزند محمد باستناد شهادت نامه و گواهی فوت و رونوشت 
شناسنامه ورثه طی درخواستی به شماره کالسه 610/97 به اين شورا چنين اشعار داشته 
است که شادروان عباســعلی صادقيان بادی فرزند يوسفعلی در اقامتگاه دائمی خود فوت 
نموده و ورثه حين الفــوت آن مرحوم عبارتند از:  1- بتــول صادقيان بادی، 1317/2/5 
نسبت فرزند 2- احمد صادقيان، 1325/2/20 نســبت فرزند 3- محمد صادقيان بادی، 
 1323/10/25 نســبت فرزند )فوت شــده( 4- طال صادقيان، 1328/2/2 نسبت فرزند
 5- زهرا صادقيان، 1330/2/2 نسبت فرزند 6- رحمت صادقيان، 1332/11/29 نسبت 
فرزند 7- باشی خانم صادقيان، 1313/4/7 نســبت فرزند )فوت شده(.  لذا مراتب جهت 
نشر در يکی از روزنامه های کثيراالنتشار ارســال می گردد تا هر کس اعتراضی دارد و يا 
وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهی ظرف يک ماه به شورا تقديم 
دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 316683 شــعبه اول مجتمع شماره يک 

شورای حل اختالف بادرود)155 کلمه، 1 کادر(
حصر وراثت

9/142  آقای محمد مهدی باقری ده آبادی فرزند عليرضا باستناد شهادت نامه و گواهی 
فوت و رونوشت شناسنامه ورثه طی درخواستی به شــماره کالسه 676/97 به اين شورا 
چنين اشعار داشته است که شادروان محمد باقری ده آبادی فرزند رضا در اقامتگاه دائمی 
خود فوت نموده و ورثه حين الفوت آن مرحــوم عبارتند از:  محمد مهدی باقری ده آبادی 
فرزند عليرضا به شماره ملی 0251226158 نسبت با متوفی نوه،  لذا مراتب جهت نشر در 
يکی از روزنامه های کثيراالنتشار ارسال می گردد تا هر کس اعتراضی دارد و يا وصيتنامه 
از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر نخســتين آگهی ظرف يک ماه به شورا تقديم دارد و اال 
گواهی صادر خواهد شد. م الف: 316757 شعبه اول مجتمع شماره يک شورای حل 

اختالف بادرود)125 کلمه، 1 کادر(
حصر وراثت

9/143  آقای علی شاهرخی دارای شناسنامه شماره 1120203732 به شرح دادخواست 
به کالسه  437/97 از اين شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده 
که شادروان زری شاهرخی به شناسنامه 334 در تاريخ 89/1/1 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به يک پسر بنام علی شاهرخی فرزند 
نريمان به شماره شناسنامه 1120203732 متولد 1381/7/7 و بغير از نامبرده وارث ديگری 
ندارد. اينک با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يک مرتبه آگهی می نمايد تا 
هر کسی اعتراضی دارد يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهی ظرف 
يک ماه به شورا تقديم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 317363 شعبه اول 

حقوقی شورای حل اختالف شهرستان فريدونشهر)125 کلمه، 1 کادر(

فقدان سند مالکیت
9/140 شــماره صادره: 1397/15/538874-1397/9/21  نظر به اينکه سند مالکيت 
اصلی/ دفترچه ای پالک ثبتی شــماره 320 فرعی از 124 اصلی واقع در بخش 13 ثبت 
اصفهان ذيل ثبت 10075 در صفحه 406 دفتر امالک جلد 90 به نام غالمعلی حســين 
خانی تحت شــماره چاپی مسلسل 512259 ثبت و صادر و تســليم گرديده است سپس 
نامبرده با ارائه درخواست کتبی به شماره وارده 971506691825030  به انضمام دو برگ 
استشهاديه محلی که امضا شهود آن ذيل شماره 76625 مورخ 1397/09/21 به گواهی 
دفترخانه اصفهان رسيده است مدعی اســت که سند مالکيت آن به علت جابجايی مفقود 
گرديده است و درخواست صدور المثنای سند مالکيت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به 
استناد تبصره يک اصالحی ذيل ماده 120 آيين نامه قانون ثبت در يک نوبت آگهی می شود 
چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم يا وجود سند مالکيت نزد خود می 
باشد از تاريخ انتشار اين آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند 
مالکيت يا سند معامله به اين اداره تسليم و رسيد اخذ نمايد تا مراتب صورتمجلس و اصل 
سند مالکيت به ارائه کننده سند مسترد گردد بديهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی 
نرسيد يا در صورت اعتراض اصل سند مالکيت يا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند 
مالکيت المثنی طبق مقررات خواهد شد.  م الف: 316388 موسی الرضا امامی رئيس 

اداره ثبت اسناد فريدن )  227 کلمه ،  2 کادر (
اخطار اجرایی

9/141 شماره: 628/95 به موجب رای شــماره 254 تاريخ 97/4/10 حوزه شورای حل 
اختالف دهاقان که قطعيت يافته اســت محکوم عليه خانم خديجه شمشــيری سبوکی 
به نشانی مجهول المکان محکوم است به انتقال ســند رسمی خودرو پژو 405 به شماره 
پالک 979 د 92 به انضمام کليه خسارات قانونی  لغايت اجرای حکم در حق خواهان مهناز 
شيخی به نشانی دهاقان دزج خ ش فهميده بن بســت اول منزل شخصی و پرداخت نيم 
عشــر. ماده 34 قانون اجرای احکام همين که اجرائيه به محکوم عليه ابالغ شد محکوم 
عليه موظف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد ترتيبی برای پرداخت محکوم 
به بدهد يا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اســتيفای محکوم به از آن ميســر باشد و 
در صورتی که خود را قادر بــه اجرای مفاد اجرائيه نداند بايد ظــرف مهلت مزبور صورت 
 جامع از دارايی خود را به قســمت اجرا تســليم کند و اگر مالی ندارد صريحا اعالم نمايد.
  م الف: 316353  شعبه اول مجتمع شماره يک شورای حل اختالف دهاقان )  166 

کلمه ،  2 کادر(
فقدان سند مالکیت

9/149 شــماره صادره: 1397/42/516771- 1397/6/5 نظر به اينکه ســند مالکيت 
ششــدانگ پالک ثبتی شــماره 2908/7 واقع در بخش 5 اصفهان ذيل ثبت 179911 
در صفحــه 273 دفتر امالک جلد 965  به موجب ســند انتقال شــماره 174193 مورخ 
1387/06/12 و اقرارنامه شــماره 198661 مورخ 1394/10/06 دفترخانه شــماره 71 
اصفهان به نام افيگ باغوميان تحت شــماره چاپی برگی 044944 الف 94 ثبت و صادر 
و تسليم گرديده است  سپس ناصر اسفندياری به موجب ســند وکالت شماره 134575 
مــورخ 1397/05/28 دفترخانه 95 اصفهان با ارائه درخواســت کتبی به شــماره وارده 

139721702024017375 مورخ 1397/05/30 به انضمام دو برگ استشهاديه محلی 
که امضا شــهود آن ذيل شــماره 68950 مورخ 1397/05/29 به گواهی دفترخانه 283 
اصفهان رسيده است مدعی است که ســند مالکيت آن به علت جابه جائی مفقود گرديده 
است و درخواست صدور المثنی سند مالکيت ملک فوق را نموده است  لذا مراتب  به استناد 
تبصره يک اصالحی ذيل ماده 120 آئين نامه قانون ثبت در يک نوبت آگهی می شــود 
 چنانچه کسی مدعی انجام معامله نســبت به ملک مرقوم يا وجود سند مالکيت نزد خود 
می باشد از تاريخ انتشار اين آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل 
سند مالکيت يا سند معامله به اين اداره تسليم و رسيد اخذ نمائيد تا مراتب صورت مجلس 
و اصل سند مالکيت به ارائه کننده سند مســترد گردد بديهی است اگر ظرف مدت مقرر 
اعتراضی نرسيد يا در صورت اعتراض اصل سند مالکيت يا سند معامله ارائه نشود اقدام به 
صدور سند مالکيت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 317599 قويدل رئيس 

منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان )258 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

9/150  آقای آرش دهســتانی بافقی دارای  شناسنامه شــماره 1271954540 به شرح 
دادخواست به کالسه  2781/97 ح 54  از اين شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنين توضيح داده که شادروان علی اصغر دهســتانی بافقی به شناسنامه 208 در تاريخ 
97/8/16 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است 
به  دو پسر و يک همسر و پدر به اسامی: 1- آرش دهستانی بافقی، ش.ش 1271954540 
نسبت با متوفی فرزند 2- آرمين دهستانی بافقی، ش.ش 1274138760 نسبت با متوفی 
فرزند 3- فاطمه دهســتانی بافقی، ش.ش 57200 نسبت با متوفی همسر 4- حسينعلی 
دهســتانی بافقی، ش.ش 2079 نســبت با متوفی پدر و الغير. اينک با انجام تشريفات 
مقدماتی درخواســت مزبور را در يک مرتبه آگهی می نمايد تا هر کسی اعتراضی دارد يا 
وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهی ظرف يک ماه به شورا تقديم 
دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 316788 شعبه 54 مجتمع شماره سه شورای 

حل اختالف استان اصفهان )163 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

9/151  آقای محمدرضا اکبری دارای  شناســنامه شماره 10364 به شرح دادخواست به 
کالسه  2839/97 ح 10  از اين شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح 
داده که شادروان رمضان اکبری به شناسنامه 7057 در تاريخ 97/6/1 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به  سه پسر و يک دختر و 
همسر به اسامی: 1- محمدرضا اکبری، ش.ش 10364 نسبت با متوفی فرزند 2- ابراهيم 
اکبری، ش.ش 505 نسبت با متوفی فرزند 3- اسماعيل اکبری، ش.ش 2420 نسبت با 
متوفی فرزند 4- زهره اکبری، ش.ش 273 نسبت با متوفی فرزند 5- ربابه اکبری رنانی، 
ش.ش 42 نسبت با متوفی همسر و ال غير. اينک با انجام تشريفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در يک مرتبه آگهی می نمايد تا هر کسی اعتراضی دارد يا وصيتنامه از متوفی نزد 
او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهی ظرف يک ماه به شورا تقديم دارد و اال گواهی صادر 
خواهد شد. م الف: 317539 شــعبه 10 حقوقی شورای حل اختالف استان اصفهان 

)165 کلمه، 2 کادر(

نام ونام ردیف
خانوادگی

آدرس 
منبع ادارهمودی

 اصل مالیات مالیاتی
 درآمد 
مشمول 
مالیات 

سال 
عملکرد

تاریخ صدور 
برگ قطعی

شماره 
برگ 
قطعی

امور مالیاتی گلپایگانمحمد شفاعت1
13881397/09/0749718 1,312,680  8,759,988 مشاغلگلپایگان

