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اشتغال بیش از هفت هزار 
زندانی در اصفهان

 مدیرکل زندان های
 استان خبر داد:
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   با اپلیکیشن های محبوب فعال
 در اصفهان آشنا شوید؛ 

راحتی به سبک دیجیتال

 ذوب آهن پول خرید 
ندارد

 قیمت قوچان نژاد، وحشتناک
 باال رفته است؛
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در آیین بهره برداری از خدمات 15 دوچرخه سرا در اصفهان مطرح شد؛

مسئوالن فقط برای مانور از دوچرخه استفاده نکنند
آیین بهره برداری از خدمات 15 دوچرخه سرا در شهر صبح دیروز با حضور شهردار اصفهان، 
اعضای شورای شهر و مدیران شــهری برگزار شــد. به دنبال بهره برداری از این طرح، 15 
دوچرخه سرای شهر اصفهان با ارائه خدماتی متمایز شامل ارائه دوچرخه های دنده ای، دوچرخه های ساده، 
دوچرخه های برقی و همچنین با ارائه ســایر پاکروها همچون چهارچرخ های خانواده و دوچرخه دونفره در 

صفحه   7دوچرخه سرای جاده سالمت ناژوان و...
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  اصفهان هم پای استان های محرومی  همچون سیستان و  بلوچستان  
درجذب  سرمایه های خارجی ناتوان بوده است؛

پُز عالی و
 جیب خالی!
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فرمانده انتظامی استان خبرداد:

کشف بیش از ۲ میلیون مترمربع 
زمین خواری در اصفهان

5

روز گذشته در حالی که نماینده میانه در اعتراض به 
وضعیت اقتصادی کشور و بودجه 98 تحصن کرده بود 
و خواهان برگزاری جلســه غیرعلنی مجلس دربــاره بودجه 98 بود، 
نماینده مردم اصفهان در مجلس هم در نطق میان دســتور خود، از 
حقابه ای گفت که قانون آن به درســتی اجرا نشده و دودش به چشم 
کشاورزان اصفهانی رفته است. »حســن کامران«گفت: اصفهان تنها 
شهری است که تمام پیروان ادیان مختلف در آن با دوستی در کنار هم 
زندگی می کنند. حقابه موضوعی نیست که متعلق به جمهوری اسالمی 
ایران باشــد، همچنین متعلق به رژیم ستم شاهی و قاجار هم نیست،  
بلکه از زمان صفویه است. میزان آن ۳۰۰ متر مکعب و 8۰۰ متر مکعب 
در رودخانه هاست. ما باید این قانون را اجرا کنیم؛ اما چه کسی مسئول 
اجراست؟ این آب را چه کسی باید تخصیص دهد؟ نه خسارت می دهند 

و نه خود آب را. وقتی هم به وکیل و قضا شــکایت می کنند پاســخی 
نمی گیرند.

کامران گفت: من از رییس مجلس شورای اسالمی، وزیر نیرو و از همه 
همکاران دعوت می کنم به اصفهان سفر کنند. برای  زلزله کرمانشاه، 
اصفهان نیز کمک کرد. حال من می گویــم در اصفهان ما یک زلزله 
خاموش داریم. در بودجه به ساماندهی رودخانه ها که خود تولید آب 
می کنند توجهی نشده است. در این خصوص اراده ای در وزارت نیرو 

وجود ندارد، چرا مردم را آزار می دهید؟
نماینده اصفهان ادامه داد: اصفهان به حکومت کمک می کند، چرا این 
گونه با آن رفتار می کنید؟ اصفهان آتش زیر خاکستر است. کشاورزان 
جلوی شما ایستادند، در آینده هر خطری باشد بر گردن آقای الریجانی 

ادامه در صفحه 2و دولت است...

نماینده ولی فقیه در استان:

می خواهند با ایجاد بدبینی 
مردم را از مسئوالن جدا کنند
7

 مسئوالن به اصفهان سفر کنند 
 نماینده اصفهان در مجلس شورای اسالمی  می گوید  اصفهان آتش زیر خاکستر است ؛

مراسم عشای ربانی ارامنه در اصفهان
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روز گذشته بهارستان شاهد تحصن یک نفره 
نماینده ای بود که گفت خواهان تشــکیل 
جلســه غیرعلنی مجلس برای رسیدگی به 
مشکالت اقتصادی کشور و بودجه سال آینده 
اســت. تحصن و اعتراض این نماینده که با 
 گریه همراه بود، توجه رسانه ها را هم به خود 

جلب کرد.
دیروز فردین فرمند، نماینده میانــه مقابل جایگاه 
هیئت رییســه مجلس تحصــن کرد. تعــدادی از 
نمایندگان برای پایــان دادن به تحصن این نماینده 
به سمت او رفته و با وی صحبت کردند و این نماینده 
برای دقایقی به صندلی خود بازگشت. در این لحظه 
جمعی از نمایندگان از هیئت رییسه مجلس تقاضای 
جلسه غیرعلنی داشــتند که این درخواست توسط 
هیئت رییسه در صحن علنی قرائت شد و در دستور  

کار قرار گرفت.
»فردین فرمند« در بیان اظهارات خود درباره علت 
درخواست جلســه غیرعلنی گفت: »خدایا خودت 
اینقدر مهربانی که می دانی چندین روز است که دارم 
تو را صدا می کنم همکاران عذرخواهی می کنم؛ این 
بودجه یک بار از سوی مقام معظم رهبری بازگشته 

است و االن پیش ماست دارید چه کار می کنید؟«
نماینده مردم میانه ادامه داد: »بنده تقاضای جلسه 
غیرعلنی دارم، به این آیین نامه عمل کنید. طبق اصل 
۱۰۲ آیین نامه مجلس ۱۰ نماینده حق دارند تقاضای 
جلسه غیرعلنی داشته باشند. من تقاضای غیرعلنی 
بودن جلسه را دارم چرا که می ترسم دالر به۲۰ هزار 
تومان برسد. همه می دانید که من از شهری کوچک 
آمده ام و نمی دانم چه گناهی کرده ام که مردم حوزه 

انتخابیه ام اینقدر از من توقع دارند«.
وی با اشاره به تالش  رسانه های غربی علیه کشور ما 
ابراز داشت: هر کس دوست داشت بعد از جلسه بیاید 

تا من بگویم وضع با آمریکا چگونه است.
در همین لحظه محمدعلی وکیلی که در وسط صحن 
مجلس در حال رفت و آمد بود خطاب به فرمند گفت: 
سانسور کنید. فرمند نیز در پاسخ به وکیلی گفت: بله، 

خودم را سانسور می کنم.
فرمند ادامه داد:  »از آقا که خرج می کنید من قاطی 
می کنم چرا که به غیر از او کســی را نداریم؛ چرا که 
یک حضرت ولی عصر اســت و نایب او و ما جز اینها 

چیزی نداریم«.
اینجا بود که فرمند گریه کــرد و گفت برای پدرش 

هم گریــه نکــرده ؛ اما به 
این خاطر که از آقا هزینه 

می شود، گریه می کند. 
نماینده مردم میانه با بیان 
اینکه آمریکا جنگی را علیه 
ما شروع کرده است، گفت: 
آمریکا گفت از ســوریه و 
افغانســتان بیرون می آید 

و این کار را هم انجام داد؛ اما رؤســای جمهور آمریکا 
که هر ســال برای تعطیالت کریسمس به تعطیالت 
می روند امسال ترامپ این کار را انجام نداد بلکه همراه 

با همسرش به اروپا و پس از آن به عراق سفر کرد.
پزشکیان در این لحظه خطاب به فرمند گفت: »آقای 
فرمند چیزهایی که باید در جلسه غیرعلنی بگویید را 

اینجا بیان نکنید«.
فرمند ادامه داد: »من تقاضای جلسه غیرعلنی دارم؛ 
چرا که از ایــن وقتی که ما داریم بــه هدر می دهیم 
آمریکا خوشحال اســت. با یک میلیون بشکه نفت 

بودجه را بسته اید این به چه معناست؟«
در این لحظه شلوغی و سروصدای نمایندگان فضای 

صحن را پر کــرده بود. در 
نهایت با تشــکیل جلسه 
غیرعلنــی در ایــن باره 

مخالفت شد!
دیــروز همچنیــن طرح 
انتقــال  فوریتــی  دو 
وزارتخانه هــای دولــت 
از تهــران به اســتان های 
مســتعد و دارای شــرایط در یک دوره پنج ساله در 
دستور کار مجلس شورای اســالمی قرار گرفت. در 
این طرح که به امضای 43 نفر از نمایندگان رسیده، 
پیش بینی شده است که انتقال وزارتخانه های دولت 
از تهران به اســتان های مســتعد و دارای ظرفیت 
در یک دوره پنج ســاله صــورت بگیــرد و حداقل 
 ساالنه سه وزارتخانه به اســتان های مستعد منتقل 

شود.
در ادامه، دو فوریت این طرح به رای مجلس شورای 
اسالمی گذاشته شد که نمایندگان با 5۱ رای موافق 
و  ۱۰8 رای مخالف و 8 رای ممتنع از مجموع ۲۰8 

نماینده حاضر با آن مخالفت کردند.

همچنین یک فوریت این طرح به رای مجلس شورای 
اسالمی گذاشته شد که نمایندگان با 5۰ رای موافق، 
۱۲۰ رای مخالف از مجموع ۲۰7 نماینده حاضر با آن 

نیز مخالفت کردند.
حسینعلی شهریاری، نماینده زاهدان نیز نطق تند 
و تیزی علیه دولت داشــت و البته شورای نگهبان را 
هم مورد انتقاد قرار داد. شهریاری با انتقاد از عملکرد 
دولت در حوزه های مختلف گفت: اگر بخواهیم کشور 
را صحیح اداره کنیم باید ســاختار دولت و مجلس 

شورای اسالمی را تغییر دهیم.
نماینده مردم زاهدان همچنین خطاب به دبیر شورای 
نگهبان، بیان  کرد: آقای جنتی! شــما فرمودید برای 
نمایندگان کالس اخالق بگذاریــد، البته که تذکر 
برادر و یــا خواهر مومن به یکدیگر ثــواب هم دارد،  
ولی این نمایندگان نیستند که نیاز به کالس اخالق 
دارند، آیا کاندیداهای ریاست جمهوری در مناظرات 
اخالق را رعایت کردند؟ آیا به قول هایی که داده اند 
عمل کردند؟ این نمایندگان و روسای جمهور دست 
پخت حضرتعالی و همکاران شما در شورای نگهبان  

نیست؟!

لیبرمن جزئیات طرح آمریکا را 
برای فلسطینی ها فاش کرد

برخی منابع فلســطینی اعالم کردند، وزیر جنگ 
مستعفی رژیم صهیونیستی جزئیات طرح آمریکا 
را پیش از اســتعفای خود در اواسط نوامبر گذشته 
برای آنها افشا کرده بود.مسئوالن فلسطینی اظهار 
داشــتند، طبق گفته های آویگدور لیبرمن، طرح 
آمریکا بر تشکیل کشور فلسطین در نوار غزه، تنها 
حاکمیت بر ساکنان فلسطینی بدون حاکمیت بر 
اراضی فلسطینی آن هم تنها در بخش های کوچکی 
از کرانه باختری و نیــز انگیزه های بزرگ اقتصادی 
متکی اســت.به گفته لیبرمن، ایــن طرح بر حفظ 
شهرک های صهیونیســتی و حاکمیت اسرائیل بر 
گذرگاه های کرانه باختری و مرزهای خارجی آن و 

نیز بر امنیت، منابع آبی و دشت ها تاکید دارد.

 درخواست نماینده لبنانی 
از »پوتین« 

یک نماینده لبنانی خواهان مداخله رییس جمهوری 
روســیه برای حمایــت از حریم هوایــی لبنان در 
برابر جنگنده های رژیم صهیونیســتی شد. »هانی 
قبیســی« در پســت توئیتری خود نوشت: دولت 
لبنان باید از، رییس جمهوری روســیه درخواست 
کند تا از حریم هوایی لبنان در برابر جنگنده های 
رژیم صهیونیستی محافظت کند.شایان ذکر است 
که لبنان فاقد تجهیزات دفــاع هوایی مدرن بوده 
و نمی توانــد مانع نقض حریم هوایی خود توســط 

جنگنده های رژیم صهیونیستی شود.

»جو بایدن« برای انتخابات 
۲۰۲۰ آمریکا آماده می شود

از نظر کارشناسان امور راهبردی حزب دموکرات، 
»جو بایدن« فردی مناســب برای مقابله با دونالد 
ترامپ، رییس جمهور آمریکا، محســوب می شود.

این روزنامه آمریکایی در پایگاه اینترنتی خود نوشت: 
انتظار می رود »بایدن« برنامه هــای خود را اوایل 
سال، پس از مشورت با بستگانش اعالم کند. از نظر 
کارشناسان امور راهبردی حزب دموکرات، بایدن 
فردی مناسب برای مقابله با دونالد ترامپ محسوب 
می شود.در ســال ۲۰۱8 بایدن با سفر به ۲4 ایالت 
توانســت زمینه را برای حضور سیاسی خود در هر 

زمانی که بخواهد فراهم کند. 

کدام کشورها اعضای جدید 
شورای امنیت سازمان ملل هستند

آفریقای جنوبــی، آلمان، جمهــوری دومینیکن، 
بلژیک و اندونزی با آغاز سال نوی میالدی کار خود 
را به عنوان اعضای جدید و غیر دائم شورای امنیت 
سازمان ملل آغاز کردند.آلمان و بلژیک تا کنون 5 
بار عضو غیردائم شورای امنیت سازمان ملل بوده اند 
و اندونزی سه بار به کرســی شورای امنیت رسیده 
اســت.آفریقای جنوبی هم دوبار سابقه عضویت در 
اعضای غیردائم شورای امنیت را داشته و جمهوری 
دومنیکن برای اولین بار به این کرسی رسیده است.
این اعضای جدید جایگزین ویتنام، سوئد، بولیوی، 

هلند-ایتالیا و قزاقستان شدند. 