محسن 2
امور مالیاتی گلپایگانابراهیمی

13881397/09/0649498 693,759  4,598,988 مشاغلگلپایگان

رمضانعلی 3
امور مالیاتی گلپایگانکروبی

13881397/09/0749568 678,820  4,500,000 مشاغلگلپایگان

آشپزخانه 4
امور مالیاتی گلپایگانمرکزی

13881397/09/0749578 6,292,200  39,000,000 مشاغلگلپایگان

سید علی 5
امور مالیاتی گلپایگانهدایتی

13881397/09/0649438 1,996,000  13,320,000 مشاغلگلپایگان

سید حسن 6
امور مالیاتی گلپایگاناسالمی

13881397/09/0649441 1,900,710  12,600,000 مشاغلگلپایگان

امور مالیاتی گلپایگانعلی رجبی7
13881397/09/0649502 3,328,470  22,212,000 مشاغلگلپایگان

محمدعلی 8
امور مالیاتی گلپایگانحقیقی

13881397/09/0649479 2,373,620  15,840,000 مشاغلگلپایگان

امور مالیاتی گلپایگانسیاوش سمیعی9
13881397/09/0749577 26,719,360  132,480,000 مشاغلگلپایگان

غالمرضا 10
امور مالیاتی گلپایگانمحمدیان

13881397/09/0649455 1,086,120  7,200,000 مشاغلگلپایگان

امور مالیاتی گلپایگانغریب غریب 11
13881397/09/0649467 1,499,700  10,008,000 مشاغلگلپایگان

امور مالیاتی گلپایگانحمید زهری12
13881397/09/0749547 8,639,850  50,750,000 مشاغلگلپایگان

امور مالیاتی گلپایگانمصطفی عمادی13
13881397/09/0649466 2,097,900  14,000,000 مشاغلگلپایگان

محمدرضا 14
امور مالیاتی گلپایگانمظفری

13881397/09/0649496 1,798,200  12,000,000 مشاغلگلپایگان

امور مالیاتی گلپایگانپیمانکاری صدرا15
13881397/09/0749574 561,940  3,750,000 مشاغلگلپایگان

امور مالیاتی گلپایگانمحمد احمدی16
13881397/09/0649482 4,270,720  28,500,000 مشاغلگلپایگان

سیدمرتضی 17
امور مالیاتی گلپایگانمیرکریمی

13881397/09/0749552 4,495,500  30,000,000 مشاغلگلپایگان

مهدی سبزه 18
امور مالیاتی گلپایگانعلی

13881397/09/0649485 3,416,580  22,800,000 مشاغلگلپایگان

امور مالیاتی گلپایگانمسعود غزنوی19
13881397/09/0649473 87,813,080  356,400,000 مشاغلگلپایگان

در اجرای ماده 208 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 66 و اصالحات بعدی به مودیان مشروحه ذیل ابالغ می گردد راس ساعت   10 صبح   تاریخ های 
تعیین شده ذیل در هیات حل اختالف مالیاتی  اصفهان، خ سپه ، اداره کل امور مالیاتی ، ساختمان کمیسیون ها        که در محل  تشکیل می گردد حضور بهم 

رسانید . در غیر اینصورت حسب مقررات تبصره 246 قانون مالیات های مستقیم رای صادره قطعی و الزم االجرا خواهد بود.

ساعت جلسه  تاریخ تشکیل
جلسه اصل مالیات  درآمد مشمول

مالیات سال عملکرد  تاریخ برگ دعوت هیات
حل اختالف مالیاتی

 شماره برگ
 دعوت هیات حل
اختالف مالیاتی

نام ونام خانوادگی ردیف

10:00 1397/11/24 30,476,424,000 87,360,000,000 1391 1397/09/22 235631 محمدعلی عبدالهی 1

10:00 1397/11/24 15,315,600,000 44,000,000,000 1391 1397/09/22 235632  قدرت اله صادقی
بطالنی 2

10:00 1397/11/24 10,542,877,500 30,350,000,000 1391 1397/09/22 235633 عبداله سعد وندی 3

در اجرای ماده 208 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اســفند 66 و اصالحات بعدی به مودیان مشروحه ذیل ابالغ می گردد راس ساعت 15 تاریخ های 
تعیین شده ذیل در هیات حل اختالف مالیاتی  واقع در خیابان سپاه اداره روبروی بانک ملی اداره کل امور مالیاتی اصفهان تشکیل می گردد حضور بهم 

رسانید . در غیر اینصورت حسب مقررات تبصره  246 و ماده 247 قانون مالیات های مستقیم رای صادره قطعی و الزم االجرا خواهد بود.

 ساعت
جلسه

 تاریخ تشکیل
جلسه اصل مالیات درآمد مشمول مالیات سال عملکرد

 تاریخ برگ
 دعوت هیات حل
اختالف مالیاتی

 شماره برگ
 دعوت هیات حل
اختالف مالیاتی

 نام ونام
خانوادگی ردیف

10:00 1397/10/03 6,224,700,000 18,000,000,000 1391 1397/09/02 89102 بهرام صادقی 1

در اجرای ماده 208 قانون مالیات ها با ابالغ اوراق مشروحه زیر به مودیان مربوطه ابالغ می گردد ظرف مدت یک ماه از تاریخ درج در روزنامه شخصا یا بوسیله وکیل تام االختیار 
به اداره مالیاتی مربوطه مراجعه نمایید. در غیر اینصورت به استناد تبصره 239 قانون مالیات های مستقیم پرونده امر برای رسیدگی به هیات حل اختالف ارجاع خواهد گردید .

در اجرای ماده 208 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند 1366 و اصالحات بعدی به مودی مشروحه ذیل ابالغ می گردد راس ساعت 14/30 تاریخ های تعیین شده ذیل 
در هیات حل اختالف مالیاتی اداره امور مالیاتی شاهین شهر به نشانی خیابان عطار فرعی 9 شرقی که در محل تشکیل می گردد حضور به هم رسانید در غیر این صورت 

حسب مقررات تبصره 246 قانون مالیات های مستقیم رای  صادره قطعی و الزم االجرا خواهد بود.

نام و نام ردیف
خانوادگی

شماره برگه 
دعوت هیات حل 
اختالف مالیاتی

تاریخ برگه 
دعوت هیات حل 
اختالف مالیاتی

سال 
عملکرد

درآمد مشمول 
تاریخ تشکیل اصل مالیاتمالیات

جلسه
ساعت 
جلسه

عبدالرضا 1
1262151397/08/13139151900000000180778350001397/10/1114:30امینی

م الف: 319158اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان

آدرس اداره
 منبع

مالیاتی
اصل مالیات درآمد مشمول مالیات

 سال

عملکرد

 تاریخ برگ

تشخیص

 شماره برگ

تشخیص

 نام ونام

خانوادگی ف
ردی

 اصفهان، باغ

 فردوس، بزرگراه

 شهید حبیب

 الهی، بن بست

 اخوت، پالک14،

 کدپستی

8177735841

2015 عملکرد 63,496,958,638 253,987,834,552 1395 1397/07/09 53436092
 هامون تجارت

گلستان
1

در اجرای ماده 208 قانون مالیاتهای مستقیم با ابالغ اوراق مشروحه زیر به مودیان مربوط اعالم میگردد حداکثر ظرف مدت ده روز از تاریخ درج 
در روزنامه رسمی ضمن مراجعه به اداره امور مالیاتی گلپایگان به نشانی گلپایگان خیابان شهید مدنی-  نسبت به پرداخت بدهی مالیاتی خود 
 اقدام نمایند . بدیهی است در غیر اینصورت وفق مفاد ماده 210 قانون مالیاتهای مســتقیم اوراق مذکور به اداره اجراء و وصول مالیاتها ارسال 

خواهد شد .



6
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 2588 | دوشنبه 26 آذر  1397 | 9  ربیع الثانی 1440

ستایش اسپالتی از »ایکاردی«
ســرمربی اینتر بعد از پیــروزی برابر اودینزه 
به ســتایش از مهاجم 
آرژانتینــی تیمش 
پرداخت.بــه نقل 
از مدیاست، اینتر 
در هفته شانزدهم 
 A رقابت های سری
توانســت با تک گلی 
که مائورو ایــکاردی از روی نقطــه پنالتی  به 
ثمر رساند سه امتیاز حساس را به دست آورد.

اســپالتی، ســرمربی اینتر بعد از بازی، گفت : 
ایکاردی، مهاجمی ایده آل و بسیار خوب برای 
ماست. او تالش زیادی از خود نشان می دهد و 
هر لحظه بوی گل می دهد. بسیار خوشحالیم 
که چنین مهاجمی را در اختیار داریم.او افزود: 
فرصت های زیادی را روی دروازه  حریف خلق 
کردیم. بازی خوبی به نمایش گذاشــتیم اما 
چون تمرکز نداشتیم توپ های ما به گل تبدیل 
نمی شــد و این نگران کننده بود. در نیمه دوم 
بازی بهتری را به نمایش گذاشتیم و در نهایت 
هم گل پیــروزی را به ثمر رســاندیم.اینتر با 
پیروزی کــه در این دیدار به دســت آورد ۳۲ 
امتیازی شد و در رده ســوم جدول رده بندی 

باقی ماند.

پیشنهاد آرسنال برای» چنگیز«؛
» رم« رد کرد

پیشنهاد باشگاه آرســنال برای خرید چنگیز 
اونــدر از تیــم فوتبال 
رم مــورد موافقت 
تیــم ایتالیایــی 
واقع نشــد. طبق 
ســایت  گزارش 
توتومرکاتوی ایتالیا 
آرســنال برای خرید 
اوندر به رم رقمــی معــادل ۳۲ میلیون یورو 
پیشنهاد کرده اســت؛ اما رم برای فروش این 
بازیکن ترکیــه ای حداقــل 50 میلیون یورو 
می خواهد.  در هفته های اخیر چندین رسانه 
گزارش هایی منتشــر کرده اند مبنی بر اینکه 
آرســنال به خرید این بازیکن ۲1 ساله تمایل 
دارد و استعدادیاب های چند باشگاه برای زیر 
نظر گرفتن بازی وی به رم فرستاده شده اند که 
یکی از آنها بازی اخیر رم مقابل ویکتوریا پلژن 
در لیگ قهرمانان اروپا بود، جایی که اوندر موقتا 

کار را برای جالوروسی به تساوی کشاند.

الهالل به دنبال هم بازی مسی 
در آلبی سلسته

الهالل عربستان در فصل قبل لیگ قهرمانان آسیا 
عملکرد ناامید کننده ای 
از خود نشــان داد و 
از صعود به مرحله 
حذفــی بازماند. 
الهــالل در فصل 
جابه جایی زمستانی 
بــا جــذب بازیکنان 
بزرگ و سرشناس به دنبال درخشش در لیگ 
قهرمانان آسیاست.این تیم متمول سعودی با 
سوریانو، مهاجم سابق تیم ب بارسلونا قرارداد 
امضا کرد و این بــار نوبت به ابــراز عالقه برای 
جذب هافبک تیم   ملی فوتبال آرژانتین است.