ثروتمندان عربستانی 
چمدان های خود را بستند

سیاست های سرکوب گرانه محمد بن سلمان، ولیعهد 
ســعودی باعث فرار شــمار زیادی از سرمایه داران 
سعودی به اروپا شده اســت.روزنامه »الشرق قطر« 
گزارشــی از موج فرار ســرمایه داران عربستانی به 
کشورهای دیگر به همراه خانواده هایشان و کسب 
تابعیت کشــورهای اروپایی تهیه کرده اســت.6۲ 
شهروند عربستانی وابســته به دو خاندان ثروتمند 
المهیدب والعقیل تابعیت مالتی دریافت کرده اند و 
به این شکل شهروند اروپا شده اند. آنها برای دریافت 
گذرنامه مالتــی میلیون ها یورو هزینــه کرده اند. 
 این دو خاندان عربســتانی در مجله فوربس آمریکا 
 بــه عنــوان ثروتمندتریــن خاندان هــای جهان

 معرفی شده اند.

درخواست هایی که رد شد

 استعفای وزیر بهداشت
 تایید شد

قائم مقام و سخنگوی وزارت بهداشت با تایید 
خبر استعفای وزیر بهداشت گفت: قاضی زاده 
هاشمی از روز دوشنبه به وزارتخانه نرفته است.
ایرج حریرچی در پاســخ به سوالی درباره خبر 
اســتعفای قاضی زاده هاشــمی گفت: ایشان 
روز چهارشنبه هفته گذشته استعفای خود را 
تقدیم کرده است.در همین زمینه نوبخت نیز 
با واکنش نسبت به این اســتعفا گفت:تاکنون 
3 هزار میلیارد تومان برای پرداخت بدهی های 
وزارت بهداشت اختصاص دادیم و مجبور شدیم 
5۰۰ میلیون یورو از صندوق ذخیره ارزی برای 

بدهی دارویی برداشت کنیم.
رییس سازمان برنامه و بودجه یادآور شد: وزارت 
بهداشت تاکنون 3 هزار میلیارد تومان از اعتبار 
طرح های عمرانی را علی الحساب برای بدهی 
دارو دریافــت کرده اســت.نوبخت با طرح این 
پرسش که آیا بدهی های وزارت بهداشت ناشی 
از عدم تخصیص های سال گذشته این وزارتخانه 
است؟ یادآور شد: در ابتدای سال برای آنکه طرح 
سالمت به مشکل بر نخورد و وزیر بهداشت دچار 
استرس نشود، منابع را با توافق به وزیر بهداشت 
 ارائه دادیم تا بر اســاس آن منابع برنامه ریزی 

کند.

 هشدار وزیر دفاع 
در مورد بودجه

وزیر دفاع گفت: اگر همه بودجه دفاعی تامین 
شــود، حوزه دفاعی از رشــد خوبی برخوردار 
خواهد شــد.امیر حاتمی با اشاره به تصمیمات 
هیئت وزیران در باره بودجه سال آینده گفت: 
امیدوارم با  توجه به عزمی که در هیئت دولت 
وجــود دارد، بودجه دفاعی به صــورت کامل 
پرداخت شود. حاتمی در مورد ابهامات بودجه 
دفاعی تصریح کرد: بحث مورد ابهام، دو سطحی 
بودن بودجه اســت. ما امیدواریم بــا توجه به 
عزمی که در اعضای دولت برای تامین بودجه 
عمومی وجود دارد ان شــاءا... بودجه به صورت 
 کامل اجرا شود و بخش دفاع بتواند از این رشد

 برخوردار باشد.

روایت عضو شورای انقالب فرهنگی از 
تخلفات جلسه انتخاب »عاملی«؛

الریجانی و روحانی اصرار 
داشتند

 رییس کمیســیون بهداشت مجلس شورای 
اسالمی و عضو شورای عالی انقالب فرهنگی، 
با اشاره به جلسه شورای عالی انقالب فرهنگی 
و انتخاب عاملی به عنــوان گزینه دبیری این 
شورا، گفت: این انتخاب در چارچوب آئین نامه 
شورای عالی انقالب فرهنگی نبود. شهریاری 
درباره نقش علی الریجانی و حسن روحانی در 
انتخاب عاملی به عنوان گزینه  دبیری شــورا، 
تاکید کرد: آقای روحانــی و آقای الریجانی 
اصرار داشــتند که آقای عاملی به عنوان دبیر 

انتخاب و معرفی شود.

روحانی، سخنران سالگرد 
آیت ا... هاشمی رفسنجانی

فرزنــد آیت ا... هاشــمی رفســنجانی گفت: 
مراســم دومین ســالگرد آیت ا... هاشــمی 
، ۲۰ دی در ســالن اجــالس ســران برگزار 
می شود.یاسر هاشمی افزود: سخنران اصلی 
این مراســم حجت االسالم حســن روحانی، 

رییس جمهوخواهد بود.

آیتا...جوادیآملی
ازمراجعتقلیدشیعه:

نایب رییس فراکســیون امید مجلس با اشاره به 
اینکه زمینه چانه زدن در بودجه ۹8 وجود ندارد، 
پیشــنهاد داد که نمایندگان مجلس عین الیحه 
ارائه شــده از ســوی دولت را بپذیرند.محمدرضا 
تابش، با بیــان اینکــه همیشــه و در همه حال 
رویکرد ملی در بودجه بســیار حائز اهمیت است، 
گفت: این رویکرد خصوصــا در حال حاضر که در 
شــرایط بســیار خطیری قرار گرفته ایم، اهمیت 
بیشتری دارد، البته حتی در این شرایط هم منابع 
حاصل از صــادرات نفت و درآمدهــای حاصل از 
مالیات و ســایر درآمدها، به صورت ســر به سر، 
کفــاف هزینه های ضــروری کشــور را می دهد.

وی با تاکید بر ضرورت نگاه ملی به بودجه ســال 
آینده گفت: با توجه به مســائل و مشــکالتی که 
در کشــور وجود دارد، نماینــدگان مجلس باید 
 از نگاه منطقــه ای و اســتانی به بودجــه پرهیز 

کنند.

 بودجه ۹۸ 
جای چانه زنی ندارد

نایب رییس فراکسیون امید: 

کافه سیاست

سرمقاله

نماینده اصفهان در مجلس شورای 
اسالمی  می گوید اصفهان آتش زیر 

خاکستر است
مسئوالن به اصفهان سفر کنند

ادامه از صفحه اول
شکم گرســنه ایمان ندارد. باید به قانون توجه 

شود و موضوع حقابه هم اجرایی شود.
حسن کامران، همچنین افشا کرد که فردی در 
راهروی مجلس می گوید می خواهید این فرد را 
به عنوان رییس فوالد قرار دهید که به من و شما 
چیزی برســد؟ در راهروهای مجلس کارچاق 

کنی می کنند.
این سخنان کامران در حالی بیان شد که پس از 
ختم داستان استعفای دسته جمعی نمایندگان 
استان، به نظر می رسد اقدام عاجل و اساسی از 
سوی دولت برای حل مشکالت آبی این استان و 
رسیدگی به وضعیت کشاورزان صورت نگرفته 
و اخیرا هم نماینده خوزستان به نقل از معاون 
اول رییس جمهور مدعی شد که دستور روحانی 
برای حل مشکالت آبی استان تنها در حد یک 

»پاراف« بوده و قابلیت اجرایی ندارد! 

اصفهان، آتش زیر خاکستر است

پیشنهاد سردبیر:

آیت ا... جــوادی آملی گفت: همــه امکانات و 
منابع در این مملکت وجــود دارد با این حال 
ســرطان اختالس، حقوق هــای نجومی و بی 
مدیریتی، کشور را فلج می کند.وی اظهار کرد: 
مشکل اساسی کشور آن سرطان فکری است که 
امروز با آن درگیر هستیم، همه امکانات و منابع 
در این مملکت وجود دارد با این حال سرطان 
اختالس، حقوق های نجومــی و بی مدیریتی، 
کشور را فلج می کند و تا این غده های بدخیم 
سرطانی حل نشــود دیگر مشکالت کشور در 
حوزه های مختلف از جمله حوزه بهداشــت و 
درمان حل نخواهد شــد.جوادی آملی اضافه 
کرد: عــادل از عــدل باالتر اســت چون عدل 
وصف اوســت، طبیب از طب باالتر است چون 
طب وصف اوســت، در مقابل اختالسگر هم از 
اختالس بدتر است مانند اینکه مار از سم بدتر 

است چون سم اثر اوست.

 سرطان اختالس 
کشور را فلج می کند

آیتا...مرتضیمقتدایی
عضوشورایعالیحوزههایعلمیه:

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: نگذاریم 
با پوشانده شدن واقعیت ها و مسائل اصلی، عده ای 
یک آلزایمر سیاسی را به ملت تحمیل کنند. جلیلی 
اظهار داشت: آن ها با ما مذاکره می کنند و وقیحانه 
می گویند برد شما تا جایی است که به برد من لطمه 
نخورد؛ چرا؟ وی خاطر نشــان کرد: اگر این غبار ها 
برطرف نشــود  آن وقت عــده ای می خواهند کف 
بزنند که برجام ۲ شــکل بگیرد؛ ابتدا برجام یک را 
حساب بدهید بعد برای برجام ۲ کف بزنید!جلیلی 
با بیان اینکه بحث ما فردی نیست، افزود: بحث ما 
این است که نگذاریم با پوشــانده شدن واقعیت ها 
و مســائل اصلی، عده ای یک آلزایمر سیاسی را به 
ملت تحمیل کنند. اگر می گویید آمریکا ســقوط 
اخالقی کرده، ملت ما نشان داده که همین آمریکا را 
می توان با مقاومت سر جای خود نشاند به طوری که 
اعتراف کند 7 هزار میلیارد دالر خرج کردم و نتیجه 

نگرفتم.

نگذاریم عده ای آلزایمر 
سیاسی را به ملت تحمیل کنند

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام:

عضو شورای عالی حوزه های علمیه گفت: کشور 
امروز در یــک جنگ تمام عیــار اقتصادی قرار 
گرفته، در این شــرایط الزم اســت تا در داخل 
کشــور نیز اتاق جنگی تشکیل  شــده و تدابیر 
موردنیاز در آن ســنجیده شود.آیت ا... مرتضی 
مقتدایی اظهار داشت: کشور امروز در یک جنگ 
تمام عیار اقتصادی قرار گرفته، در این شــرایط 
الزم اســت تا در داخل کشــور نیز اتاق جنگی 
تشکیل و تدابیر موردنیاز در آن سنجیده شود، 
آمریکایی ها تاکنون در تمام طرح های خائنانه و 
توطئه آمیز شکست خورده اند که عقب نشینی 
و ترک سوریه نمونه آخر آن است.عضو شورای 
عالی حوزه های علمیه گفت: احساس می شود 
امروز نوعی آمادگی، اقتــدار، قدرت و فداکاری 
دوران ابتدای انقــالب در دل ملت ایران ایجاد 
شده و چنانچه دشمن بخواهد تحرکاتی داشته 
باشد با برخورد شدید ملت ایران روبه رو می شود.

 اتاق جنگ 
تشکیل شود

پیشخوان

بین الملل

 جلسه علنی روز گذشته مجلس تحت الشعاع تحصن نماینده میانه
 در اعتراض به وضعیت کشور قرار گرفت؛

این نمایندگان نیستند که نیاز به 
کالس اخالق دارند، آیا کاندیداهای 

ریاست جمهوری در مناظرات 
اخالق را رعایت کردند؟

جابه جایی های این روزهای برخی مسئولیت ها، گمانه زنی ها درباره 
تغییرات ریاست آســتان قدس و قوه قضائیه را شدت بخشیده است.

پس از وفات آیت ا... هاشمی شاهرودی، آیت ا... آملی الریجانی با حکم 
رهبرمعظــم انقالب، رییس مجمع تشــخیص مصلحت نظام و عضو 
فقهای شورای نگهبان شد و با توجه به پایان یافتن دوران مسئولیت 
وی در قوه قضائیه گمانه زنی ها مبنی بر تغییر رییس قوه و جایگزینی 
سید ابراهیم رییسی قوت گرفت.هرچند که هنوز این موضوع تایید 
نشده ؛ اما برخی معتقدند با توجه به اینکه انتخاب رییس قوه قضائیه 

در این دوره قریب به یقین از درون قوه صورت می گیرد، محتمل ترین 
گزینه با توجه به سوابق مشخص و روشن،سید ابراهیم رییسی خواهد 
بود و باز این گمانه زنی وقتی شدت بیشتری گرفت که استعفای سید 
مرتضی بختیاری، قائم مقام آســتان با سوابق روشن در قوه قضائیه و 
وزارت دادگستری بعد از ماه ها اصرار وی و مخالفت رییسی، پذیرفته 
شــد و احتمال حضور وی در قوه را در کنار رییســی تقویت کرد.از 
طرفی این سوال مطرح می شود که با رفتن ابراهیم رییسی از آستان 
قدس چه کسی جایگزین او می شود؟ در این خصوص هم رسانه های 

مختلف برخی گمانه زنی ها را مطرح کرده انــد؛ اما آنچه تاکنون به 
عنوان گزینه های محتمل تر مطرح شــده ســه نفر هستند.یکی از 
این گزینه ها حجت االســالم و المسلمین ســعیدی، تولیت آستان 
حضرت معصومه)س( اســت. نفر بعدی حجت االسالم ابوترابی فرد 
امام جمعه موقت تهران  بوده و  دیگری هم حجت االسالم محمدی 
سیرت، رییس سابق سازمان اوقاف است که به تازگی جای خود را به 
 حجت االسالم خاموشی، رییس سابق سازمان تبلیغات اسالمی داده

 است.

چهره ها

بازگشایی پرونده فرودگاه 
قم

سرگردانی اف ای تی اف

بهبود تولید لوازم خانگی

این دموکرات های جنگ 
طلب

آخرین گمانه زنی ها درباره تغییرات در آستان قدس و قوه قضائیه

امیرعلی مرآتی
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بهبود وضعیت بازار مرغ  تا 15 روز آینده
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

مالیات

 آثار اقتصادی 
مالیات بر ارزش افزوده

مالیــات بــر ارزش افــزوده، مالیــات غیر 
مستقیمی  است که مصرف کننده )خریدار( 
آن را به همراه بهای خریــد کاال یا خدمات 
می پردازد و دریافت کننده )فروشنده( موظف 
است مقدار مالیات دریافتی را به خزانه دولت 
واریز کند. از آنجا که خود فروشنده نیز ضمن 
خرید اولیه چنین مالیاتــی را پرداخته ولی 
مصرف کننده محسوب نمی شود، حق دارد 
کل »مالیات هــای ارزش افزوده« پرداختی 
خود را از کل »مالیات بر ارزش افزوده « های 
دریافتی کسر کرده و مابه تفاوت را به دولت 
بپــردازد. دولت ها مصارف ویــژه ای را برای 
این مالیات درنظر گرفته انــد. این مالیات از 
مهم ترین درآمدهای خزانه اســتانداری ها، 
شــهرداری ها و دولت های مرکزی محسوب 
می شــود و معموال به حســاب خزانه دولت 
مرکزی وارد و از آنجــا طبق قانون و معموال 
بنا بر نسبت جمعیت بین استان ها و شهرها 
پخش می شود.بررسی ظرفیت بالقوه مالیاتی 
کشور نشان می دهد که بین ظرفیت بالقوه 
مالیاتی و وصولی های بالفعل، اختالف قابل 
توجهی وجود دارد و حاکی از آن است که با 
اتخاد تدابیری درجهت اصالح نظام مالیاتی 
و رفع مشکالت موجود، می توان وصولی های 
مالیاتی را افزایش و اتکای به درآمدهای نفتی 
را کاهش داد.بدون ازبین بردن مشــکالت 
سیستم مالیاتی، این سیستم قادر به تامین 
بخش عمده ای از هزینه های دولت نخواهد 
بود. در این راستا می توان به مسئله »مالیات 
بر ارزش افزوده« به عنوان یکی از روش های 
اخذ مالیات توجه داشت که درسه دهه اخیر 
مورد توجه و اســتفاده بیش از 90 کشــور 

جهان قرار گرفته است.

بازار

پرینتر جوهرافشان 

 رییس اتحادیه تولید و فروش مبل
 در اصفهان مطرح کرد:

تعمیرات مبل در اصفهان رونق 
گرفته است

رییس اتحادیه تولید و فروش مبــل در اصفهان با 
بیان اینکه برخی در رابطه با گمرک و با ترفندهایی 
همچون بار دانشجو اقدام به واردات مبلمان لوکس 
می کنند، گفت: درحالی کــه خرید مبلمان حدود 
70 درصد کاهش یافته، تعمیر مبــل در اصفهان 
150 درصد نسبت به گذشــته افزایش یافته است. 
حجت ا... پورحقانی در خصوص وضعیت بازار مبل، 
اظهار کرد: متاسفانه تحریم ها و همچنین نوسانات 
نرخ ارز تاثیر منفی بر تولید و فروش مبل گذاشته، 
به نحوی که هر متر پارچه چینی به دنبال افزایش 
نرخ دالر از 12 هزار تومان به 45 هزار تومان رسید.
وی با اشــاره به قبضه بازار مبل از پارچه های ترک، 
گفت: هر متر پارچه مبل ترک  از 135 هزار تومان 
به بیش از 300 هزار تومان افزایش یافته، همچنین 
هر متر چوب راش مرغوب وارداتی گرجستان از سه 
میلیون و 200 هزار تومان به حدود 6 میلیون و 400 
هزار تومان رسیده اســت.پورحقانی  تصریح کرد: 
متاســفانه تعرفه واردات چوب به صورت رابطه ای 
تعیین می شود و وزارت صنعت در این خصوص هیچ 

حمایتی از تولیدکننده نمی کند.

رونمایی از ایران چک جدید 
۵۰ هزار تومانی

مراسم رونمایی از اولین نســخه نسل جدید ایران 
چک پانصد هــزار ریالی با حضــور همتی، رییس 
کل بانک مرکزی و دژپسند، وزیر امور اقتصادی و 
دارایی در محل سازمان تولید اسکناس و مسکوک 
برگزار شد.عبدالناصر همتی، در حاشیه این مراسم 
با تاکید بر اینکه با وجود مشخصه های امنیتی، ایران 
چک های جدید در باالترین سطح بین المللی از نظر 
مشخصه های امنیتی است، اظهارداشت: از این پس 
به تدریج تمام اسکناس های بانک مرکزی بر مبنای 
مشخصه های امنیتی جدید تولید خواهد شد.فرهاد 
دژپسند، وزیر اقتصاد نیز در مراسم رونمایی از ایران 
چک جدید گفت: امروز ســندی رونمایی شد که 
بیانگر امید به آینده ایران با تکیه برداشته های کشور 
است و این امر نشان از  عزم جزم بانک مرکزی برای 
کمک به اقتصاد ایران در جایگاهی متناسب با ارزش 

های این مرز و بوم دارد.

برای اولین بار در سال جاری اتفاق افتاد؛
برابری قیمت دالر در بازار 

رسمی و غیر رسمی
اخیرا در سامانه نیما، هر دالر 10 هزار و 500 تومان 
قیمت گذاری شد که این عدد دقیقا منطبق بر قیمت 
بازار آزاد بود و برای اولین بار در سال جدید، قیمت 
ارز رسمی و غیر رسمی یکســان شد. طی روزهای 
اخیر، افزایــش تقاضای دالر فیزیکــی به دلیل فرا 
رسیدن تعطیالت کریسمس و سفرهای خارجی، 
اتفاقی بود که قیمت ها را صعودی کرد و با آغاز سال 
نوی میالدی، این تقاضــا فروکش کرد و همین امر 
باعث شــد تا قیمت دالر به 10 هزار و 500 تومان 
افت کند که 400 تومان نسبت به روز قبل پایین تر 
بود.یورو نیز با افت 250 تومانی به 12 هزار و 450 
تومان رسید و قیمت درهم نیز 81 تومان پایین تر 
از روز قبل و در ســطح 2 هزار و 859 تومانی بسته 
شد.در سامانه نیما، هر دالر 10 هزار و 500 تومان 
قیمت گذاری شد که این عدد دقیقامنطبق بر قیمت 

بازار آزاد بود.

رییس انجمن صنفی کشتارگاه های 
صنعتی مرغ استان خبر داد:

 بهبود وضعیت بازار مرغ
 تا 1۵ روز آینده

رییــس انجمن صنفــی کشــتارگاه های صنعتی 
مرغ اســتان از بهبود وضعیت بــازار مرغ طی 15 
روز آینده خبر داد.حمیدرضا شــیخان اظهار کرد: 
به طورکلی قــدرت خرید مردم در تمــام زمینه ها 
کاهش چشــمگیری یافته که در زمینه خرید مرغ 
نیز اثرگذار بوده است؛ اما پیش بینی می شود به دلیل 
جوجه ریزی بیشتر در دوره قبلی، وضعیت بازار مرغ 
تا 15 روز آینده اندکی بهتر شود. وی درباره واردات 
مرغ از سایر استان ها، گفت: هرچند اکنون واردات 
مرغ به استان انجام می شود، اما مسلما این اقدام اثر 
نامطلوبی بر حوزه تولید خواهد داشت و صنعت مرغ 
استان اصفهان به طور کامل با ضرر مواجه می شود.

وی با تأکید بر اینکه تولید مرغ اســتان در شرایط 
معمولی همــواره با 30 درصد تولیــد مازاد مواجه 
است، اظهار کرد: متأسفانه در حال حاضر وضعیت 
کشتارگاه های استان بسیار اسفبار و ناراحت کننده 

است. 

پرینتر چندکاره جوهرافشان 
PIXMA MX492 کانن مدل

۷۴۰,۰۰۰
تومان

پرینتر جوهرافشان اچ پی 
Officejet 7110 مدل

 ۱,۸۹۰,۰۰۰
تومان

پرینتر جوهرافشان 
L805 اپسون مدل

صنعت نفت و گاز، خودرو ســازی و صنایع تولیدی 
از جمله بخش هایی هستند که در ماه های اخیر با 
بیشترین فرار سرمایه های خارجی مواجه بوده اند. 
شرکت های روســی، اروپایی و حتی چینی ها نیز 
بخش های مهمی از ســرمایه گذاری های خود در 
ایران را لغو کرده اند. بر اســاس آمار منتشــر شده 
از ســوی وزارت صنعت، حجم کل جذب ســرمایه 
خارجی در بخش های صنعــت، معدن و تجارت در 
هفت ماه منتهی به مهرماه ســال جاری و در قیاس 
با دوره مشابه سال گذشــته 66/1درصد افت کرده 
اســت. حجم کل ســرمایه خارجی جذب شده در 
هفت ماهــه منتهی به مهرماه ســال 1396 حدود 
1/8میلیارد دالر بوده و این در حالی اســت که در 
دوره مشابه ســال جاری، تنها حدود 625 میلیون 
دالر سرمایه در بخش های مورد اشاره در باال توسط 
هیئت ســرمایه گذاری خارجی به تصویب رسیده 
است. آمارها همچنین نشان دهنده آن است که عمده 
طرح های مصوب در این مدت، در زمینه کســب و 
کارهای خــرد و زودبازده بوده انــد و در مقابل تنها 
سه طرح در زمینه های »تولید خودروی سواری«، 
»تولید لنــت ترمز و لنت کالچ خــودرو« و »تولید 
تسمه و نوارنورد گرم فوالد آلیاژی به جز فوالد زنگ 
نزن«، روی هم حدود 63 درصد از ســرمایه جذب 
شده در هفت ماهه منتهی به مهرماه سال جاری را به 

خود اختصاص داده اند.
حرکت معکوس سرمایه های خارجی در 

بازار ایران
سال هاست وقتی از سرمایه گذاری در اقتصاد کشور 
صحبت می شود، اولویت به سمت مواردی می رود 
که به عنوان مزیت های نســبی اقتصاد ایران از آن 
یاد می شــود؛ یعنی حوزه نفت و انرژی، محصوالت 
پتروشــیمی و مواد معدنی. چرا این حوزه ها مزیت 
نســبی ایران اســت؟ چون این منابــع زیرزمینی 
مورد نیاز کشــورهای خارجی بــوده و در بازارهای 
بین المللی به خوبی قیمت گذاری می شوند و مهم تر 
اینکه، عرضه آنها محدود به تعداد معدودی کشــور 

خاص است، اما در کل جهان مورد تقاضا هستند. در 
ماه های اخیر اما این روند به نوعی از حوزه های سخت 
افزاری به سمت نرم افزاری در حال حرکت است. در 
جدیدترین آمار ارائه شده چینی ها تمایل بیشتری 
به سرمایه گذاری در حوزه های دانش بنیان و استات 
آپی ایران نشان داده اند. همچنین بررسی سرمایه 
گذاری کشــورهایی مانند ترکیه نشان می دهد که 
تولید برای بازارهای مصرفی در ایران برای صادرات 
بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. مطابق آمار اعالم 
شده ترکیه کشور پیشتاز در تزریق پول خارجي به 
ایران به شمار مي رود. ترک ها در مدت زمان مورد 
بررسي براي طرح هایي همچون »تولید پخت انواع 
شیریني« سرمایه بیش از یک میلیون دالري، »تولید 
دستمال مرطوب« ســرمایه حدود 4 میلیون دالر، 
»تولید پوشک کامل بچه« سرمایه حدود 4 میلیون 
دالري و »تولید انواع خمیر آماده پیتزا، کراکر، نان 
شیریني، کیک وغذاهاي آماده کنسروي« سرمایه 
گذاري 800 هزار دالري خواهد کرد.سرمایه مصوب 
براي »تولید اوراق فشرده« نیز نزدیک به 39 میلیون 
دالر بوده است. به رغم اینکه سرمایه گذاران خارجی 
تمایلی برای ورود سرمایه های خود به بازارهای نفت 
و گاز ایران ندارند؛ اما خودرو سازی و فوالد همچنان 

جزو بازارهای پر طرفدار هستند. بر این اساس دومین 
و سومین طرح مشترک سرمایه گذاري در هفت ماه 
نخست امســال به ترتیب یک میلیون و 634 هزار 
دالر براي »تولید آهن خام و فوالد )افزایش سرمایه 
گذاري(« با ســرمایه گذاري مشــترک آذربایجان 
بوده است. از ســوي دیگر واکاوي ها نشان مي دهد 
»چین« در این مدت توانسته در طرح »تولیدگرانول 
و پرک بازیافتي پروپیلن« 454 هزار دالر ســرمایه 
گذاري کند. همچنین ســرمایه گذاري 230 هزار 
میلیــون دالري نیز براي پروژه »افزایش ســرمایه 
گذاري تولید خودروی سواري« صورت گرفته است. 
سرمایه گذاري بیش از 54 میلیون دالري هم براي 
»تولید تسمه و نوارنورد گرم فوالد آلیاژي به جز فوالد 
زنگ نزن« انجام شده اســت. از سوي دیگر »تولید 
پروفیل از جنس فوالد زنگ نزن )نرده اســتیل(« 
با ســرمایه گذاري 2 میلیون و 500 هزار دالري و 
»تولید ورق آلومینیومي)کامپوزیتي(« با ســرمایه 
گذاري 4 میلیــون دالري و »تولید انواع پارچه تار و 
پودي از الیاف شیشه و پارچه اي بي بافت« با سرمایه 
گذاري بیش از 4 میلیون دالر صورت گرفته است. 
عالوه بر طرح هاي مستقل، چین یک طرح مشترک 
نیز با ایتالیا براي »اکتشاف، استخراج و فرآوري مس 

از معدن شیرینک« با ســرمایه نزدیک به 2 میلیون 
دالري داشته است.