رسانه های عربستانی از عالقه الهالل برای جذب 
الخاندرو گومز، هافبک تهاجمی آتاالنتا سخن 
به میان آورده اند. روزنامه یورو اســپورت عربی 
نوشت که الهالل به جذب این هافبک آرژانتینی 
بسیار نزدیک شده است و به احتمال خیلی زیاد 
او هم راهی لیگ عربستان شود.گومز که در تیم  
 ملی فوتبال آرژانتین با مسی هم بازی بوده ۳0 

سال سن دارد. 

یونایتد به دنبال فروش »پوگبا« 
برای خرید ستاره یووه

به گزارش روزنامه  میرر، مدیــران یونایتد به 
این نتیجه رسیده اند که 
بهترین راه این است 
که با فروش پوگبا 
بــه مورینیو برای 
بهبود وضعیت تیم 
کمک کننــد و اگر 
هم در نهایت تصمیم 

مورینیو گرفته شد با خروج پوگبا از به اخراج 
یونایتد دست کم می دانند که سرمربی جدید، 
فصل بعد مشکالت مورینیو را نخواهد داشت.

از ســوی دیگر یونایتد هم خواهان به خدمت 
گرفتن میرالم پیانیچ، هافبک یوونتوس است 
ولی به نظر می رســد یوونتوس حاضر به این 
معاوضه نیســت و یونایتد اگر به جای پیانیچ 
بپذیرد که در عوض پوگبا، الکس ســاندروی 
مدافع را از یوونتــوس دریافت کند، معامله دو 

باشگاه به احتمال زیاد سر خواهد گرفت.

ورزش اصفهان، مثل زاینده رود خشک شده است

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

قرارداد مارکوس نویمایر، هافبک سوییسی آلمانی استقالل با این 
تیم فسخ شد.مسئوالن استقالل با این بازیکن برای فسخ قرارداد به 
توافق رسیدند تا به این ترتیب دو خرید خارجی و ضعیف شفر از این 
تیم جدا شوند.نویمایر در مدت حضور در استقالل هرگز نتوانست 
به این تیم کمک کند و جانشین مناســبی برای جباروف نبود تا 

استقاللی ها در اولین روز تعطیالت نیم فصل با او فسخ کنند.

جدایی »نویمایر« از استقالل

کرار جاسم، چند سالی است که در لیگ ایران بازی می کند و از نظر 07
فنی بازیکن بسیار خوبی اســت.کرار که در صنعت نفت آبادان بازی 
می کند در گفت وگویی که با سایت عربی کوره داشت تاکید کرد که 
فعال قصد بازگشت به فوتبال عراق را ندارد.کرار درباره قرار نگرفتن در 
فهرست عراق برای جام ملت های آسیا گفته است همین که من را 

شایسته حضور در تیم   ملی عراق می دانند برای من کافی است.

فعال نمی توانم به عراق برگردم

??

رونمایی از ماکت ورزشگاه 
لوسیل با حضور »ظریف«

در شرایطی که مراحل ساخت ورزشگاه زیبا و 86 
هزار نفری لوسیل این روزها توسط پیمانکاران 
چینی و اروپایی در حال اجراســت، مســئوالن 
قطری با برپایی خیمه ای بزرگ و زیبا در حاشیه 
جنوبی این پروژه میزبان حمد بن آل ثانی، امیر 
قطر و تعدادی از مقامات سیاســی کشــورهای 
مختلف از جمله محمــد جوادظریف، وزیر امور 
خارجه و سفیر ایران در دوحه بودند تا از ماکت 
این ورزشگاه زیبا رونمایی شود.ورزشگاه لوسیل 
به عنــوان عجیب ترین پروژه در حال ســاخت 
برای جام جهانی قرار اســت بعــد از میزبانی از 
این تورنمنت در ســال ۲0۲۲ بالفاصله تخریب 
و به بیمارستان و مجتمع مسکونی در برج های 
بزرگ اطــراف دوحه تبدیل شــود از همین رو 
تماشای امکانات و نحوه ساخت آن برای میهمان 

سرشناس حاضر در رونمایی جالب توجه بود.

محمد تقوی، سرمربی قطعی 
تراکتورسازی می شود

محمد تقوی کــه هفته های زیــادی به عنوان 
سرمربی موقت هدایت تراکتورسازی را بر عهده 
گرفت، به زودی به عنوان ســرمربی قطعی این 
تیم معرفــی خواهــد شــد.بعد از خداحافظی 
جان توشــاک، مربی کهنه کار اهل کشــور ولز 
از تیم تراکتورســازی، مدیران ایــن مجموعه 
هدایت تیم شــان را تا انتخاب ســرمربی بعدی 
به محمد تقوی ســپردند؛ اما روند نتیجه گیری 
تراکتورســازی با تقوی آنقدر خــوب بوده که 
مدیران تراکتورسازی برای انتخاب یک سرمربی 
جدید دیگر تجدیــد نظــر نکنند.احتمال این 
که به زودی با حذف پســوند »موقــت« از کنار 
واژه ســرمربی، محمد تقوی به عنوان سرمربی 
تیم تراکتورســازی در نیم فصــل دوم معرفی 
شــود زیــاد است.تراکتورســازی در نیم فصل 
نخســت با هدایت محمد تقوی توانســت با ۲6 
امتیاز بعد از ســپاهان، پدیده و تراکتورسازی و 
 باالتر از اســتقالل در جایگاه چهارم جدول قرار 

گیرد.

معمای مرادمند؛ 
پرسپولیسی می شود یا نه؟

چندی قبل بود که خبرگزاری میزان در خبری 
مدعی شد محمدحســین مرادمند، مدافع تیم 
پدیده گزینه مــورد نظر برانکو بــرای پر کردن 
جای خالی محمد انصاری در نیم فصل دوم است. 
مدافع پدیده، بعد از بازی هفته گذشته با استقالل 
در گفت وگو با دوربین فوتبالی از حضور احتمالی 
در پرسپولیس اســتقبال کرد منتهی به تازگی 
دو خبر متفاوت درباره این بازیکن منتشر شده 
است. کانال تلگرامی نزدیک به باشگاه پرسپولیس 
مدعی شــد که بر خالف اخبار منتشر شده، این 
بازیکن جایی در فهرست بازیکنان برانکو ندارد 
اما سایت باشگاه خبرنگاران 
اعالم کرد که مذاکرات 
پرســپولیس  بتدایی  ا
با این بازیکــن صورت 
گرفته و در صورت 
توافــق باشــگاه 
پدیده، مرادمند از 
نیم فصل دوم در 

پرسپولیس توپ 
خواهد زد. حاال بایــد منتظر ماند و 
دید در روزهای آینده چه خبر جدیدی 
 دربــاره ایــن بازیکن منتشــر خواهد

 شد.

در حاشیه

پیشخوان

قهرمان نیم بند! 

مدیریت جنجالی آذری 
 در بررســی دالیــل ناکامــی ذوب آهــن نبایــد از اختالفــات 
سعید آذری با اعضای هیئت مدیره باشگاه ذوب آهن گذشت. آذری 
که چهارمین سال حضورش را در این باشگاه به عنوان مدیرعامل را پشت 
سر می گذراند در این سال نتوانســت مدیریت خوبی بر سبزپوشان داشته 
باشد و بیشتر از متن به حاشیه پرداخت. مدیرعامل ذوبی ها که در فضای مجازی 
فعال است در ماه های اخیر به انتشار یک سری پســت های جنجالی دست زد و 
نبود بودجه کافی و عــدم حمایت الزم کارخانه ذوب آهــن را از این تیم را  دلیل 
اصلی ناکامی ها معرفی کرد و حتی در برهه ای از زمان هم عنوان کرد که استعفا 

داده است.

 از نیمکتی که دست به دست شد  تا مهاجمی که نبود
»زاینده رود«  دالیل ضعف ذوب آهن را بررسی می کند؛  

  عکس روز

عکسی از دو قهرمان بااخالق در یک قاب

زهرا نعمتی و سیامند رحمان، دو قهرمان مودب و با اخالق پارالمپیک در مجمع انتخاباتی 
کمیته ایران.

نصف جهان نصف جام را 
فتح کرد

سپاهان، قهرمان نیم فصل 
شد؛ طوفان زرد

دارنده مدال طالی بازی های آسیایی گوانژو: 

ورزش اصفهان، مثل زاینده رود خشک شده است
برنده مدال در ســه دوره اخیر بازی های آســیایی با انتقاد از وضعیت ورزش در استان اصفهان در 
پاسخ به این ســوال که آیا در این مدت از او حمایتی شده؟ بیان کرد: به هیچ وجه. متاسفانه ورزش 
استان اصفهان نه تنها در قایقرانی بلکه در همه رشته ها به رکودی عجیب رسیده و همه ورزشکاران 
ناراضی هستند. در این مدت ما هیچ امکاناتی از اســتان در اختیار نداشتیم و اصال برای مسئوالن 
ورزش اصفهان اهمیتی ندارد که من به عنوان یک قهرمان چــه وضعیتی دارم.احمدرضا طالبیان 
ادامه داد: نه قبل از بازی های آســیایی و نه بعد از آن مدیرکل اســتان هیچ تماسی با من نداشت. 
آنطور که من خبر دارم با هیچ کدام از ورزشــکاران ارتباطی نداشــته و اصــال از وضعیت آنها خبر 
نداشته اســت. وقتی می گویم ورزش استان اصفهان به رکود رســیده برای همین است چون هیچ 
کس نمی داند قهرمانان این اســتان چه شــرایطی دارند.طالبیان افزود: در این شرایط شما انتظار 
حمایت و دادن امکانات دارید؟ از ســال ۲01۲ که در المپیک لندن شرکت کردم وضعیت همین 
است. ما حتی از یک تماس تلفنی محروم هستیم، از اینکه مســئوالن بدانند چه وضعیتی داریم و 
اینکه بخواهند از ما حمایت کنند. نه تنها من بلکه ورزشکاران رشته های دیگر هم به شدت از اوضاع 
ناراضی هستند و امیدوارم وزارت ورزش فکری به حال ورزش استان بکند که دچار مرگ تدریجی 
شده اســت.دارنده مدال طالی بازی های آســیایی گوانژو همچنین گفت: من هیچ وقت انتظاری 
از مسئوالن نداشتم. در بدترین شــرایط هم با کسی تماس نگرفتم و همیشــه سعی کردم خودم 
مشکالتم را حل کنم، اما وقتی می بینم هیچ توجهی به من نمی شود ناراحت می شوم. حمایت دیگر 
استان ها را می بینم ناراحت می شوم. با این حال هیچ وقت حرفی نزدم اما اکنون می بینم که ورزش 
 اصفهان مثل زاینده رود خشــک شده و اگر شرایط ادامه دار باشــد همه ورزشکاران ضربه خواهند 

خورد.