آماری که باز هم اصفهان در آن جایگاه آخر 
را  دارد

بر اســاس آمار منتشــر شــده از تفکیک استانی 
سرمایه گذاری خارجی، تهران و خراسان رضوی به 
عنوان جذاب ترین اســتان ها برای مقاصد سرمایه 
گذاری بوده اند. براساس ارزیابي ها »تهران« توانسته 
با 11طرح، عنوان جذاب ترین اســتان براي جذب 
ســرمایه گذاري خارجي را به خود اختصاص دهد. 
براین اساس کشورهاي هلند، فرانسه و امارات متحده 
عربي هر کدام با دو طرح و اتریش، افغانستان، ایتالیا، 
تایوان وآلمان با یک طرح، تهران را براي ســرمایه 
گذاري خود انتخاب کرده اند.  »خراسان رضوي« که 
پس از تهران در جایگاه دوم بیشترین جذب سرمایه 
خارجي قرار گرفته، توانسته سرمایه سرمایه گذاران 
کشورهاي افغانستان با دو طرح، هلند، ترکیه، بحرین 
و یک طرح مشترک میان افغانستان و هلند را جذب 
کند. اما در جایگاه سوم شهرهاي جذاب براي سرمایه 
گذاران خارجي نیز دو استان »قزوین« و »آذربایجان 
شــرقي« قرار گرفته اند. طبــق روال ماه های اخیر 
اصفهان به رغم تمام پتانسیل ها و جایگاه مواصالتی 
در کشور همچنان نتوانسته است در جذب حتی یک 
مورد از ســرمایه های خارجی در کشور فعال باشد. 
به نظر می رسد حاشــیه های خشکسالی و برخی 
از تنگ نظــری های مدیران صنعتی در اســتان به 
حدی باالست که ســرمایه ها جرات ورود به استان 
را ندارند. اگر چه حضور ســرمایه هــا در تهران و یا 
برخی از استان های مرزی مانند آذربایجان شرقی 
و خراســان رضوی به دلیل نزدیکی بــه مرزها می 
تواند توجیه اقتصادی داشته باشد؛ اما جذب سرمایه 
توسط استان هایی مانند قزوین و کرمان با موقعیت 
مکانی تقریبا مشــابه با اصفهان تنها نشان دهنده 
تحرک و پویایی برنامه های اقتصادی در آن مناطق 
است. در لیست ارائه شــده از سوی سازمان صنعت 
و معدن نام اصفهان در کنار اســتان های محرومی 
 مانند هرمزگان و سیستان و بلوچستان قرار گرفته

 است.

پُز عالی و جیب خالی!
  اصفهان هم پای استان های محرومی  همچون سیستان و  بلوچستان  درجذب  سرمایه های خارجی ناتوان بوده است؛

نایب رییس اتحادیه مشــاوران امالک با اشــاره به کاهش 67 درصدی معامالت طی آذرماه امسال در مقایسه با 
ماه مشابه سال گذشته گفت:  در نیمه زمستان امســال واحدهای بزرگ،  لوکس، الکچری و باالی 160 مترمربع 
با شکست قیمت 25 درصدی مواجه خواهند شد.حســام عقبایی با تاکید بر این که در شرایط کنونی برای تولید 
مسکن و اشتغال نیازمند طرح های کارآمد هســتیم، اظهار کرد:  پیش بینی می کنیم در حوزه خرید و فروش تا 
پایان سال 97 رکود عمیق تورمی حکم فرما شود.نایب رییس اول اتحادیه مشــاوران امالک تاکید کرد: تا پایان 
تابستان 98 مسکن یک رکود عمیق خواهد داشت که این وضعیت با تغییر نرخ دالر رکود عمیق تر هم خواهد شد.

پیش بینی کاهش قیمت 
مسکن از نیمه بهمن

نایب رییس اتحادیه مشاوران 
امالک خبر داد: خبر

طرح بزرگ تن بر کیلومترکه مدتی پیش به تصویب شورای عالی ترابری 
رسید، در استان اصفهان اجرایی شد.با هماهنگی های صورت گرفته 
در سازمان راهداری اســتان اصفهان با کانون ها و انجمن های صنفی 
کامیونداران، رانندگان و شــرکت های حمل ونقلــی در نهایت اجرای 
تن-کیلومتر در اســتان اصفهان آغاز شــد.طی ابالغیه رسمی کانون 
انجمن های صنفی شــرکت های حمل ونقلی استان، قرار است استان 
اصفهان به سایر استان های هدف برای اجرای این طرح بپیوندد.محاسبه 
شاخص های اولیه تن کیلومتر بر اساس عوامل هزینه ای قیمت تمام شده 

و نرخ تن کیلومتر بــا در نظر گرفتن تاثیر تک تــک هزینه ها در واحد 
تن کیلومتر و تجمیع آن ها صورت گرفته است.این نرخ بدون احتساب 
هزینه های سربار مانند کمیسیون، بیمه مســئولیت مدنی، تخلیه  و 
بارگیری محاسبه شد و برای دستیابی به آن بیش از 30 جلسه اصلی 
و فرعی، 1060 نفر- ســاعت زمان کار کارشناسی با حضور مسئوالن 
و کارشناسان ســازمان، نمایندگان کامیون داران و رانندگان، اساتید 
دانشگاه، صاحب نظران و شرکت های مشاور تشکیل شده است. برخی 
از فعاالن حمل و نقل معتقدند نوع بار در روش تن کیلومتر در محاسبه 

کرایه نقشی ندارد. پیش از این مدیرکل دفتر حمل و نقل کاالی سازمان 
راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور از واگذاری محاسبه کرایه کامیون 
با شــیوه جدید ابالغی، به ادارات کل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
استان های سراسر کشــور خبر داده بود.حال آن که بارهای حجیم با 
وزن کم حداقل بر مبنای 22 تن محاســبه می شود که این اجحاف در 
حق صاحبان کاالست. به عنوان مثال بارهای کیسه ای و گران قیمت که 
لجستیک گران دارند از بارهای صنعتی معدنی که زنجیره پایدار و ارزان 

الزم دارند تفکیک  شوند.

قشرمتوسط جامعه، ماهیانه ملزم 
به پرداخت اقســاطی مانند قسط 
شــهریه، وام، اجاره منــزل و ... 
هستند. حال در میان این روزمرگی 
ها و گرفتاری ها کمتر کســی پیدا 
می شود که حساب و کتاب کامل این 
قسط ها را در ذهن خود داشته باشد. 
در حقیقت مدیریــت این مخارج 
تقریبا سخت است. مدیر پرداخت 
برنامه ای است برای مدیریت همه 

پرداخت های اقساطی.

مدیر اقساط 
) وام قسط دفترچه (

شن مالی
معرفی اپلیکی

 ۲,۸۹۰,۰۰۰
تومان

سومین همایش تخصصی و جامع روابط عمومی نصف جهان با 
موضوع اقتصاد، فناوری اطالعات و توسعه با حمایت اتاق تعاون 
ایران و اتاق تعاون اســتان اصفهان، امــروز در اصفهان برگزار 
می شــود.به گزارش روابط عمومی اتاق تعاون استان اصفهان، 
13 دی ماه سال جاری)امروز( سومین همایش تخصصی و جامع 
روابط عمومی نصف جهان با محوریت اقتصاد، فناوری اطالعات 
و توسعه با حضور اســتاندار اصفهان، معاونین و مدیران اجرایی 
و کارشناســان روابط عمومی اســتان، خانه ارتباطات اصفهان، 
سازمان فرهنگی اجتماعی ورزش شهرداری اصفهان، دپارتمان 
روابط عمومی و ارتباطات اصفهان و موسسه آموزش عالی فناوران 
حکیم با حمایت اتاق های تعاون ایران و اســتان اصفهان برگزار 
می شود. محسن حاج محمدی، دبیر اجرایی این همایش و مدیر 
روابط عمومی اتاق تعاون ایران با بیان این مطلب ابراز داشــت: 
روابط عمومی باید در قامت یک نهاد فعال، پویا و اســتاندارد و 
کارآمد بتواند با طراحی مهندســی افکار عمومی و بهره گیری 
از شیوه های نوین ارتباطی و اطالع رسانی به نیازهای مخاطبان 
درون و برون سازمانی پاسخ دهد و رضایتمندی حداکثری را در 
راستای پیشرفت و تعالی سازمان متبوعش به ارمغان آورد. وی با 

تاکید بر محور این همایش یادآور شد: رایج  ترین، قدیمی  ترین و 
رسمی  ترین اجتماع اقتصادی در جهان، اقتصاد تعاون است. دنیا 
از برون  سپاری به جمع سپاری رسیده است. چون فاصله طبقاتی 
و ضریب نامناسب جینی باعث شده که بسیاری از کشورها مثل 

آمریکا و کشورهای به ظاهر در بلوک سرمایه  داری به این نتیجه 
برسند که برای حفظ پایه  های حکومت، خود مردم را در اقتصاد 
مداخله دهند. برای تحقق و نهادینه کردن اقتصاد مقاومتی، باید 
از مردم شــروع کرد. وی ادامه داد: پایه بســیاری از ناکامی ها و 
نرسیدن به اهداف حتی هدف  های جزئی، دولتی ، نفتی و بانکی 

بودن اقتصاد اســت. هنوز شبیه کشــورهای ثروتمند از لحاظ 
ذخایر هستیم که از فقر مزمن و ســازمان یافته ای رنج می  بریم 
و پایه آن به توزیع غیرعلمی و اصولی منابع نفتی در بخش  های 
غیراولویت دار بر می  گردد. دبیر اجرایی سومین همایش تخصصی 
و جامع روابط عمومی نصف جهان با اشاره به نقش اقتصاد دولتی 
بیان داشت: معموال اقتصاد دولتی، شاخص  های توسعه را منکوب 
می کند، سال 1360 نسبت کارکنان دولت به جمعیت 5/ 2 بوده، 
اما اکنون با اینکه عامل فناوری، دخالت  های انسانی را به حداقل 
رسانده، شاهد چند برابر شدن کارکنان دولت هستیم، در صورتی 
که جمعیت چند برابر نشــده است. گاهی بخش  های خصوصی 
هم مثل بخش های دولتی عمل کرده و نیروهای اضافه را بدون 
بهره  وری پرورش می دهند. حــاج محمدی، عضو هیئت امنای 
خانه ارتباطات ایران در اصفهان، در تشــریح مختصات همایش 
خاطرنشــان کرد: دکتر محمد مهدی فتوره چی و دکتر هادی 
زمانی، ســخنرانان اصلی این همایش خواهنــد بود که موضوع 
چشم انداز و ماموریت های روابط عمومی های عصر اطالعات و 
نقش روابط عمومی در شکل گیری شهر هوشمند را مورد بحث 

و بررسی قرار خواهند داد.

برگزاری همایش روابط عمومی، اقتصاد، فناوری اطالعات و توسعه

مرضیه محب رسول

طرح اجرای تن - کیلومتر در استان اصفهان آغاز شد
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مفاد آراء
10/95 آگهی ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی  مستقر در ثبت شرق اصفهان 
دراجرای ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند 
رسمی و بر حسب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنی بر تایید انتقال 
عادی و یا سهم مفروزی متقاضی صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود 
تا شخص یا اشخاصی که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواســت به دادگاه صالحه و ارایه گواهی مبنی بر طرح 
دعوی اقدام نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه خواهد بود و در صورت 
انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد و صدور 

سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود .
1- راي شماره 139760302027003912 مورخ 1397/04/19 خدامراد رئيسي اسدآبادي 
فرزند بخشعلي بشماره شناسنامه 81 صادره از شهركرد بشماره ملي 4621962345 در دو 
دانگ مشاع از ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 1 فرعي 
از اصلي 9333 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 256/50 مترمربع. خريداري 

طي سند رسمي.
2- راي شماره 139760302027003913 مورخ 1397/04/19 وحيد رئيسي اسدآبادي 
فرزند خدامراد بشماره شناسنامه 609 صادره از شهركرد بشماره ملي 4623486095 در 
چهار دانگ مشاع از ششــدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 
1 فرعي از اصلــي 9333 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 256/50 مترمربع. 

خريداري طي سند رسمي.
3- راي شماره 139760302027005239 مورخ 1397/05/21 زهرا زماني نهوجي  فرزند 
فرج اله  بشماره شناسنامه 29 صادره از اردستان بشماره ملي 1189756749 در ششدانگ 
يکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمين پالک 10393 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به مساحت 165/5 مترمربع. خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي 

سيد جواد ابرقويی و سيد محمد ابرقويی.
4- راي شماره 139760302027005297 مورخ 1397/06/06 محمد مستقيمي فرزند 
اسداله بشماره شناسنامه 51 صادره از نائين بشــماره ملي 1249901677 در ششدانگ 
يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 1و2و3 فرعي از اصلي 43 واقع در 
بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 54/46 مترمربع. خريداري مع الواسطه بصورت عادي 

از مالک رسمي حسين زارعی .
5- راي شماره 139760302027006212 مورخ 1397/07/02 حسن مسجدي فرزند 
حسين بشماره شناسنامه 7389 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283775697 در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 9508 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 170/71 مترمربع. خريداري مع الواسطه بصورت عادي 

از مالک رسمي خانم سلطنت نيکلی .
6- راي شــماره 139760302027006213 مورخ 1397/07/02 زهره دهقانيان فرزند 
غالمرضا بشماره شناسنامه 66 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283920913 در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 9508 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 170/71 مترمربع. خريداري مع الواسطه بصورت عادي 

از مالک رسمي خانم سلطنت نيکلی .
7- راي شــماره 139760302027006261 مــورخ 1397/07/04 مريم مقضي فرزند 
عباس بشماره شناسنامه 613 صادره از اصفهان بشماره ملي 1284703703 در ششدانگ 
يکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمين پالک 5034 فرعي از اصلي 15190 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 196/82 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
8- راي شماره 139760302027006650 مورخ 1397/07/15 سيدعلي شاه زيدي فرزند 
سيدحسن بشماره شناسنامه 28269 صادره از اصفهان بشماره ملي 1282210211 در چهار 
و نيم دانگ مشاع از ششــدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 
4889 فرعي از اصلي 15191 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 212 مترمربع. 

خريداري طي سند رسمي.
9- راي شماره 139760302027006653 مورخ 1397/07/15 زهره آبدار فرزند عباس 
بشماره شناسنامه 32487 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1282250205 در يک و نيم 
دانگ مشاع از ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 4889 
فرعي از اصلي 15191 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 212 مترمربع. خريداري 

طي سند رسمي.
10- راي شــماره 139760302027006969 مورخ 1397/07/24 حسينعلي شفيعي 
ينگابادي فرزند رضا بشماره شناسنامه 87 صادره از اصفهان بشماره ملي 5649632804 
در ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمين پالک 1 واقع در بخش 
18 ثبت اصفهان به مساحت 139 مترمربع. خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي نعمت اله زارعی.
11- راي شماره 139760302027007034 مورخ 1397/07/26 ريحانه منصوري حسن 
آبادي فرزند محمد بشماره شناسنامه 3216 صادره از اصفهان بشماره ملي 1288432763 
در ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمين پالک 15234 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 141/75 مترمربع. خريداري مع الواسطه بصورت عادي 

از مالک رسمي شهرداری خوراسگان.
12- راي شــماره 139760302027007149 مــورخ 1397/07/30 عليرضا ماهری 
خوراســگانی فرزند حسن بشــماره شناســنامه 126 صادره از اصفهان بشــماره ملي 
1291505938 در ششــدانگ يکباب مغازه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 
6480 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 20/84 مترمربع. خريداري طي سند 

رسمي.
13- راي شماره 139760302027007178 مورخ 1397/08/01 عباس رحيمی اصفهانی 
فرزند حسين بشماره شناســنامه 181 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291305262 در 
ششدانگ يکباب مغازه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 6234 واقع در بخش 5 
ثبت اصفهان به مساحت 173/05 مترمربع. خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي حسن چنگانی .
14- راي شــماره 139760302027007195 مورخ 1397/08/02  مريم ترابي فرزند 
محمدحسن بشماره شناســنامه 1203 صادره از اصفهان بشماره ملي 1287996361 در 
سه دانگ مشاع از ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 2 
فرعي از اصلي 12384 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 180 مترمربع. خريداري 

طي سند رسمي.
15- راي شماره 139760302027007196 مورخ 1397/08/02 عباس وفائي گندماني 
فرزند حسين بشماره شناســنامه 409 صادره از اصفهان بشماره ملي 1284616819 در 
سه دانگ مشاع از ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 2 
فرعي از اصلي 12384 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 180 مترمربع. خريداري 

طي سند رسمي.
16- راي شماره 139760302027007393 مورخ 1397/08/10 داوود كسرائی فرزند 
مرتضي بشماره شناســنامه 2643 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1292554916 در 
ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 15191 واقع در بخش 

5 ثبت اصفهان به مساحت 122/73 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
17- راي شماره 139760302027007394 مورخ 1397/08/10 صغری دهقانی ارداجی 
فرزند بمانعلي بشماره شناسنامه 186 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283649268 در 
ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 2 فرعي از اصلي 5944 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 95/60 مترمربع. خريداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي حسن شاهدلی.
18- راي شــماره 139760302027007396 مورخ 1397/08/10 محمدرضا حبيبي 
خوراســگاني فرزند محمد علي بشماره شناســنامه 269 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1291431225 در ششــدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 
6395 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 145/20 مترمربع. خريداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي محمد حسينی خوراسگانی .
19- راي شــماره 139760302027007407 مورخ 1397/08/12 رضا شجاعی فرزند 
علي بشماره شناسنامه 24 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1291360999 در ششدانگ 
يکباب مغازه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 15 فرعي از اصلي 12953 واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 37/24 مترمربع. خريداري مع الواسطه بصورت عادي 

از مالک رسمي علی محمد آزما.
20- راي شــماره 139760302027007409 مورخ 1397/08/12 رضا شجاعی فرزند 
علي بشماره شناسنامه 24 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1291360999 در ششدانگ 
يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 15 فرعي از اصلي 12953 واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 354/90 مترمربع. خريداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي علی محمد آزما .
21- راي شــماره 139760302027007418 مورخ 1397/08/12 رضا شجاعي فرزند 
علي بشماره شناسنامه 24 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1291360999 در ششدانگ 
يکباب مغازه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 15 فرعي از اصلي 12953 واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 37/42 مترمربع. خريداري مع الواسطه بصورت عادي 

از مالک رسمي علی محمد آزما .
22- راي شــماره 139760302027007423 مورخ 1397/08/12 سيد رضا سجادي 
محمد آبادي فرزند سيد محمد بشــماره شناســنامه 4 صادره از محمد آباد بشماره ملي 
5649594082 در ششــدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 
3764 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 365/28 مترمربع. 

خريداري طي سند رسمي.
23- راي شــماره 139760302027007442 مــورخ 1397/08/12 رســول باقريان 
ســرارودي فرزند حجت اله بشــماره شناســنامه 4260 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1288443196 در ششــدانگ يکباب ســاختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين 
پالک 7 فرعي از اصلي 5934 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 162 مترمربع. 
خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي رضا صادقيان خوراسگانی فرزند حسن 

و عصمت قيصری خوراسگانی.
24- راي شــماره 139760302027007446 مورخ 1397/08/12 رجبعلي ميرزاخاني 
دستجردي فرزند علي بشماره شناسنامه 74 صادره از دستجرد بشماره ملي 6609724581 
در سه دانگ مشاع از ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 
305 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 201/74 مترمربع. 

خريداري طي سند رسمي.
25- راي شماره 139760302027007447 مورخ 1397/08/12 آمنه حسن دخت فرزند 
جالل بشماره شناسنامه 85 صادره از دولت آباد بشماره ملي 6609763615 در سه دانگ 
مشاع از ششــدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 305 فرعي 
از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 201/74 مترمربع. خريداري 

طي سند رسمي.
26- راي شماره 139760302027007452 مورخ 1397/08/12 حجت اله يعقوبي ريزي 
فرزند حسن بشماره شناسنامه 201 صادره از اصفهان بشماره ملي 1288554737 در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 10393 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 84/38 مترمربع. خريداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي رضا سازش .
27- راي شماره 139760302027007453 مورخ 1397/08/12 زهرا يزداني باغملکي 
فرزند عباسعلي بشماره شناسنامه 4 صادره از مباركه بشماره ملي 5419436043 در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 10393 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 84/38 مترمربع. خريداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي رضا سازش .
28- راي شــماره 139760302027007566 مــورخ 1397/08/14 رضا جهان تاب 
فرزند رجبعلي بشماره شناسنامه 6678 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283768550 در 
ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 7215 واقع در بخش 5 

ثبت اصفهان به مساحت 102/15 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
29- راي شــماره 139760302027007644 مــورخ 1397/08/19 رضــا نيــک 
بخت نصرآبادی فرزند ابراهيم بشــماره شناســنامه 68 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1287585086 در ششــدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 
4466 فرعي از اصلي 10353 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 126/65 مترمربع. 

خريداري طي سند رسمي.
30- راي شماره 139760302027007647 مورخ 1397/08/19 بتول عبداللهی  فرزند 
رمضان بشماره شناســنامه 11443 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1283814961 در 
ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 1 فرعي از اصلي 9593 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 157/33 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
31- راي شماره 139760302027007663 مورخ 1397/08/20 عبدالعظيم منتظري 
شــاتوري فرزند محمد علي بشــماره شناســنامه 546 صادره از كوهپايه بشماره ملي 
5659232329 در ششــدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 
10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 164/17 مترمربع. خريداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي هاشم اخالقی بوزانی.
32- راي شماره 139760302027007675 مورخ 1397/08/20 محمود اميني قلعه نوئي 
فرزند حسين بشماره شناسنامه 3742 صادره از اصفهان بشماره ملي 1293402631 در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 9372 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 84/50 مترمربع. خريداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي محمد علی اعتباريان .
33- راي شماره 139760302027007677 مورخ 1397/08/20 عبداله اميني قلعه نوئي 
فرزند بمانعلي بشماره شناسنامه 73 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283975270 در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 9372 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 84/50 مترمربع. خريداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي محمد علی اعتباريان .
34- راي شماره 139760302027007805 مورخ 1397/08/22 و رای اصالحی شماره 
139760302027008555  مــورخ 1397/09/13 احمدرضا نظــام زاده فرزند عليرضا 
بشماره شناســنامه 1183 صادره از كوهپايه بشــماره ملي 5659189210 در ششدانگ 
يکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمين پالک 15234 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به مســاحت 161/36 مترمربع. خريداري مع الواســطه بصورت عادي از مالک 

رسمي حسين قاسمی تودشکچويه.
35- راي شماره 139760302027007806 مورخ 1397/08/22 و رای اصالحی شماره 
139760302027008556  مورخ 1397/09/13 حسين محسنی فرزند عبدالعلي بشماره 
شناسنامه 15 صادره از كوهپايه بشــماره ملي 5659756913 در ششدانگ يکباب خانه 
احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمين پالک 15234 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 
مساحت 161/76 مترمربع. خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي حسين 

قاسمی تودشکچويه.
36- راي شــماره 139760302027007843 مورخ 1397/08/26 سيد احمد محمدي 
موسوي فرزند ســيدهمزه بشماره شناســنامه 174 صادره از فريدونشــهر بشماره ملي 
1129401324 در ششدانگ يکباب خانه و مغازه  احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين 
پالک 39 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 106 مترمربع. خريداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي عروجعلی گلشاه.
37- راي شــماره 139760302027007893 مورخ 1397/08/26 شــکراله دهقاني 
مباركه فرزند امراله بشماره شناسنامه 114 صادره از اردستان بشماره ملي 1189207494 
در ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمين پالک 5029 فرعي از 
اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 145/78 مترمربع. خريداري 

طي سند رسمي.
38- راي شــماره 139760302027007943 مورخ 1397/08/27 محمد اكبرپورمقدم 
فرزند حيدرعلي بشماره شناسنامه 113 صادره از حبيب آباد بشماره ملي 6609859183 
در ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمين پالک 45896 فرعي از 
اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 158/05 مترمربع. خريداري طي 

سند رسمي.
39- راي شماره 139760302027007946 مورخ 1397/08/27 جواد زارعی خوراسگانی 
فرزند علی بشماره شناسنامه 484 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291532730 در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 7949 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 262/22 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
40- راي شــماره 139760302027007947 مورخ 1397/08/27 اشرف خانم رجبيان 
خوراســگانی  فرزند عباس بشــماره شناســنامه 696 صادره از اصفهان بشــماره ملي 
1283913941 در سه دانگ مشاع از ششــدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از 

قطعه زمين پالک 7949 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 262/22 مترمربع. 
خريداري طي سند رسمي.

41- راي شــماره 139760302027008435 مورخ 1397/09/11 طلعت ترابي پوده 
فرزند سيف اله بشماره شناسنامه 70 صادره از سميرم سفلی بشماره ملي 5129812654 
در سه دانگ مشاع از ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 
163 فرعي از اصلي 15192 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 167/30 مترمربع. 

خريداري طي سند رسمي.
42- راي شــماره 139760302027008437 مورخ 1397/09/11 علي محمد يزداني 
بخش پوده فرزند حبيب اله بشــماره شناســنامه 37 صــادره از دهاقان بشــماره ملي 
5129789237 در سه دانگ مشاع از ششــدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از 
قطعه زمين پالک 163 فرعي از اصلي 15192 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

167/30 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
43- راي شــماره 139760302027008438 مورخ 1397/09/11 حســين نساج پور 
اصفهانی فرزند رضا بشماره شناسنامه 422 صادره از اصفهان بشماره ملي 1286234247 
در چهار دانگ مشاع از ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 
2558 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 277/75 مترمربع. 

خريداري طي سند رسمي.
44- راي شــماره 139760302027008439 مورخ 1397/09/11 عفت باطني فرزند 
رجبعلي بشماره شناسنامه 48597 صادره از اصفهان بشماره ملي 1281583030 در دو 
دانگ مشاع از ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 2558 
فرعي از اصلي 15190 واقــع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 277/75 مترمربع. 