تیم  گیتی پسند اصفهان با ارائه یک بازی زیبا و تماشاگر پسند 
توانست با نتیجه ۵ بر ۲  تیم فرش آرا مشهد را شکست دهد.

سپهر محمدی، مهدی جاوید، مسلم اوالد قباد، محمد شجری و 
سعید افشار ترکیب ابتدایی شاگردان رضا لک برای این مسابقه 
بود. گل اول تیم  گیتی پسند روی یک ضربه کرنر به ثمر رسید و 
سعید افشار چاره ای جز گل کردن پاس مسلم  اوالد قباد نداشت 
تا بازی با نتیجه یک بر صفر پیگیری شود. بازیکن شماره ۲۱ تیم 

فرش آرا با یک شوت زیبا از حوالی نقطه دوم گل افشار را پاسخ 
داد تا بازی یک بر یک شود. همچنین تیم فرش آرا در این  نیمه 
صاحب یک پنالتی شد که سپهر محمدی، بازیکن  تیم فرش آرا را 
ناکام گذاشت.بعد  از این گل این گیتی پسندی ها بودند که بازی را 
در اختیار گرفتند و با دو گل محمد شجری و مهران عالیقدر نیمه 
اول را با پیروزی و نتیجه ۳ بر ۱ به رختکن رفتند.تیم فرش آرای 
مشهد نیمه دوم را بهتر شروع کرد و چند موقعیتی را هم داشتند 
که با عکس العمل های فوق العاده سپهر محمدی نتوانستند راهی 
به دروازه پیدا کنند. درحالی که نیمی از نیمه دوم  گذشــته بود 
مهدی جاوید با اشــتباه بازیکن حریف تک به تک شد و توپ را 

وارد دروازه کرد. درحالی که فرش آرایی ها از سیستم  پاور پلی 
استفاده می کردند، سعید افشار با توپ گیری که کرد زمینه ساز 
گل پنجم گیتی پسند شد که جاوید پاس افشار را درون دروازه  
وارد کرد.تنها یک دقیقه به پایان بازی داور دومین پنالتی را به 
ســود فرش آرا گرفت و این بار بازیکن فرش آرا دروازه سپهر 
محمدی را باز کرد تا بازی با نتیجه ۵ بر ۲ به پایان برســد.یکی 
از اتفاقات جالب توجه این دیــدار حضور محمد زارعی، بازیکن 
سابق تیم  گیتی پسند بود و همچنین طبل و شیپوری که برای 
 تشویق اصفهانی ها به سالن آورده بودند شور خاصی به بازی داده

 بود.

ادامه صدر نشینی گیتی پسند در لیگ فوتسال؛

فرش زیر پای سرخ پوشان 

پایــان نیــم فصــل با 
صدرنشینی زرد پوشان اصفهان

پرونده رقابت های نیم فصل اول هجدهمین دوره مسابقات  لیگ برتر در حالی برای ذوب آهن با  کسب ۱۳ امتیاز بسته شد که این تیم با قرار گیری در جایگاه  سمیه مصور
چهاردهم جدول رده بندی عمال از کورس مدعیان قهرمانی بازماند. سبز پوشان اصفهانی که در فصل قبل مسابقات لیگ برتر توانسته بودند عنوان بهترین 
تیم نیم فصل دوم را به دست آورده و نایب قهرمان لیگ شوند در این دوره از بازی ها  اصال نتوانستند در حد و اندازه های ذوب آهن فصل پیش ظاهر شوند و با از دست دادن امتیاز های بسیاری 

این روزها در انتهای جدول رده بندی جا خوش کرده اند.
بررسی دالیل ناکامی تیم ذوب آهن در نیم فصل اول این دوره  رقابت های لیگ نشان می دهد که اگرچه نبود یک مهاجم شش دانگ و برنامه مشخص برای گلزنی منجر به نتایج ضعیف این تیم 
در پانزده هفته برگزار شده مسابقات لیگ شده؛ اما ریشه ناکامی های ذوب آهن که قرار است  در سال جاری به عنوان یکی از نمایندگان ایران در رقابت های لیگ قهرمانان آسیا حضور داشته 
باشد، بیشتر از آن که مربوط به مستطیل سبز باشد به خارج از آن  ربط دارد، از لجبازی سعید آذری برای انتخاب امید نمازی به عنوان سرمربی تیم ذوب آهن تا اختالفات او با اعضای هیئت 

مدیره این باشگاه . در گزارش پیش رو نگاهی خواهیم داشت به برخی از عوامل ناکامی ذوب آهن در فصل جاری رقابت های لیگ برتر:

نیمکت ناکارآمد
وقتی در فصل هفدهم، امیرقلعه نویی به عنوان ســرمربی انتخاب شد، شاید ناراضی ترین 
شخص از  این انتخاب »آذری« بود، چرا که همه می دانستند گزینه آذری، شخص دیگری 
بوده و او کسی نیست  به جز امید نمازی . دستیار سال های دور کارلوس کی روش در تیم ملی 
فوتبال ایران که غیر از این، هیچ تجربه ای در فوتبال ایران نداشت. با خروج قلعه نویی از این 
باشگاه، بالدرنگ مدیران این باشگاه »امید نمازی« را به عنوان سرمربی خود برگزیدند به 
گونه ای که مشخص بود سعید آذری او را در آب نمک خوابانده بود تا بتواند دوست قدیمی 

خود را به ایران بیاورد.
این انتخاب از همان ابتدا با مخالفت کارشناسان فوتبال روبه رو شد، آنها معتقد بودند که نبود 
تجربه مربیگری در لیگ برتر و عدم آشنایی با شرایط لیگ و بازیکنان  
سبب می شــود تا نمازی نتواند نتایج خوبی بگیرد که با گذشت 
چندین هفته از دیدارهای لیگ مشخص شد کارشناسان درست 
گفته اند. سرمربی سابق سبزپوشان نتوانست به خوبی کنترل تیم 
ذوب آهن را در اختیار بگیرد و برخــی از بازیکنان تیم از  اجرای 

دستورات نمازی در داخل زمین خودداری کردند .
به دنبــال نتایج ضعیف ذوب آهن بــا نمازی، اعضای 
هیئت مدیره باشــگاه ذوب آهن که چندان با این 
انتخاب موافق نبودند شروع به اظهار نظر درباره او 
کردند و  حتی چندین بار با وجود حمایت آذری از 
نمازی، سرمربی سبزپوشان را تهدید به برکناری 
نمودند و در نهایت هم به دنبال شکســت این 
تیم از تراکتورســازی، به جدایی نمازی رای 
دادند و علیرضا منصوریان را جایگزین او کردند 
ولی علی منصور هم تاکنون نتوانســته تحول 
خاصی در این تیم ایجاد کند و با کسب تنها دو امتیاز از 

چهار بازی راهی تعطیالت نیم فصل شد .

جدایی تبریزی و نبود مهاجم گلزن 
 جدایی تبریزی از سبزپوشــان را می توان یکی از دالیل ناکامی
  این تیم دانســت، ذوبی ها که در فصل گذشته با تکیه بر گلزنی
  این بازیکن خود را به رتبه دوم جدول رده بندی رســانده بودند

  این فصل با جدایی ایــن بازیکن روبه رو شــدند و تبریزی پس از 
چندین ســال کش و قوس بــه آبی هــای تهران پیوســت . جدایی 
تبریــزی ســبب شــد کــه ذوب آهــن از نبــود یــک مهاجــم 
گلــزن و شــش دانگ رنــج ببــرد و بــا وجــود ایجــاد موقعیت 
 هــای گلزنــی فــراوان روی دروازه حریفــان، نتوانــد بــه گل 

دست یابد .
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پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

شهرستان ها

 خبر

تالش برای رونق گردشگری 
مذهبی در مقبره »حافظ 

رجب برسی« در زواره
عملیات گازرسانی به مقبره شیخ »حافظ رجب 
برســی« در نزدیکی روســتای امیرآباد در 12 
کیلومتری شــمال شــهر زواره در حاشیه کویر 
مرکزی ایران آغاز شد.بخشدار زواره گفت: اداره 
گاز زواره، گاز رســانی به این مقبره را که یکی از 
مناطق گردشگری بخش زواره به شمار می رود 
به طول یک کیلومتر از جاده زواره به امیرآباد اجرا 
می کند.ســید مهدی آموزگار افزود: این طرح با 
50 میلیون تومان اعتبار در مدت 15 روز اجرا می 
شود.وی گفت: اجرای این طرح می تواند زمینه ای 
برای توسعه صنعت گردشگری مذهبی و جذب 
بیشتر گردشگر در بخش زواره باشد.شیخ رجب 
برسي فاضل، محدث شیعه، شاعر، منشي و ادیب 
از عرفاي اواخر قرن هشتم و اوایل قرن نهم هجري 
قمري است که در عهد تیموریان مي زیسته است. 
از شیخ رجب برسي، کتاب هاي بسیاري در حد 
تفسیر و احادیث به یادگار مانده که »مشارق انوار 
الیقین« در مدح حضرت امیرالمومنین علي )ع( 
از جمله آنهاست. این کتاب به تصریح عالم حدیث 
شناس معاصر عالمه عبد الحسین امینی صاحب 
کتاب »الغدیر« از کتب معتبر در بیان مناقب امام 
علی )ع( به شمار می رود. وی از علمای نامدار قرن 
هشتم است که اشعار بســیاری در مدح پیامبر 
اکرم)ص( و اهل بیت )ع( سروده، اشعاری که شیخ 
در کتاب »مشارق انوار الیقین« آورده است بعضا 
خود سروده و متکی بر احادیث معتبر مسلمانان 
اعم از شیعه و سنی و همچنین آیات قرآن کریم 
است و تخلص وی در اشعارش حافظ بوده است. 
بقعه شــیخ رجب برســی واقع در محل معروف 
»بهشت آباد« نزدیک روستای امیر آباد زواره است 
این بقعه که ظاهرا در قرن نهم هجری با خشت و 

گل بنا شده بود در اواخر قرن سیزدهم هجری به 
وســیله »جعفر عصار زواره ای« با آجر تجدید بنا 
شده است. بنای مقبره شیخ حافظ رجب برسی در 
سال های اخیر به دلیل شکست و ترک های فراوان 
تخریب و بنای جدیدی با آجر و ســیمان ساخته 
شد. از دیگر شــواهد تاریخی برای قدمت این اثر 
تاریخی می توان به این روایت اشاره کرد: در زمان 
مصطفی قلیخان سهام السلطنه، حاکم کرمان که 
در امیر آباد میهمان سهام السلطنه بوده نذر می 
کند در صورت موفقیت در منظور خود حصاری بر 
گرد بقعه شیخ بنا کند و در اثر وصول به مقصود 
سیصد تومان پول می دهد تا حصاری ساخته شود.  
چون سهام السلطنه در سال یک هزار و سیصد و 
شش )1۳0۶ه . ق .(فوت کرد پس ساختمان  فعلی 
باید در نیمه دوم قرن ســیزدهم هجری بنا شده 
باشد. مقبره حافظ رجب برسی در بین مردم زواره 
به »شیخ« معروف است، در این بقعه حافظ شیخ 
رضی الدین رجب بن محمد بن رجب برسی حلی 
مدفون است که حفاظ حدیث و فقیه و از بزرگان 
شیعه و صوفی و ادیب و شــاعر قرن هشتم و نهم 
هجری بوده استهزار و سیصد و شش )1۳0۶ه . ق 
.(فوت کرد پس بنای فعلی باید در نیمه دوم قرن 

سیزدهم هجری بنا شده باشد.