خريداري طي سند رسمي.
45- راي اصالحی شماره 139760302027008904 مورخ 1397/09/21 فاطمه سادات 
موسوی نژاد فرزند سيد حسين بشماره شناسنامه 18872 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1283891662 در ســه دانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 
12484 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 119/01 مترمربع. خريداري مع الواسطه 
بصورت عادي از مالک رســمي صديقه فروغی ابری صحيح می باشد كه در رای شماره 

139760302027003503 به اشتباه ثبت شده بود
تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/09/28
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/10/13

م الف: 320145 مهدی شبان رییس منطقه ثبت اسناد وامالک شرق اصفهان 
مزایده اموال غیر منقول ) اسناد رهنی(

10/96 شماره آگهی: 139703902004000354 شماره پرونده: 9204002004000245 
آگهی مزایده پرونده اجرایی به شماره بایگانی: 9200622  تمامت و همگی ششدانگ قطعه 
باغچه یکهزار و نهصد و شصت و یک )یک( که قسمتی هم از مورد ثبت ضمیمه یکهزار و 
نهصد و شصت و دو گردیده به انضمام ششدانگ پالک شماره یکهزار و نهصد و شصت و 
دو )دو( مجزی شده از شماره اصلی واقعات در بخش یک ثبت اصفهان به آدرس: اصفهان 
خیابان عباس آباد نبش بن بست سعادت به کدپستی 17694 الی 17691-81347  )که 
هم اکنون دبستان پسرانه غیر دولتی امام صادق)ع( است( که اسناد مالکیت آن در صفحات 
454 و 335 و 293 و 290 و 591 و 287 و 341 و 296 و 338 و 299 دفاتر امالک جلد 31 
و 159 و 135 و 30 به مالکیت آقای محمد علی رجالی به میزان سه دانگ و خانم عصمت 
ابوسباغ کاظمینی به میزان سه دانگ ثبت و صادر شده اســت با حدود پالک 1961/1: 
 شــمااًل به خط مســتقیم مفروض به قطعه 1962/2 به طول 17/85 متر شرقًا به دیوار 
شماره های 1963 و 1964 به طول 21 متر جنوبًا دیواری است به پیاده رو خیابان عباس 
آباد به طول 18/10 متر غربًا به خط مســتقیم مفروض به کوچه جدیداالحداث )بن بست 
سعادت( به طول 21 متر و حدود پالک 1962/2: شمااًل به خط مستقیم مفروض باقیمانده 
باغ 1962 به طول 17/70 متر شرقًا به دیوار باغ و درشــکه خانه 1963 و 1964 به طول 
21 متر جنوبًا به خط مســتقیم مفروض به قطعه 1961/1 به طــول 17/85 متر غربًا به 
خط مستقیم مفروض به کوچه )بن بست ســعادت( به طول 21 متر که طبق نظر هیات 
کارشناسان رسمی دادگستری حدود متراژ پالک ثبتی 1961/1 برابر 377/47 مترمربع و 
حدود متراژ پالک ثبتی 1962/2 برابر 373/27 متر مربع می باشد دو پالک از ضلع شمال 
1961/1 و از ضلع جنوب پالک 1962/2 فصل مشــترک دارند. مجموع متراژ دو پالک 
حدود 750/754 متر مربع می باشد. مجموع دو پالکها شمااًل به طول 17/70 متر به پالک 
شرقاً به طول 42 متر به پالک جنوبا به طول 18/10 متر گذر 16 متری)خیابان عباس آباد( 
و غربًا به طول 42 متر به گذر 4/90 متری )بن بست سعادت( می باشد که با توجه به خط 
بدنه شهرداری که عمده عقب نشینی در ضلع غرب پالک پیش بینی شده است و میزان 
عقب نشینی حدود 46 متر مربع اعالم شده است متراژ باقیمانده پالک حدود 704/754 
متر مربع اعالم می گردد. ملک معرفی شده دارای کد نوسازی 52-11109-2-1 و فعال با 
کاربری مسکونی می باشد که دارای پروانه به شماره 2134/8721 مورخ 52/03/02 بوده 
است، محل فوق یک ساختمان مسکونی که فعال با کاربری مدرسه در حال بهره برداری 
است که قدمتی حدود 42 سال دارد و قسمتهایی از آن بازسازی یا نوسازی گردیده است. 
اسکلت آن دیوارهای باربر و ستون می باشد. در دو قسمت پالک احداث بنا انجام گرفته 
است که در قسمت جنوبی حدوداً 153 متر مربع که به صورت کتابخانه و دو عدد کالس 
با بدنه و کف به صورت ســرامیک، دربهای خارجی فلزی با گرمایش پکیج و رادیاتور و 
سرمایش کولرآبی به صورت بازسازی شده، در حال بهره برداری است و در قسمت شمالی 
به صورت همکف و نیــم طبقه آن با کاربری دفتر مدیریت، پنــج کالس، دفتر کار، اتاق 
زیراکس، آشپزخانه و سرویسها به صورت بازسازی شده و طبقه زیرزمین و نیم طبقه آن 
نیز شامل: 4 کالس، موتورخانه و انبار می باشد که متراژ تقریبی زیربنا در ضلع شمال حدود 
395 متر مربع می باشد. سرمایش آن کولرآبی و گرمایش آن پکیج و رادیاتور می باشد. کف 
و دیواره ها سرامیک، دربهای داخلی چوبی، کابینت آشپزخانه فلزی و پشت بام ایزوگام می 
باشد. نمای غالب ساختمان آجری می باشد و کف حیاط سنگ می باشد و دارای انشعابات 
آب و فاضالب و برق و گاز می باشد که طبق ســند رهنی شماره 86/02/01-119581 
تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی شــماره 12 اصفهان در قبال بدهی شرکت هزار دانه 
سپاهان در رهن بانک صادرات اصفهان واقع می باشد و فاقد بیمه نامه است و از ساعت 9 
الی 12 روز یکشنبه مورخ 97/10/30 در اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان واقع در خیابان 
هشت بهشت شرقی چهار راه اول شهید صداقتی ابتدای خیابان الهور سمت چپ طبقه 
سوم به مزایده گذارده می شود. مزایده از مبلغ پایه یکصد میلیارد و چهارصد میلیون ریال 
شروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته می شود.  الزم به 
ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک 
و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض 
شــهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به 
عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی 
بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مســترد می گردد ضمنًا این آگهی در 
یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان مورخ 97/10/13 درج و منتشر می گردد و 
در صورت تعطیلی روز مزایده به روز بعد موکول می گردد. توضیحًا جهت شرکت در جلسه 
مزایده باید مبلغ پایه مزایده پس از اخذ شناســه واریز از این اداره و طی فیش ســپرده در 
وجه اداره اجرای اسناد رسمی بابت  پرونده کالسه فوق پرداخت گردد و  ارائه اصل فیش 
واریزی به  همراه تقاضای کتبی و کارت شناسایی معتبر الزامی است ضمنًا برنده مزایده 
باید مابقی مبلغ خرید را تا پایان وقت اداری همان روز طی فیش مخصوص پرداخت نماید.  

م الف:333047 اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان)906 کلمه، 9 کادر(
مزایده اموال غیر منقول ) اسناد رهنی(

10/97 شماره آگهی: 139703902004000355 شماره پرونده: 9204002004000409  
آگهی مزایده پرونده اجرایی به شــماره بایگانی: 9201079  تمامت و همگی ششدانگ 
پالک شماره دو هزار و ششــصد و چهل و شش )شــش( قطه اول تفکیکی از دو هزار و 
ششصد و چهل و شش)پنج( واقع در بخش یک ثبت اصفهان به آدرس: اصفهان خیابان 
مقداد)آتش( نبش بن بســت جاودان پالک 5 کدپســتی 3 و 81847-14791 که اسناد 
مالکیت آن در صفحــات 317 و 320 و 323 و 326 دفتر امالک جلد 64 به مالکیت آقای 
محمود عندلیب و خانم نفیســه رجالی )بالسویه( ثبت و صادر شــده است با حدود پالک 
2646/6: شمااًل  دیواری است به قســمتی از مورد ثبت که جزء شارع خواهد بود به طول 
38/40 متر شرقا بدیوار اشتراکی با پالک 2646 به طول 11/45 متر جنوبا پس از اشتراکی 
اســت به قطعه دوم به طول 39/70 متر غربًا اول دیواری است به خیابان به طول 12/35 
متر دوم به صورت پخ پی است به شارع به طول 1/30 متر که طبق نظر هیات کارشناسان 
رسمی دادگستری کاربری ملک مسکونی و مساحت عرصه آن طبق سند مالکیت 451 
متر مربع بوده که حدود 53 متر مربع آن در طرح تعریض گذر شهرداری قرار دارد اعیانی 

ساختمان با قدمت حدود سی ساله و با مساحت حدود 520 مترمربع در دو طبقه مسکونی و 
زیرزمین احداث گردیده است.  سازه بنا اسکلت فلزی و دیوار باربر و سقف تیرآهن و طاق 
ضربی آجری، درب ورودی چوبی و فلزی، پنجره هــا فلزی و آلومینیومی با حفاظ فلزی، 
دیوارهای خارجی و حیاط با نمای آجر سه سانتی، کف ســاختمان سرامیک و دیوارها و 
زیر ســقف گچ پرداختی رنگ آمیزی شده، ســطوح کف و دیوار آشپزخانه و سرویسهای 
بهداشتی سرامیک و کا شی می باشد، ساختمان دارای انشعاب آب و فاضالب و برق و گاز 
می باشد که طبق سند رهنی شــماره 85/11/25-118317 تنظیمی در دفترخانه اسناد 
رسمی شماره 12 اصفهان در قبال بدهی شرکت هزار دانه سپاهان در رهن بانک صادرات 
اصفهان واقع می باشد و فاقد بیمه نامه است و از ساعت 9 الی 12 روز دوشنبه 97/11/01 
مورخ در اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شرقی چهار راه 
اول شهید صداقتی ابتدای خیابان الهور سمت چپ طبقه سوم به مزایده گذارده می شود. 
مزایده از مبلغ پایه ســی میلیارد و یکصد میلیون ریال شروع و به هر کس خریدار باشد به 
باالترین قیمت پیشنهادی فروخته می شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط 
به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده 
دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از 
اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس از 
مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده 
مزایده مسترد می گردد ضمنًا این آگهی در یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان 
مورخ 97/10/13 درج و منتشر می گردد و در صورت تعطیلی روز مزایده به روز بعد موکول 
می گردد. توضیحًا جهت شرکت در جلسه مزایده  باید مبلغ پایه مزایده پس از اخذ شناسه 
واریز از این اداره و طی فیش سپرده در وجه اداره اجرای اسناد رسمی بابت پرونده کالسه 
فوق پرداخت گردد  و ارائه اصل فیش واریزی به همراه تقاضای کتبی و کارت شناسایی 
معتبر الزامی اســت ضمنًا برنده مزایده باید مابقی مبلغ خرید را تا پایان وقت اداری همان 
روز طی فیش مخصوص پرداخت نماید.  م الف:333046  اداره اجرای اسناد رسمی 

اصفهان)577 کلمه، 5 کادر(
مزایده

پرونــده:  شــماره   139703902004000351 آگهــی:  شــماره   10 /98
139604002004000962  آگهی مزایده پرونده اجرایی کالسه: 9603914  ششدانگ 
یکباب خانه پالک یکصد و بیست و شش فرعی از دو هزار و سیصد و شصت و هشت اصلی 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 2806 مترمربع به آدرس: اصفهان- خیابان 
نظر شرقی- مابین چهار راه نظر و کوچه آسیاب- قطعه زمین جنب بانک مسکن که سند 
مالکیت آن در صفحه 263 دفتر 1324 امالک به شماره ثبتی 246494 و با شماره چاپی 
721130 د 91 ثبت و صادر شده است ملکی محمدرضا جباری نسبت به یک دانگ مشاع 
و در صفحه 266 دفتر 1324 امالک به شماره ثبتی 246495 و با شماره چاپی 721129 
د 91 ثبت و صادر شده است ملکی قاســمعلی جباری دیزیچه نسبت به یک دانگ مشاع 
و در صفحه 401 دفتر 1026 امالک به شماره ثبتی 190654 و با شماره چاپی 619857 
ثبت و صادر شده است ملکی عباس جباری نسبت به یک دانگ مشاع و در صفحه 400 
دفتر 52 امالک به شماره ثبتی 5875 و با شــماره چاپی 721128 د 91 ثبت و صادر شده 
است ملکی عباس جباری نسبت به یک دانگ مشاع و در دفتر امالک الکترونیکی شماره 
13952002024028800 ملکی حسین آقائی نسبت به دو دانگ مشاع با حدود: شمااًل: 
دیواریست مشترک بطول 40/90 متر به شماره 2371 فرعی شرقًا: دیواریست مشترک 
بطول 85/50 متر به شماره 2361/6 جنوبًا: در سه قسمت که قسمت دوم آن غربی است 
اول دیواریســت بطول 21/70 متر به پیاده رو خیابان نظر دوم به دیوار بطول 31/90 متر 
به شماره 2368/24 سوم بدیوار بطول 16/20 متر به خانه مذکور غربًا: در دو قسمت اول 
دیواریست مشترک بطول 19/20 متر به شماره 2361/1 دوم دیواریست مشترک بطول 
34/15 متر به 2361 اصلی که طبق نظر کارشناس رســمی پالک فوق در زمان بازدید 
هیچگونه ابنیه ای روی عرصه پالک فوق الذکر وجود نداشــت و دور کل پالک متنازع 
فیه با دیوار محصور شده بود و به طرف خیابان نظر شرقی و بن بست واقع در حد شمالی 
دارای درب بود. با توجه به گزارش مورخ 1392/11/12 قبال دارای 25 متر مربع تجاری 
بوده است که در زمان بازدید آثاری از ابنیه تجاری مشــاهده نگردید و طبق سند رهنی 
شماره 93825-1393/02/17 تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی شماره 40 اصفهان در 
رهن بانک صادرات واقع می باشــدو طبق اعالم بانک بستانکار ملک فاقد بیمه می باشد 
از ساعت 9 الی 12 روز دوشنبه مورخ 1397/11/01 در اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان 
واقع در خیابان هشت بهشت شرقی چهار راه اول ابتدای خیابان الهور سمت چپ به مزایده 
گذارده می شود. مزایده از مبلغ پایه سیصد و چهل میلیارد ریال شروع و به هر کس خریدار 
باشد به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته می شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های 
مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد 
مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده 
اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه 
پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجــوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد 
به برنده مزایده مسترد می گردد ضمنًا این آگهی در یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ 
اصفهان مورخ 1397/10/13 درج و منتشــر می گردد و در صورت تعطیلی روز مزایده به 
روز بعد موکول می گردد. توضیحًا جهت شرکت در جلسه مزایده باید مبلغ پایه مزایده پس 
از اخذ شناسه واریز از این اداره و طی فیش سپرده در وجه اداره اجرای اسناد رسمی بابت 
پرونده کالسه فوق پرداخت گردد و ارائه اصل فیش واریزی  به همراه تقاضای کتبی و ارائه 
کارت شناسایی معتبر الزامی است ضمنًا برنده مزایده باید کل مبلغ خرید را تا پایان وقت 
اداری همان روز طی فیش مخصوص در حســاب اداره ثبت اسناد و امالک سپرده نماید.  

م الف:332811  اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان)635 کلمه، 6 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

10/99 شــماره صادره : 1397/42/542799-1397/10/9  چون آقایان محمد آزادی 
رنانی فرزند رجبعلی و محمد حسین شیروانی فرزند صادق در اجرای مقررات قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی )بالمناصفه( تقاضای صدور 
سند مالکیت نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان واقع در محدوده پالک 156 فرعی از 
4483 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان را نموده و آرای شــماره 2028-2027 مورخ 
1397/04/10  هیات حل اختالف موضوع قانون مذکور نسبت به آن صادر شده و تحدید 
حدود پالک اولیه تاکنون بعمل نیامده لذا طبــق تبصره ماده 13 قانون فوق الذکر تحدید 
حدود پالک شــماره 4160  فرعی از 4483 اصلی مفروز ومجزی از 156 فرعی واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان بــه نام آقایان محمد آزادی رنانی فرزند رجبعلی و محمد حســین 
شــیروانی فرزند صادق)بالمناصفه( در روز دوشنبه 97/11/08 از ساعت 9 صبح در محل 
 شــروع و بعمل خواهد آمد. لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکیــن و مجاورین اخطار 
می گردد که در ساعت و روز مقرر در این آگهی در محل حضور یابند. اعتراضات مالکین 
مجاور مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته 
خواهد شد. اعتراض به تقاضای تحدید حدود بایستی توسط معترض ظرف مدت یکماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضائی صورت 
پذیرد. م الف: 333657 قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان)225 

کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

10/100 شماره صادره : 1397/42/542784-1397/10/9  چون آقای سید رحیم موصوی 
دهاقانی فرزند حسین و خانم جواهر مهدوی دهاقانی فرزند حیدر علی در اجرای مقررات 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی )بالمناصفه( 
تقاضای صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان واقع در محدوده پالک 
156 فرعی از 4483 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان را نموده و آرای شماره 2995-
2994 مورخ 1397/05/29  هیات حل اختالف موضوع قانون مذکور نسبت به آن صادر 
شده و تحدید حدود پالک اولیه تاکنون بعمل نیامده لذا طبق تبصره ماده 13 قانون فوق 
الذکر تحدید حدود پالک شماره 4161  فرعی از 4483 اصلی مفروز ومجزی از 156 فرعی 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به نام آقای سید رحیم موصوی دهاقانی فرزند حسین و خانم 
جواهر مهدوی دهاقانی فرزند حیدرعلی)بالمناصفه( در روز دوشنبه 97/11/08 از ساعت 9 
صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد. لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین 
اخطار می گردد که در ســاعت و روز مقرر در این آگهی در محل حضور یابند. اعتراضات 
مالکین مجاور مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریــخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 
روز پذیرفته خواهد شــد. اعتراض به تقاضای تحدید حدود بایستی توسط معترض ظرف 
مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح 
قضائی صورت پذیرد. م الف: 333655 قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب 

اصفهان)230 کلمه، 2 کادر(
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کشف بیش از ۲ میلیون مترمربع زمین خواری در اصفهان

پیشنهاد سردبیر:

معاون سازمان محیط زیست:
پروانه بهره برداری از معدن 

تراورتن میمه لغو شد
شــورای عالی معادن در پی اعتراض سازمان 
حفاظت محیط زیست نسبت به واگذاری معدن 
تراورتن میمه واقع در پناهــگاه حیات وحش 
موته اســتان اصفهان، پروانه صادر شده برای 
این معدن را لغــو کرد.معاون محیط طبیعی و 
تنوع زیستی ســازمان حفاظت محیط زیست 
و عضو شــورای عالی معادن گفــت: در اوایل 
ســال جاری پروانه بهره برداری از این معدن 
برای حوزه علمیه اصفهان صادر شــده بود؛ اما 
با توجه به واقع شــدن این معدن در پناهگاه 
حیات وحش موته، از ســوی سازمان حفاظت 
محیط زیست نسبت به این پروانه بهره برداری 

اعتراض کردیم.
حمید ظهرابــی ادامه داد: اعتراض ســازمان 
حفاظت محیط زیست در شورای عالی معادن 
مطرح شد و این شورا با توجه به تبعات محیط 
زیســتی که بهره برداری از ایــن معدن برای 
پناهگاه حیات وحش موته دارد، رای به لغو این 
مجوز داد.به گفته ظهرابــی، اصالحات اعمال 
شده در سال۱۳۹۰روی قانون معادن و تصویب 
ماده ۲۴ مکرر قانون معادن، دست معدن کاران 
با نفوذ برای اکتشــاف و بهره برداری از معادن 
موجــود در مناطق چهارگانــه تحت مدیریت 
سازمان حفاظت محیط زیست را بازتر کرده و 
به همین دلیل گاهی به رغم مخالفت سازمان 
حفاظت محیط زیســت، برخی معادن موجود 
 در این مناطــق پروانه بهره بــرداری دریافت 

می کنند.
گفتنی اســت، در تیرماه ســال جاری، صدور 
پروانــه این معدن کــه در محــدوده پناهگاه 
 حیات وحــش موتــه واقع شــده، خبرســاز 

شد.
 ســازمان حفاظت محیط زیســت و اداره کل 
حفاظت محیط زیست استان اصفهان از مراجع 
قانونی خواســتند به دلیل اثــرات نامطلوب 
بهره برداری این معدن بر پناهگاه حیات وحش 
موته، این پروانــه بهره برداری لغو شــود و در 
نهایت با پیگیری این خواســته، شورای عالی 

معادن رای به ابطال این پروانه داد.

فرمانده انتظامی استان خبرداد:
کشف بیش از ۲ میلیون مترمربع 

زمین خواری در اصفهان
فرمانده انتظامی استان گفت: با تالش کارآگاهان 
اداره مبارزه بــا جرایم اقتصــادی پلیس آگاهی 
این فرماندهــی بیش از ۲ میلیــون متربع زمین 
خواری به ارزش ۶۳۴ میلیارد و ۶۶۵ میلیون ریال 
کشف شد.سردار مهدی معصوم بیگی اظهار کرد: 
کارآگاهان اداره مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس 
آگاهی فرماندهــی انتظامی اســتان اصفهان در 
زمینه برخورد با زمین خواران موفق شدند طی ۹ 
ماهه سال جاری ۲ میلیون و ۱۴۷ هزار و ۲۸۱ متر 
مربع زمین متعلق به منابع طبیعی و اراضی ملی را 
که به تصرف افراد زمین خوار در آمده بود،کشف 
کنند.فرمانده انتظامی استان اصفهان از افزایش 
۴۲ درصدی کشف زمین خواری نسبت به مدت 
مشابه سال قبل خبر داد و گفت: افراد متخلف با علم 
و آگاهی کامل اقدام به تصرف این زمین ها و تغییر 
کاربری روی آنها کرده بودند که با اشراف اطالعاتی 
واقدام هوشمندانه ماموران پلیس کشف و به اراضی 
ملی و منابع طبیعی بازگردانده شد.وی تصریح کرد: 
مبارزه با پدیده زمین خواری در دستور کار پلیس 
آگاهی تمامی شهرستان های استان  قرار گرفته و 
هرگونه تغییراتی که مظنون به زمین خواری باشد 
به مرجع قضائی منعکس و با هماهنگی مقام قضائی 
پیگیری الزم برای بازگرداندن آن ها به اراضی ملی 

انجام می شود.

سلطان کاغذ دستگیر شد
رییس پلیس پایتخت از بازداشــت سلطان کاغذ 
همراه یک گــروه ۱۶ نفره خبــر داد و گفت: ارزش 
این پرونده بیش از هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان است.
سردار رحیمی با اشاره به دستگیری باند وارد کننده 
کاغذ با ارز دولتی گفت: نیروی انتظامی تهران بزرگ 
طی چند روز گذشته توانست یک گروه ۱۶ نفره که 
به خرید ۳۰ هزار تن کاغــذ با ارز دولتی اقدام کرده 
بودند را  دستگیر کند.وی افزود: این باند هیچ کدام از 
کاغذها وارد شده  با ارز دولتی را به بازار عرضه نکرده 
و حتی در مواردی با ارز دریافت شده هیچ کاغذی 
وارد نشده است.فرمانده انتظامی تهران بزرگ گفت: 
ارزش این پرونده تا امروز بیش از هزار و ۷۰۰ میلیارد 

تومان برآورد شده است.

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان 
از فراخوان ثبت نام اولین جشنواره ملی »یک ایده 
یک دنیا« و برگزاری این جشنواره در سطح ملی 
خبر داد.آرش اخوان اظهار کرد: جشــنواره ملی 
»یک ایده، یک دنیا« با رویکرد تجاری ســازی و 
ایجاد انگیزه و ارج نهادن به مقام واالی پژوهشگران، 
مخترعان، نوآوران و فناوران و همچنین ترویج و 
توسعه فن آفرینی، خالقیت و نوآوری، معرفی فن 
آفرینان و ایجاد فضای مناسب جهت تعامل در میان 
فعاالن عرصه های مختلف فن آفرینی، در سطح 

ملی برگزار می شود.
وی تاکید کــرد: در همیــن راســتا مخترعان و 
پژوهشگران ایرانی برای ایفای نقش و مسئولیت 
خود در جهت تحکیم جایگاه علمی و پژوهشی در 
میان دانشگاه ها و آموزش از راه دور دنیا به گسترش 
رشد و تعالی تقوی و فضایل انسانی، ارتقای علمی 
و پژوهشــی، تعمیق جنبش نرم افــزاری، امید 
بخشیدن و گســترش دامنه دانش، یادگیری در 
همه جا، همه وقت و برای همه در محیطی ایمن 

و مبتنی بر عدالت در راستای سیاست های کالن 
جمهوری اسالمی ایران در ســطح ملی و جهانی 
اهتمــام می ورزد.اخوان گفت: میالد ســلیمانی، 
نخبه مهارتی استان اصفهان به عنوان دبیر بخش 
دانشجویی و آزاد و فرید خیری مربی مکاترونیک 
مرکز فناوری هــای راهبردی و نوین اســتان به 
 عنوان یکی از داوران جشــنواره یک ایده یک دنیا

 هستند.

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان خبر داد:

اعالم فراخوان ثبت نام جشنواره ملی »یک ایده، یک دنیا« 
کارشناس مسئول دفتر امور آسیب دیدگان بهزیستی 
استان اصفهان گفت: امروز مهارت های اجتماعی به 
دانش آموزان آموزش داده نمی شود و این مهارت ها 

در آنها ضعیف است.
افسانه میرزاییان اظهار کرد: آسیب اجتماعی رفتاری 
برخالف هنجارهای جامعه اســت. اغلب افرادی که 
در معرض آســیب قرار می گیرند اشخاصی هستند 
که با مشکالت ارتباطی مواجه می شوند و کودکان 
بخشی از این جامعه کم توان به شمار می روند. وی 
ادامه داد: به طور کلی آســیب های اجتماعی نشأت 
گرفته از دو عامل فردی و محیط اســت مشکالتی 
همچون، کودکان با شخصیت وابسته، کودکان تک 
والد، کــودکان بی عالقه به تحصیــل، کودکانی که 
مهارت های اجتماعی ضعیف دارند و عوامل محیطی 
همچون والدین معتاد، کشمکش های خانوادگی و 
مسائل اجتماعی موجود در جامعه و محدودیت های 
اقتصادی موجود در جامعه و خانواده، دسترسی راحت 
و بعضا ارزان به عوامل خطرزا، فقدان امکانات سرگرم 

کننده از این دست است.

میرزاییان با معرفی اورژانس اجتماعی در بهزیستی 
کل اســتان گفت: ایــن اورژانس با هــدف مقابله 
بــا ناهنجاری های موجــود در اجتماع در ســطح 
اســتان مشــغول به کار شــده تا تمام آسیب های 
اجتماعی را مورد بررســی قرار دهد و درحال حاضر 
پنهان کاری هایی با توجیه حفظ آبرو، مسائل راحت 
و قابل پیشــگیری را به مشکالت پیچیده و غیرقابل 

حل تبدیل می کند.