فراخوان همکاری در ویرایش 
دانشنامه تخت فوالد اصفهان

مدیرمجموعه تاریخــی، فرهنگی، مذهبی تخت 
فوالد اظهار کرد: دانشنامه تخت فوالد یکی از آثار 
منحصر به فرد در ســطح ملی است که در چهار 
جلد، مشاهیر شــاخص مدفون در تخت فوالد را 
در قالب استاندارد دانشنامه نویسی معرفی کرده 
است.سیدعلی معرک نژاد با بیان اینکه از دهه ۸0 
اقدامات الزم برای تهیه دانشنامه تخت فوالد آغاز 
و تا ســال ۹۴ به طول انجامید، افزود: با توجه به 
اینکه از آن زمان تا کنون بر تعداد مشاهیر شناخته 
شده اضافه شده و تعداد مقاالت نوشته شده نیز 
افزایش یافته اســت، به همین جهــت ویرایش 
دانشــنامه تخت فوالد را در اقدامی مشارکتی در 
دستورکار قرار دادیم تا با مشارکت پژوهشگران 
و عالقه مندان، چهارجلد دانشــنامه تخت فوالد 
را ویرایش کنیم.وی تصریح کرد: در نخســتین 
گام، اطالعات جلد اول دانشــنامه تخت فوالد از 
طریق درگاه الکترونیکی این مجموعه در معرض 
دید پژوهشــگران قرار گرفته است وی ادامه داد: 
پژوهشــگران، محققان و عالقه مندان می توانند 
فایل الکترونیکی کتاب را مطالعه، بررسی و نظرات 
خود را در قالب نوشتاری یا به صورت فایل تا پایان 

دی ماه ارسال کنند.

شهردار اصفهان: 
کیفیت خدمات رسانی در حوزه 

حمل و نقل ارتقا می یابد
شهردار اصفهان در آیین بهره برداری از پروژه های 
اتوبوسرانی اصفهان اظهار کرد: از تاریخ 2۶ آذرماه 
به مناســبت روز حمــل و نقل تــا 2۹ دی ماه به 
مناســبت روز هوای پاک اتفاقــات و رویدادهای 
زیادی را در حوزه آموزشــی، علمی و فرهنگی در 
سطح شهر شــاهد خواهیم بود. قدرت ا... نوروزی 
افزود: »مســابقه راننده حرفــه ای اتوبوس های 
شهری« به عنوان نخستین رویداد در این زمینه به 
شمار می رود که هدف از برگزاری چنین مسابقاتی 
افزایش دقت رانندگان است. شهروندان و مردم هم 
باید ببینند چه کسانی هدایت حمل و نقل شهری 
را برعهده دارند تا با اطمینان خاطر و آرامش بیشتر 
سفری همراه با اطمینان داشته باشند. شهروندان 
باید بدانند آنان تجربه و فــن باالیی دارند و حتی 
دارای مدرک لیســانس و فوق لیسانس هستند.

شهردار اصفهان خاطرنشــان کرد: مسابقه راننده 
حرفــه ای اتوبوس های شــهری می تواند الگویی 
برای کسانی باشد که چنین نکاتی را در سطح شهر 

رعایت نمی کنند.
نوروزی با بیان اینکه ما افتخار می کنیم رانندگانی 
با فرهنگ، با شــعور، با تجربه و دارای دانش الزم 
در این عرصه فعالیت می کنند، گفت: کسانی که 
اتوبوس ها را می ســازند تا در خدمت شهروندان 
باشند، باید این مسابقه را ببینند تا اگر نقایصی در 
حرکت و اشکالی فنی در ساخت اتوبوس است، این 
نواقص و اشــکاالت فنی را رفع کنند، این موارد از 

فواید و آثار مثبت این مسابقات است.
نوروزی با بیان اینکه  ایــن برنامه ها طی ۳۳ روز 
می تواند به رشد سطح کیفیت خدمات رسانی در 
حوزه حمل و نقل کمک کند، اظهار امیدواری کرد 
که در این ۳۳ روز و بــا اجرای بیش از 100 برنامه 
شاهد رشد و ارتقای سطح فنی، ترافیکی، حمل و 
نقل و آموزش باشیم، هدف ارتقای سطح خدمات و 
جلب رضایت شهروندان و تامین آرامش و آسایش 
آن هاســت. وی با اشــاره به بازدید از آسایشگاه 
جانبازان و قول مناسب سازی اتوبوس مخصوص 
جانبازان گفت: خوشبختانه امروز این قول محقق 
شده است. دو اتوبوس دیگر نیز در دست مناسب 
سازی برای معلوالن اســت و به گونه ای مناسب 
سازی شــده که در بیرون از شــهر هم خدمات 

ارائه کند.

معاون شهرسازی و معماری شهردار 
اصفهان: 

نقشه پهنه بندی ریسک خطر در 
اصفهان تهیه می شود

معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان اظهار 
کرد: فرونشست در شــهر اصفهان به خصوص به 
دلیل کم آبی موضوعی است که اخیرا مورد توجه 
قرار گرفته اســت؛ در حال حاضــر دو مجموعه به 
طور همزمان در دانشــگاه اصفهان و دانشگاه هنر، 
موضوع فرونشســت زمین بر اثر خشکسالی را  در 
قالب قرارداد پژوهشی بررســی می کنند؛ در این 
مطالعات و پژوهش ها پهنه های زلزله خیز اصفهان 
و اثرات فرونشست بر شــهر اصفهان مورد بررسی 
قرار می گیرد.سید احمد حسینی نیا افزود: از هشت 
کانون فعــال در برنامه جامع اصفهــان با رویکرد 
نوین، کانون مدیریت بحران، بســتر و تدابیر الزم 
را برای مقابله بــا بحران ها در نظــر می گیرد؛ در 
شهر اصفهان مقوله محاســبات و کنترل سازه ها 
در حوزه زلزله جدی دنبال می شــود عالوه بر این 
فعالیت ها در سازمان نظام مهندسی و مهندسان 
محاســب ، در حوزه معاونت شهرسازی شهرداری 
اصفهان نیــز کنترل مضاعف ایســتایی انجام می 
شود البته در اصفهان به نســبت شیراز و مشهد و 
تبریز چندان پهنه های بلند مرتبه و برج ســازی 
دیده نمی شود.معاون شهرسازی و معماری شهردار 
اصفهان همچنین درباره ساختمان های مسکونی 
جنوب شرقی اصفهان و در محدوده شهید کشوری 
گفت: ســاخت این مجموعه حاصل توافقی میان 
ارتش و شــهرداری بوده اســت؛ بنابراین اراضی 
1۷0 هکتاری این مجموعه دارای مصوبه اســت و 
پروانه های صادر شده با مجوز قانونی و اخذ تاییدات 
الزم ایستایی صادر می شود.حسینی نیا درباره خطر 
فرونشست زمین در شمال شهر اصفهان گفت: نقشه 
پهنه بندی ریسک خطر باید در شهر اصفهان تهیه 
شود که قراردادی پژوهشی در زمینه زلزله خیزی با 
دانشگاه اصفهان و درخصوص پهنه های پتانسیل دار 
فرونشست با دانشگاه هنر اصفهان منعقد شده است.
معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان تصریح 
کرد: زمانی که نقشــه های پهنه بندی تهیه شود، 
بارگذاری های تراکمی و ساخت و ساز در پهنه های 

پر خطر کاهش پیدا می کند.

مدیر منطقه ۱۳ شهرداری خبر داد:
استفاده از پساب برای آبیاری فضای سبز در سال آینده

مدیر منطقه 1۳ شــهرداری اصفهان اظهار کرد: در صدد هستیم با شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
قرارداد ببندیم و از فاضالب تصفیه شده شهر اســتفاده کنیم تا طراوت و سبزینگی درختان و فضاهای 

سبز منطقه حفظ شود.
محمد شرفا، با بیان اینکه لوله گذاری و قطره ای کردن فرآیند آبیاری از ابتدای امسال انجام شده است، 
اظهار امیدواری کرد: در سال ۹۸ بخشــی از نیاز آبی را با استفاده از پساب تامین و گام بلندی در راستی 
حفظ فضای سبز برداشته شــود.مدیر منطقه 1۳ شــهرداری اصفهان با بیان اینکه منطقه 1۳ در بلند 
مرتبه سازی جزو مناطق فعال شهر اصفهان اســت، گفت: هر چند شرایط اقتصادی انگیزه ساخت و ساز 
را کاهش داده ؛ اما خوشبختانه با ارائه بسته تشویقی، شرایط ساخت و ساز در این منطقه نسبت به سایر 

مناطق شهر خوب بوده است.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری:
پردیس زیست محیطی با محوریت مدیریت پسماند راه اندازی می شود

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان اظهار کرد: آموزش و فرهنگ سازی به عنوان یک اصل 
در کشورهای توسعه یافته ای که در مباحث زیست محیطی پیشرو هستند، پذیرفته شده است، از این رو اعتقاد 
داریم هر چقدر در خصوص آموزش و فرهنگ سازی مبالغ صرف شود، در واقع سرمایه گذاری صورت گرفته 
است.علی دهنوی افزود: در شهر اصفهان به عنوان شهر پیشرو در کشــور به لحاظ مباحث زیست محیطی، 
در صدد برآمدیم تا پردیس نمایشگاهی زیست محیطی را با محوریت مدیریت پسماند ایجاد کنیم، از این رو 
پیگیری های الزم انجام و با سازمان فرهنگی ورزشی شــهرداری اصفهان تفاهم نامه ای انعقاد شد و اتاق فکر 
تشکیل شد تا فضاسازی خوبی برای سنین مختلف در این پردیس نمایشگاهی انجام شود.وی  با بیان اینکه 
نخستین فرهنگسرای زیست محیطی کشور در خیابان جی، خیابان شریعتی راه اندازی خواهد شد، گفت: تا 

پایان امسال ساماندهی فضایی و تجهیزات مورد نیاز در این فرهنگسرا متمرکز می شود .

پنجاه و نهمین جلسه علنی شورای اســالمی شهر اصفهان صبح دیروز 
با حضور ۸ نفر از اعضای این شــورا، مهدی خضری مدیرکل راهداری و 
حمل و نقل جاده ای استان اصفهان و حمیدرضا امیرخانی مدیرکل راه و 

شهرسازی استان اصفهان برگزار شد.
فتح اله معین، در نطق پیش از دستور خود با اشاره به هفته حمل و نقل 
اظهار کرد: برای حل معضالت زیست محیطی کنونی شهر اصفهان نیازمند 
انجام پژوهش های جدی هســتیم.وی افزود: پژوهش به ویژه در خانه و 
مقبره عالمه مجلسی امری ضروری است، باید عالوه بر علوم اسالمی در 

دیگر شاخه های علمی نیز پژوهش را در دستور کار قرار دهیم.
شهروندان اصفهانی با کمبود آب مواجه هستند

رییس شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: طی ۳0 سال اخیر شهرنشینی 
رشد سریعی در کشور داشته و در هیچ دورانی در کشور با چنین پدیده ای 
رو به رو نبوده ایم؛ امروز شــهروندان درگیر آلودگی هــوا، کمبود آب و 
مشکالت متعدد هستند که برای برطرف کردن نیازهای جامعه نیازمند 
پژوهش جدی هستیم.وی با بیان این که شــهرداری به عنوان یکی از 
مهم ترین ارکان شهری بنا به ضرورت وارد فاز پژوهشی شده است، عنوان 
کرد: باید شرایطی را فراهم کنیم که امکان ادامه حیات برای شهروندان 

فراهم شود.
تدوین اطلس شهرپژوهی کالن شهر اصفهان

در ادامه جلسه شورای شهر به مناسبت هفته پژوهش، اطلس شهرپژوهی 
کالن شهر اصفهان با همکاری همه دستگاه های اجرایی شهر اصفهان، 
دانشگاه ها و شهرداری کالن شهرهای کشور تدوین و رونمایی شد.بهروز 
ارباب شیرانی، معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار اصفهان 
نیز در این جلســه با بیان این که پژوهش  می تواند بازخوردهای اجرای 
طرح ها و پروژه ها را تعیین کند، گفت: اطلس شــهرپژوهی کالن شهر 
اصفهان حاصل تالش در همه عرصه های حمل و نقل، عمران، شهرسازی 
و مسائل فرهنگی است.وی خاطرنشان کرد: مصورسازی اطالعات رویکرد 

نوینی در تدوین اطلس شهرپژوهی کالن شهر اصفهان بود که اطالعات در 
این اطلس به تصویر کشیده شده تا منبع جامعی برای تصمیم گیری های 
آینده باشد.معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار اصفهان 
اذعان داشت: این اطلس حاصل ۴0 پژوهش است که بخش نخست آن 
حاصل ارتباط شهرداری اصفهان یا دانشــگاه ها، دستگاه  های اجرایی و 
شهرداری کالن شهرها بوده است.وی با بیان این که  بخش دوم این اطلس 
خالصه عناوین پروژه های شاخص انجام شده است، ادامه داد: بخش سوم 
اطلس شهرپژوهی کالن شهر اصفهان شــامل مهم ترین یافته های 52 
پژوهش بزرگ مقیاس با اعتبــار 5 میلیارد تومان و ۸۳ پژوهش کوچک 

مقیاس با اعتبار 1/5میلیارد تومان انجام شده است.
رکود مسکن، شهرداری ها را دچار مشکل کرد

اصغر برشان، عضو شورای اسالمی شهر اصفهان نیز در این جلسه گفت: 
افزایش روزافزون هزینه های اداره شــهر از یک سو و از سوی دیگر عدم 
تعریف منابع درآمدی پایدار کافی در بستر قانونی کشور، شهرداری ها را به 
درآمدهای ناپایدار ساختمانی وابسته کرده است.وی افزود: باید تالش شود 
منابع درآمدی پایدار با تصویب عوارض محلی متناسب بهره مندی تا حد 
امکان افزایش یابد؛ در حال حاضر با رکود حاکم بر اقتصاد و بخش مسکن، 
شهرداری ها دچار مشکل اساسی شده اند.عضو شــورای اسالمی شهر 

اصفهان خاطرنشان کرد: الزم است تا شوراها و شهرداری های کشور متحد 
شده و پس از اعالم نظر کارشناسی و ارائه پیشنهاد اصالحی روی الیحه 
درآمدی پایدار از سوی دولت تصویب و این الیحه را به جد پیگیری کنند.

شهردار از تاخیرهای ۳ ماهه حقوق کارگران جلوگیری کند
امیراحمد زندآور نیز در این جلســه یادآور شد: از معاونت حمل و نقل و 
معاونت شهرسازی و شهردار اصفهان خواهشمندم با توجه به پیگیری های 
مکرر دبیرخانه ستاد مناسب سازی اســتان، تردد افراد معلول در شهر 
تسهیل شود.وی تاکید کرد: در شهرداری اصفهان روال بر این شده که 
پیمانکاران مزد کارگران شریف را در پایان هر ماه بپردازند که این رویه 
مورد قبول است به شرطی که دچار تعویق نشود.رییس کمیسیون حمل 
و نقل و فناوری اطالعات شورای اسالمی شــهر اصفهان بیان داشت:  از 
شهردار انتظار می رود مستقیما در خصوص حقوق کارگران ورود پیدا کند 

تا حقوق ها به موقع پرداخت شده و رضایت کارگران شریف فراهم شود.
 امروزه مســائل مالی، یکی از مهم ترین مشکالت مدیریت 

شهری است
نصیر ملت نیز در این جلســه بیان کرد: شهرداری ها در فرآیند مدیریت 
شهری و ارائه خدمات مورد نیاز شهروندان با چالش های متعدد روبه رو 
هســتند که یکی از آنان فقدان منابع مالی و کاهش درآمدهای ناپایدار 
است. وی افزود: امروزه یکی از مهم ترین مشکالت مدیریت شهری، مسائل 
مالی است که در نبود تعریف مشخص از نظام درآمدی شهرداری و اتکای 
بیش از حد به منابع درآمدی ناپایدار از جمله درآمدهای بخش مسکن و 
ساختمان، مشکالت عدیده ای به وجود آمده است.رییس کمیسیون امور 
اقتصادی، حقوقی و گردشگری شورای شــهر اصفهان گفت: مشکالت 
ناشی از افزایش جمعیت شهری و مهاجرت، تاثیر مستقیم منابع مالی به 
ارائه خدمات به شهروندان و اجرای طرح و برنامه های شهری، اخالل در 
برنامه ریزی مالی و بودجه شهرداری با وجود منابع مالی ناپایدار می تواند 

اداره شهر دشوارتر از امروز کند.

 در جلسه شورای شهر مطرح شد؛

نظام درآمد شهرداری تعریف مشخصی ندارد

 نرگس طلوعی 

 اعضای مجمع نمایندگان استان اصفهان که در پی 
اعتراض به بی توجهی دولت به موضوع آب اصفهان 
از سمت خود اســتعفا داده بودند، صبح دیروز  به 
جای حضور در صحن مجلس شورای اسالمی در 
دفتر امام جمعه  و نماینده ولی فقیه در اســتان 
حاضر شدند  تا نشان دهند هم چنان بر استعفای 

خود مصر هستند. 
دو هفته پیش بود که 1۸ نفر از  نمایندگان استان اصفهان 
در مجلس شورای اسالمی به دنبال بی توجهی به موضوع 
آب اصفهان در ســال های متمادی و نیز عدم تخصیص 
بودجه به پروژه های مربوط به حــوزه آب در بود جه ۹۸  
نامه اســتعفای خود را تقدیم مجلس کردند؛ استعفایی 
که با حمایت مردم، سازمان ها و صنایع مختلف در استان 
همراه شد .نمایندگان مردم اســتان اصفهان در مجلس 
شورای اســالمی همان طور که از پیش اعالم کرده بود 
صبح دیروز به جای حضور در مجلس به دفتر امام جمعه 
اصفهان رفتند تا ضمن تاکید بر خواسته خود نشان  دهند 
که استعفای آن ها به هیچ وجه شانتاژ خبری نیست و آنها 
در حمایت از مردم از هیچ کاری کوتاهی نمی کنند. امام 
جمعه و نماینده ولی فقیه در استان اصفهان در این دیدار  با 
بیان این که مرگ اصفهان در مسئله آب است، گفت: این 
شعار نیست، حقیقت است، باید دانست که بخش زیادی 
از درآمدهای دولت وابسته به گردشگری و مالیات استان 
اصفهان است و اگر اصفهان آب نداشته باشد بدون شک 
تبعات آن برای کل کشور خواهد بود. آیت ا... سید یوسف 
طباطبایی با بیان اینکه عرایض مــن از باب نماینده ولی 
فقیه نیست؛ چرا که در کار اجرایی دخالت نمی کنم بلکه از 
باب مشورت و راهنمایی و به عنوان یک شهروند صحبت 
می کنم، اظهار کرد:نمایندگان مجلس شــورای اسالمی 
می توانند ۳ درخواســت را به عنوان خواسته اصلی خود 
مطرح کنند، یکی ساماندهی رودخانه زاینده رود و احیای 
آن و اختصاص بودجه به این کار، دیگری عادالنه شــدن 
مصرف آب در باالدست چرا که آب جزو انفال است و اداره 
آن با حکومت و دولت اســت نه یک استان و سوم این که 
سد تونل سوم کوهرنگ ادامه یابد؛ چراکه این تونل کامل 
شده و برای آبگیری باید سد آن نیز احداث شود.  نماینده 
ولی فقیه با انتقاد از عملکرد رییس مجلس شورای اسالمی 
نسبت به استعفای نمایندگان استان اصفهان گفت: اگر 

متولی امامزاده، حرمت آن را نداشته باشد حرمتی باقی 
نمی ماند، جای سوال است که چرا الریجانی هیچ جلسه ای 
با دولت در مورد استعفای نمایندگان برگزار نکرد، رفتار 
الریجانی نسبت به نمایندگان استان اصفهان در مجلس 
شورای اسالمی، مودبانه نبوده و به عنوان رییس مجلس 

کاری انجام نداده است.

بی توجهی الریجانی به استعفای نمایندگان استان اصفهان 
که در جلســه دیروز مجلس نیز ادامــه یافته بود صدای 
نماینده بوشــهر را در آورد. حجت االســالم عبدالحمید 
خدری، نماینده مردم بوشهر در مجلس شورای اسالمی، 
در جلســه علنی دیروز  پارلمان در تذکری، به مواد ۹0 و 

۹1 آیین نامه داخلی مجلس استناد کرد و گفت: ماده ۹0 
تصریح دارد هر نماینده ای کــه اعتبارنامه اش به تصویب 
مجلس رسیده، می تواند از مقام نمایندگی استعفا دهد و 
پذیرش استعفا نیز به تشخیص مجلس است. وی افزود: 
ماده ۹1 آیین نامه داخلی پارلمان تصریح دارد که نماینده 
و یا نمایندگان متقاضی اســتعفا، دالیل خود را به رییس 
مجلس و به صورت کتبی اعالم می کنند. رییس مجلس 
نیز آن را در اولین جلســه علنی با قرائت متن اعالم و در 

دستورکار هفته بعد جلسه پارلمان قرار می دهد.

نماینده مردم بوشهر در مجلس اضافه کرد: با این وضعیت 
و طبق آیین نامه داخلی مجلس،  تقاضا داریم که با توجه به 

اینکه نمایندگان استان اصفهان استعفانامه خود را تقدیم 
مجلس کردند، برای جدیت مجلس، استعفای آنها در اولین 
جلسه قرائت شود و در دستورکار هفته بعد قرار گیرد. علی 
الریجانی، رییس مجلس که ریاســت جلسه را به عهده 
داشت، در پاسخ به تذکر نماینده بوشهر در مجلس، گفت: 
این موضوع را امروز در هیئت رییسه مجلس بررسی و طبق 

آیین نامه داخلی آن را پیگیری خواهیم کرد.

همزمان با حضور نماینــدگان مردم اصفهــان در دفتر 
آیــت ا... طباطبایــی نــژاد تعــدادی از کشــاورزان 
و خانــواده هایشــان در جهــت حمایــت از حرکــت 
 نماینــدگان در مقابل دفتــر امام جمعه حضــور به هم 
رسانیدند. حجت االسالم احمد ســالک در جمع مردم و 
کشاورزان اصفهانی که به حمایت از استعفای آنها تجمع 
کرده بودند، اظهار کرد: 1۸ نماینده اســتان اصفهان به 
حمایت و دفاع از حق شما مردم استعفا کرده اند.وی افزود: 
امروز نام 1۸ نماینده اصفهان به عنوان غایب در مجلس 
شورای اسالمی قرائت شد، مشــکلی نیست صندلی که 
برای مردم کار نکند به درد ما نمی خورد. باید مسئوالن به 
این نتیجه برسند که پای کار بیایند و حق این مردم را که 
در همه جا پیشکسوت بودند، چندین شهید دادند و برای 
این کشور جانباز و مجروح شــدند، بدهند.نماینده مردم 
اصفهان در مجلس شورای اسالمی ادامه داد: باید قانون 
۹ ماده ای مصوب شورای عالی آب اجرایی و سهم حقابه 
داران پرداخت شــود، این تعهد قانونی دولت جمهوری 

اسالمی است.

بیمحلیروحانی،بیتفاوتیالریجانی
  نمایندگان استان به جای مجلس  راهی دفتر امام جمعه شدند، امام جمعه از رییس مجلس و دولت گالیه کرد؛  

ابطحی- نماینده مردم خمینی شهر :
وضعیت آبی اصفهان بحرانی است، توجه کنید

 استعفای ما خالی کردن صحنه نیست بلکه ما با تمام قدرت 
پای آرمان های انقالب ایستاده ایم.

 رییس جمهور قول احیــای زاینــده رود را داده و انتظار 
داشتیم ستاد احیای زاینده رود چون دریاچه ارومیه تشکیل 

می شد.
 در ســال آبی قبل هم گفتیم وضعیت تامین آب شــرب 

5میلیون نفر بحرانی است و هیچ کس توجهی نکرد.
 اگر به نتیجه نرســیم سه شــنبه هم در مجلس شرکت 

نمی کنیم. وزارت نیرو هیچ برنامه ای برای این بحران ندارد.

موسوی الرگانی-رییس مجمع نمایندگان استان :
خواستار جلسه با رییس جمهور هستیم

 درخواست داریم ستاد احیای زاینده رود با چند وزیر تشکیل شود تا وعده رییس جمهور در جمع 
مردم اصفهان مبنی بر جاری شدن آب در رودخانه اجرایی شود.

 طرح بهشت آباد برای فالت مرکزی است ولی یک قدم موثر برنداشته شده است.
 مصوبات شورای عالی آب به ضرر استان است ولی به خاطر قانونی بودن قبول کردیم . متاسفانه 

همان هم اجرایی نشده است.
 برای سامانه دوم آب اصفهان هیچ اعتباری را درنظر نگرفته اند واین درحالی است که آقای نوبخت 

در این خصوص قول مساعد دادند که متاسفانه به رغم همه این قول ها هیچ ردیفی نگذاشته اند.
 از 10هزار ردیف اعتبار بودجه فقط 1۶0 ردیف آن مربوط به استان اصفهان است .

 ما خواستار جلسه با رییس جمهور،معاون اول و آقای نوبخت را داریم.
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امام حسن عسکری علیه السالم:
 شیعیان علی علیه السالم، كسانی هستند كه 

برادران شان را بر خود مقدم می دارند، هرچند 
خودشان نیازمند باشند .
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یادداشت

تالش، اصل اساسی زندگی برای رسیدن به موفقیت است؛ 
بدون آن نمی توان انتظار داشــت که شــخص در زندگی 
به موفقیت برســد، در کنار آن باید با ترس هایی که شما 
را برای شــروع مردد می کنند مقابله کنید. شــجاعت و 
جسارت اولیه، موتور محرکه کار شماست. همه کسانی که 
به تنهایی و با تالش شبانه روزی شخص خودشان زندگی 
موفقی ساخته اند غم و شادی، خنده و گریه و درد و آسایش 
را با هم تجربه کرده اند. با ما همراه باشــید تا درس هایی 
 را که قبل از اینکه پشــیمان شــوید باید بیاموزید، با هم

 مرور کنیم.

اعتماد به نفس داشته باشــید :افراد موفق سرشار از 
اعتماد به نفس هستند و به توانایی های خود و آنچه انجام 
می دهند کامال اعتقاد دارند. موفقیت  باعث اعتماد به نفس 
آنها نمی شود بلکه اعتماد به نفس به عنوان پیش نیاز اصلی 
پیروزی، آنها را به سمت موفقیت رهنمون می کند. به این 
نکات توجه کنید؛ شک از شــک زاده می شود. اگر شما به 
توانایی ها، ایده ها و خودتان اعتقاد نداشــته باشید، نباید 
انتظار داشته باشــید که دیگران روی شما حساب کنند؛ 
اعتماد به نفس باعث می شود با چالش های جدید رو به رو 
بشــوید. افرادی که اعتماد به نفس کافی ندارند، همیشه 
می خواهند در پناهگاه امن خود بمانند و از آن خارج نشوند. 
در کنج آسایش و آرامش خبر خاصی نیست و تغییر و رشد 
آنچنانی انتظار شما را نمی کشــد. درست به همین خاطر 
اســت که افراد ترسو در بن بست شــغلی اسیر می شوند و 
فرصت های ارزشمند را به سادگی از دست می دهند؛افرادی 
که اعتماد به نفــس کافی ندارند، معموال روی شــرایط و 
عوامل بیرونی خیلی حســاب می کنند؛ اما افراد موفق و با 
اعتماد به نفس از موانع نمی هراسند و همین شجاعت باعث 
شروع و گام برداشتن در مسیر رشــد و پیروزی آنهاست.
اعتماد به نفــس از عناصر اصلی و مهم موفقیت شــغلی 
و حرفه ای اســت. با داشــتن اعتماد به نفس به جایگاه و 
مرتبه ای می رسید که حتی در فکرتان هم نمی گنجید. هیچ 
مانعی برای موفقیت بر سر راه شما وجود ندارد به جز خوِد 
خوِد شما. اگر شما هم اسیر شک و شبهات مختلف هستید 
و می ترســید، همین لحظه و همین ثانیه زمان این است 
که با قدرت بلند شوید و سدهای تردید را در هم بشکنید.
زندگی امروز شما برآیند آن چیزی است که خودتان ساخته 
اید. وقتی قدم در مسیر عمل گذاشتید، فراموش نکنید که 
همیشه بهتر است روی پله اول نردبانی باشید که شما را به 
آرزویتان می ر ساند تا روی باالترین پله نردبانی که شما را 

به مقصد دیگری می برد.
پرکاری لزوما به معنای بهره وری نیست: به اطراف خود 
نگاه کنید؛ سر همه به شدت شلوغ است. از این جلسه به آن 
جلسه می روند و مدام در حال بررسی نامه های مختلف و 
ایمیل هایشان هستند؛ اما تنها درصد کمی از این دوستان 
پرکار بــه موفقیت و بهره وری واقعی می رســند.موفقیت 
نتیجه فعالیت زیاد بدون برنامه و جنب و جوش بی حاصل 
نیســت بلکه نتیجه و ثمره تمرکز اســت، تمرکزی که با 
اطمینان از اســتفاده موثر زمان برای رسیدن به بهره وری 
واقعی حاصل می شــود. شــبانه روز برای همــه ما تعداد 
ساعات یکسانی دارد مهم این است که خردمندانه از این 
زمان اســتفاده کنیم. خروجی تالش های شما زندگی تان 
را می سازد. نتیجه مهم اســت و تالش های بی نتیجه راه 
به جایی نمی برند. منظور از تالش بی نتیجه تالشی است 
که در مسیر اشتباه گام برمی دارد و درست برنامه ریزی و 

هدف گذاری نشده است.
عملکرد شــما شــبیه اطرافیان تان می شود:برای 
موفقیت باید با افرادی معاشرت کنید که شما را برای بهتر 
شدن تشویق می کنند؛ کسانی که شما را وادار به پیروزی 
می کنند و معموال در کنارشــان موفق هم خواهید شد؛اما 
در مورد افراد منفی که خواهان زمین خوردن شما هستند، 
هرگز نباید به آنها اجازه بدهید کــه در زندگی تان حضور 

داشته باشند. 
دور کســانی را که باعث می شــوند احســاس بی ارزش 
بودن، نگرانی یا بی انگیزگی و بطالــت کنید خط پررنگ 
قرمزی بکشــید. ایــن افراد می خواهند شــما را شــبیه 
خودشــان کنند. زندگــی کوتاه تر از آن اســت که خود 
را اســیر چنین افرادی بکنیــد. اصال و ابدا تحمل شــان 
 نکنیــد و خیلــی ســاده آنهــا را از زندگی خــود حذف

 کنید.

 شجاعت و جسارت موتورمحرکه رسیدن
 به موفقیت است

 مهسا  احمدی 

عکس روز

دوخط کتاب

کــه غالبــا مــا آدم ها 
توقــع داریــم طــرف 
مقابل مــان، بــه تمام 
وقایــع دنیــا از زاویه  

دید ما نگاه کند!
»طبل حلبی«
گونتر گراس

چــرا از یکدیگــر 
می رنجیم؟

من فکــر می کنم آن 
چــه موجــب رنجــش 
آدم هــا از یکدیگــر 
می شــود، این اســت 

بلومبرگ از کشف یک الماس زرد با وزن 552 قیراط در معدن Diavik در 
شمال غرب کانادا خبر داد. یک قطعه الماس زرد با وزن 552 قیراط )بیش 
از 110 گرم( در معدن Diavik در شمال غرب کانادا یافت شد.این الماس 
عجیب که به اندازه تخم مرغ است، بزرگ ترین الماس کشف شده در تاریخ 
آمریکایی شمالی محســوب می شود.کارشناسان رنگ این الماس را »زرد 
شــگفت انگیز« نامیده اند.این الماس زرد کانادایــی در میان الماس های 
 کشف شــده در قرن بیســت و یکم در جای هفتم قرار گرفته و به عنوان

 سی امین سنگ گران قیمت کشف شده در تاریخ شناخته شده است.

کشف الماس 552 قیراطی در کانادا

در سال1۸2۶ »جوزف نیسفور نیپس« با یک جعبه جواهرات یک دوربین 
بسیار ابتدایی ساخت و آن را با ذره بین، به میکروسکوپ نوری مجهز کرد؛ 
او با این دستگاه می توانســت فقط عکس های نگاتیو بگیرد. با گذر زمان و 
پیشــروی رو به جلو، ابزارهای کمکی زیادی برای گسترش دوربین های 
ابتدایی به دســت آمد که راه را برای دوربین هایی بــا قابلیت چاپ فوری 
هموار کرد. دوربین های عکس فوری که دارای »اتاق تاریک« بود، در مدت 
کوتاهی شهرت جهانی یافت.حدود 70 سال پیش در چنین روزی نخستین 

دوربین دنیا با قابلیت چاپ فوری عکس به بازار عرضه شد. 

نخستین دوربین جهان 

»ویســدام « در پناهگاه حیات وحش ملی »میدویل« و جزیره ای کوچک 
در هاوایی فرزنــد جدیدش را به دنیــا آورد.بنا بر اطالعات کارشناســان 
این گونــه از پرنــدگان تا زمانی که شــریک زندگی شــان را از دســت 
نداده اند بــا وی زندگی می کنند؛ اما به نظر می رســد این زوج از ســال 
200۶ میالدی با هم بــوده و اکنون صاحب فرزند شــده انــد. این مادر 
 کهنســال در طول زندگی خــود بین 30 تــا 3۶ جوجه به دنیــا آورده

 است.

پیرترین پرنده دنیا مادر شد

 خانه سرهنگ ایرج 
در اختیار استارت آپ های گردشگری

خانه تاریخی سرهنگ ایرج به مرکز فعالیت های استارت آپ های گردشگری 
و میراث فرهنگی تبدیل شد.رییس ســازمان میراث فرهنگی به خانه تاریخی 
سرهنگ ایرج در منطقه پامنار تهران رفت و ضمن بازدید از بخش های مختلف 
این خانه، اعالم کرد که از این به بعد این بنا به فعالیت های اســتارت آپ های 
گردشگری و میراث فرهنگی اختصاص داده خواهد شد.در این بازدید مشخص 
شد که چند ســال پیش این خانه تاریخی در مالکیت سازمان میراث فرهنگی 
قرار گرفته و طرح مرمت و ساماندهی آن در فاز اول از شهریور ۹5 شروع شده 
است. این خانه از این به بعد در اختیار مرکز فناوری پژوهشگاه میراث فرهنگی 
و گردشگری قرار خواهد گرفت.رییس ســازمان میراث فرهنگی با حضور در 
این خانه با فعالیت اســتارت اپ های  مرتبط با میراث فرهنگی و گردشگری 
آشنا شد.مالک اولیه بنای تاریخی سرهنگ ایرج همچنین معمار و سازنده آن 
مشخص نیست؛ اما این مجموع طبق اسناد ارائه شده از سال 1315 تا 1370 
در اختیار سرهنگ ایرج یکی از افســران دوران پهلوی اول و دوم و خانواده و 

ورثه او بوده است.
این بنا به صورت مجموعــه کاملی از معماری قاجاری است.ســازمان میراث 

فرهنگی بنا دارد تا ساختمان کناری آن را نیز تملک کند.

خاطرات خدا
کتاب »خاطرات خدا« اثر حجت االسالم غالمرضا حیدری ابهری از سوی واحد 
کودک و نوجوان نشر جمال، راهی کتاب فروشی ها شد.این کتاب مجموعه ای از 
متن های حکایت وار است که عطر خدا را در جان مخاطب می افشاند و نزدیک 
بودن او را در زندگی روزمره نشــان می دهد. »خاطرات خــدا« با تصویرگری 
مهشــید رجایی منتشر شــده اســت.خواننده در این کتاب حضور خدا را در 
همه عرصه های زندگی بــا زبانی نرم و البته جذاب حس می کند و نویســنده 
تالش کرده از این طریق آموزه هــای توحیدی و تجلی آنهــا در زندگی را به 
کودکان آموزش دهد. نویســنده با تســلطی که بر آیات قرآنی و احادیث ائمه 
دارد این کتاب را تهیه کرده و در دسترس مخاطبان قرار داده است و به همین 
خاطر اســتناد حکایت هایی که در کتاب بیان شده محکم و قابل اعتماد است.

حجت االسالم حیدری ابهری که آثار بسیاری را برای کودکان در زمینه آموزش 
موضوعات دینی تالیف کرده در این کتاب ســعی کرده بــا بهره بردن از زبانی 
حکایت گونه حضور خدا در زندگی روزمره را بــه کودکان آموزش دهد. کتاب 
»محمد مثل گل بود« یکی از پرمخاطب ترین و پرتیراژترین آثاری اســت که 
از این نویسنده منتشر شده اســت.در پایان این کتاب خواننده احادیثی که بر 
 اساس آن حکایت ها شکل گرفته را آورده تا خواننده با اصل روایت نیز روبه رو

 شود.

کتاب

خبر آخر

چابهار، تنها بندر 
اقیانوسی ایران

بندر چابهــار در بخش 
شــمالی دریای عمان 
به دلیــل بهره مندی از 
موقعیت اســتراتژیک 
جهــت ترانشــیپ و 
ترانزیت کاالهای بنادر 
حوزه خلیــج فارس و 
افغانســتان و آسیای 
میانه نقش ویژه ای ایفا 

می کند. 

مدیرعامل شرکت آب وفاضالب استان اصفهان در ساعت 21 شب گذشته  
با حضور در میز خدمت در مســجد محله باغ شهرستان فالورجان گفت: 
در حال حاضــر بیش از ۹۶ درصد مردم شــهر فالورجان تحت پوشــش 
خدمات شبکه فاضالب قرار دارند وتنها ســاکنان محله باغ، فالورجان از 
خدمات شبکه فاضالب برخوردار نیســتند که از هفته آینده اجرای شبکه 
فاضالب این محله هم در دســتور کار قرار می گیرد بــا اجرای ۴ درصد 
باقیمانده شــبکه فاضالب فالورجان ، بعنوان یک شــهر سبز معرفی می 
گردد. مهندس هاشم امینی اســتفاده همه آحاد مردم از خدمات شبکه 
فاضالب را ضروری دانســت و عنوان کرد:بستری باید فراهم شود که همه 
مردم بتوانند از خدمات شــبکه فاضالب بهره مند شــوند در این میان آن 
اقلیت محدود در شهرســتان فالورجان که هنوز نتواستند تحت پوشش 
خدمات شبکه فاضالب قرار گیرند می توانند به صورت اقساط بلند مدت 
انشــعاب فاضالب را خریداری نمایند.وی ارتقاءسطح بهداشت عمومی و 
کاهش آالینده های زیست محیطی رااز مزیت های برخورداری از خدمات 
شبکه فاضالب دانست و خاطرنشان ساخت: به رغم مشکالت اقتصادی که 
با آن مواجه هستیم  همه تالش ما این است تدبیری در نظر گرفته شود تا 
همه مردم در هر شــرایط اقتصادی که قرار دارند بتوانند از خدمات شبکه 
فاضالب بهره مند شوند .مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان با 
بیان اینکه  در حال حاضر خدمات آبفا در سطح استان به بیش از 100 شهر 
و 300 روستا ارائه می شود تصریح کرد : هم اکنون شرکت آب و فاضالب 

استان اصفهان به مشترکین بیش از 100 شهر و300 روستا خدمات ارائه 
می دهد این درحالیست که خط آبرســانی 1۴00 اصفهان بزرگ از میان 
شهرستان فالورجان عبور می کند که ایمنی این خط برای مسئوالن امر 
بسیار حائز اهمیت اســت .وی افزود: امینت خط آبرسانی 1۴00 اصفهان 
بزرگ برای ما بسیار حیاتی است چراکه تامین آب شرب بیش از 3 میلیون 
نفربه پایداری آن بستگی دارد ولی سالمت و آسایش ساکنانی که  این خط 
از محله آنان عبور می کند هم برای ما مهم قلمداد می شود و در این راستا 
تدابیر الزم در نظر گرفته می شــود.مهندس امینی بیــان کرد: بعد از این 
جلسه از محله زاگرس که خط آبرسانی اصفهان بزرگ از آن عبور می کند 
دیدن می کنیم  تازمینه های آسایش و سالمت ساکنان این منطقه بیش 
از پیش  مهیا شود.وی تامین آب شرب مردم را یکی از اولویت ها برشمرد 
و تصریح کرد: تامین آب شرب مشــترکین در تابستان سال جاری بدلیل 
کاهش بی سابقه منابع آبی در 50 ساله گذشته، با چالش هایی مواجه شد 
اما امیدواریم بارش ها در سال جاری مطلوب باشد تا آب شرب مشترکین 
بدون محدودیت در تمام روزها تامین شود این در حالیست که تا 23 آذر 
ماه سال جاری از کل ظرفیت سد زاینده رود که یک میلیارد و۴00 میلیون 
مترمکعب است تنها 13۶ مترمکعب آن  آب ذخیره شده است که این رقم 
برای تامین آب شرب در نظر گرفته شده است.که امید می رود در ماههای 
باقی مانده از سال آبی با بارشهای مطلوب ،آب مورد نیاز تمام بهره برداران 

به ویژه کشاورزان تامین شود.

مدیرعامل شرکت آب وفاضالب استان اصفهان خبر داد:

 با اجرای ۴ درصد باقی مانده شبکه فاضالب، 
فالورجان در آینده ای نزدیک به عنوان یک شهر سبز معرفی می  شود
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