کارشناس مسئول دفتر امور آسیب دیدگان بهزیستی استان:

مهارت های اجتماعی دانش آموزان ضعیف است

بهزیستیفنی و حرفه ای

اپلیکیشــن ها از جمله یافته ها و ابزارهایی هستند 
که زندگی شهری را در حاشیه ترافیک، بعد مسافت 
و یا گستردگی کسب و کارها راحت کرده اند. حتی 
اســتفاده از این ابزارها از نظر اقتصادی نیز در اغلب 
موارد بسیار به صرفه است. اپلیکیشن اگر چه دیرتر از 
اروپا و آمریکا وارد عرصه های تکنولوژی و اقتصادی 
ایران شد؛ اما اکنون جایگاه بســیار خوبی در میان 
عموم مردم دارد و در کنار خالقیت و نبوغ به صنعتی 
پولساز برای طراحان آن هم تبدیل شده است. برخی 
از همین اپ ها به راحتی توانســته اند نمونه هایی 
موفق از پولسازی شوند و صاحبان شان را تقریبا یک 
شبه میلیاردر کرده اند. نمونه بارز این اپ ها »اسنپ« 
و »تپ سی« هســتند. هر چند آمار دقیقی ازمیزان 
اپلیکیشن های طراحی شده در ایران وجود ندارد اما 
در کنار رپ های آموزشی و سرگرمی، اپلیکیشن های 
خدماتی و کسب و کار جزو محبوب ترین ها بوده و 
بیشترین دانلود را داشته اســت. امروز برای هر نوع 
اتفاق و کاری می توان یک اپلیکیشــن طراحی و یا 
پیدا کرد  از وکیل هوشمند و قیمت گذاری خودرو تا 
لرزه نگار و نوبت یاب دکتر . مهم ترین اتفاقی که می 
تواند صاحبان و طراحان یک اپلیکیشن را ثروتمند 
کند احســاس راحتی کاربران و شناخته شدن آن 
است به خصوص اینکه این اپ ها در حوزه خدمات 
و کسب و کار فعال باشــند. در این گزارش به برخی 
از اپلیکیشن های فعال در ســطح اصفهان مروری 

خواهیم داشت.
»هومینو« را برای سامان دادن به کارهای 

عقب مانده نصب کنید
هومینو، سایت و اپلیکیشن خدمات خانگی و اداری 
است. مشتریان از طریق اپلیکیشــن یا سایت می 
توانند متخصصان فعال در حــوزه خدمات خانگی 
و اداری را مشاهده کنند، همچنین  اسم و پیشینه 
شــرکتی که متخصص در آن فعالیــت دارد را می 
توانند بررســی کرده تا با اطمینان کامل از کیفیت 
کار، درخواست خود را به صورت آنالین در اپلیکیشن 
خدمات خانگی و اداری هومینو ثبت کنند. هومینو 

تالش کرده است تا تمامی خدماتی که مشتریان  در 
منزل یا اداره نیاز دارند در قالب اپلیکیشن خدمات 
خانگی و اداری گردآوری کند تا مشــتریان بتوانند 
تنها با یک اپلیکیشن تمامی خدمات مورد نیاز خود را 
دریافت کنند. انتخاب زمان و مکان دریافت سرویس 
نیز به اختیار مشتریان است. شهروندان اصفهانی می 
توانند از این پس با نصب اپلیکیشن خدمات خانگی 
و اداری هومینو، درخواست خود را به صورت آنالین 
ثبت کنند و مطمئن از انجام کار بــه فعالیت های 

خود بپردازند.
اپلیکیشن باغ رضوان

هر چند خوشــایند نیســت و کمتر کسی راضی 
می شــود چنین اپی را هر روز روی گوشی موبایل 
خود ببیند؛ اما برای کســانی که به فکر روز مبادا 
هستند اپلیکیشن باغ رضوان را پیشنهاد می کنیم. 
اپلیکیشــن خدماتی سازمان آرامســتان ها ) ویژه 
تلفن های همراه( شامل خدمات متنوعی است که 
شهروندان می توانند با نصب آن از خدمات منحصربه 
فرد آن بهره مند شوند.این اپلیکیشن با هدف کمک 
به مردم برای بهره مندی از خدمات بیشتر، از طریق 
صرفه جویی در وقت، تسریع و تسهیل در انجام امور 
متوفیان راه اندازی شده است.شهروندان اصفهانی 
می توانند با نصب این اپلیکشن، مزار متوفیان خود 
را همراه با عکس و زندگینامه آن ها جســت وجو 
و حتی در نقشــه، قبور مدنظر خود را مســیریابی 
کنند که این مســیریابی از طریق اپلیکیشن سبب 
دسترسی سریع مردم به قبور، جلوگیری از ترافیک 
و اتالف وقت می شود.ثبت سفارش خدمات مجالس 

ترحیم و درخواســت مداحان و قاریان از امکانات 
این نرم افزار اســت، همچنین شهروندان از طریق 
این اپلیکیشــن می توانند با مشــاهیر مدفون در 
آرامســتان باغ رضوان و زندگینامه آنها آشنا شوند 
و محل دفن آن ها را به طور دقیق مسیریابی کنند.

زیارت اهل قبور، ادعیه، مناجات و آشنایی با آداب 
زیارت هم در آن تعبیه شده است؛ از دیگر مزایای 
این اپلیکیشــن این اســت که مردم به راحتی می 
 تواننــد اخبار آرامســتان باغ رضوان را مشــاهده 

کنند.

با اصفهان پارک با خیال راحت پارک کنید
ســامانه اصفهان پارک توســط بخش خصوصی و 
شهرداری اصفهان راه اندازی شده است، این سامانه 
مبتنی بر فناوری اطالعات و در مفهوم شهر هوشمند 
قابلیت مدیریت پارک های حاشیه خیابان را داراست. 
به زبان ســاده این محصول، پارکومتری نرم افزاری 

قابل ارائه بر بسترهای ارائه خدمات متنوع و مختلف 
اســت و مزیت اصلی آن ارائه خدماتی گســترده با 
امکانات بیشتر و همراه با هزینه ای کمتر و بهره وری 
باالتر است. این اپ با  ثبت نام کاربر ،  خرید اعتبار و 
شارژ کیف پول توسط کاربر و  انجام عملیات پارک 
و پرداخت هزینه از طریق اعتبار کیف پول خدمات 
پارک حاشــیه ای را مدیریت مــی کند. همچنین 
موجودی اصلی کیــف پول موجود در ســامانه در 

حساب اصلی اصفهان کارت نگهداری می شود.
با کیکانه، کیک تولد را هم اینترنتی سفارش 

دهید
کیکانه، یک پلتفرم اینترنتی بــرای فروش و خرید 
کیک است. شیرینی سراها، قنادی های سطح شهر 
و کیک پزهای خانگی از هر شــهر و اســتان )فعال 
اصفهان( می توانند به عنوان فروشــنده در کیکانه 
فعالیت کنند و محصوالت شــان را برای فروش قرار 
دهند. خریداران نیز می توانند یک انتخاب ســاده، 
لذت بخش و به صرفه داشــته باشند.اســتارت آپ 
کیکانه به عنوان بازار اینترنتی کیک تولد و زیر نظر 
شــتاب دهنده برناک )به عنوان اولین استارت آپ 
این مجموعه( شــروع به کار کرد.وبســایت کیکانه 
که در ابتدا با محوریت موضوعات مربوط به جشــن 
و کیک تولد آغاز به کار کرده بود، پس از اســتقبال 
کاربران و محبوبیت محتوای تخصصی وبســایت، 
اقدام به خلق ارزش های اضافی بــرای کاربران، در 
حیطه کاری خود کرد. به این ترتیب کیکانه، در کنار 

ادامه دادن به تولید محتوای تخصصی به عنوان مرجع 
کیک و جشن تولد فارسی، به یک فروشگاه اینترنتی 
نیز تبدیل شد.شیرینی ســراها، قنادی های سطح 
شهر و حتی کیک پزهای خانگی از هر شهر و استان 
می توانند به عنوان فروشنده در کیکانه فعالیت کنند 
و محصوالت شان را برای فروش قرار دهند، کمپین و 
حراجی برگزار کنند، به مناسبت های مختلف تخفیف 
ارائه دهند، با بهبود کیفیت محصوالت شــان، نظر 
خریداران را جلب کنند و بــا راهکارهای مختلف به 
کسب درآمد بپردازند و یا درآمدشان را افزایش دهند. 

»ریحون« سفارش غذا در ورژن اصفهانی
اپلیکیشن ریحون اگر چه در سراسر ایران خدمات 
رسانی می کند؛ اما ویژگی خوب آن جامعیت مکان 
های مورد خدمت و نیز تفکیک رســتوران ها به نوع 
غذاها و خیابان های اصلی و فرعی در اصفهان است.. 

شــما به کمک ریحون می توانید بــرای وعده های 
صبحانه، نهار و شام، در سریع ترین زمان ممکن در 
شــهر اصفهان، فرآیند تهیه غذای خود را به صورت 
اینترنتی انجام دهید. گفتنی اســت که ریحون این 
امکان را به شما می دهد که حتی از ساعت ۱۲ شب 
به بعد هم از رســتوران، فســت فود و کترینگ های 
شــبانه روزی شــهر اصفهان، غذای مورد نظر خود 
را انتخاب و آن را به صورت آنالین ســفارش دهید. 
از دیگر قابلیت هــای ریحون می تــوان به تفکیک 
کردن رستوران های اصفهان بر اساس نوع غذا مثل 

خورشت، پیتزا، ساندویچ و غذای مجلسی اشاره کرد. 
با عمو سبزی فروش، میوه و سبزی خود را 

ارزان تر بخرید
اپلیکیشن عمو سبزی فروش در اصفهان فعالیت خود 
را شروع کرده است. با این برنامه می توانید انواع میوه 
و سبزیجات بسته بندی شده را سفارش و درب منزل 
خود تحویل بگیریــد. مهم ترین نکته مثبت در خرید 
از این اپ این اســت که می توان با هر نوع ســلیقه و 
بودجه ای ســبزی و میوه را خریداری کرد. میوه ها به 
سایز های بزرگ و متوسط و حتی کوچک تقسیم بندی 
شده اند و ویژگی های  ظاهری مانند لکه دار بودن و ... 
را می توان در اپ انتخاب کرد. حتی خریدهای عمده 

را هم می توان با این اپ انجام داد؛ اما باید سفارشات 
از ۴۸ ساعت قبل ثبت شود. قیمت و وزن دقیق بسته 
های سفارش داده شده قبل از خرید از طریق پیامک 
به مشتریان ارسال می شود. سفارش های باالی ۷۰ 
 هزار تومان هم به صورت رایگان برای مشتریان ارسال 

می شود.
ترافیک یار را برای رصد آلودگی هوا نصب 

کنید
شاید شــما هم بارها در کوچه و خیابان با اتومبیل 
های دودزایی برخورد کرده باشید که بدون مراعات 
آلودگی هوا در خیابان ها جوالن می دهند. از این به 
بعد می توانید این خودروها را معرفی کنید. اپلیکیشن 
ترافیک یار در واقع ابزاری برای رصد آنالین آالیندگی 
هواست. مردم در سطح شــهر در صورت برخورد با 
خودرو دوزا و آالینده می توانند شــماره پالک آن 
رادر این اپ ثبت کرده و از این طریق آنها را به مراجع 

قانونی معرفی کنند.
اپلیکیشــن تخت فوالد را برای شناختن 

اسرار آمیز ترین قبرستان جهان نصب کنید

اپلیکیشــن تخت فوالد با ارائه زندگینامه و اسناد و 
مدارک مربوط به دو هزار نفر از مشاهیر و هنرمندان 
اصفهانی آن ها را معرفی می کند و هم اکنون از طریق 
بانک های نرم افزاری قابل نصب روی گوشــی های 
همراه اســت. اپلیکیشــن تخت فوالد برای معرفی 
شخصیت و سیره این دو هزار نفر طراحی و از طریق 

برنامه »بازار« در اختیار شهروندان قرار گرفته است؛ 
در این اپلیکیشــن زندگینامه، اســامی شاگردان، 
داستان ها، تصاویر، فیلم، اسناد و مدارک مربوط به 
شخصیت های مدفون در تخت فوالد قرار دارد. یکی 
دیگر از قابلیت های این نرم افزار جست و جوی مکان 
تکیه ها برای دسترسی راحت تر مردم به آنهاست. این 
اپ قادر است قبور بارکد گذاری شده مشاهیر را نیز 

پیدا و اطالعات آن را برای مخاطب ارائه دهد.
با مسافریار، اصفهان را بگردید

اپلیکیشــن مســافریار از جمله اپ هایی است که 
عالوه بر اصفهان در شــیراز و تهــران نیز قابلیت 
 نصب دارد. بــا این اپ می توانیــد از وضعیت رزرو
 هتل ها و یا مکان های گردشگری محبوب اصفهان 
و رستوران های مورد عالقه خود اطالع پیدا کنید. 
امکان نقشــه خوانی و مشاهده ســه بعدی اماکن 

روی نقشه چاپی )AR( ارائه شده، امکان مشاهده 
 اماکن گردشــگری، تفریحی ، اقامتــی، خدماتی، 
بیمارســتان هــا، جایگاه های ســوخت)بنزین و 
گاز(،پارکینگ ها،مجتمع های رفاهی،مســاجد، 
مدارس اســکان و به طور کلی تمامی اماکن مورد 
نیاز گردشــگران حتی ســرویس های بهداشتی! 
امــکان مشــاهده وضعیــت آب هوا بــه صورت 
 رســمی و... از جمله امکانات خوب این اپلیکیشن

 است.

راحتی به سبک دیجیتال
  با اپلیکیشن های محبوب فعال در اصفهان آشنا شوید؛ 

در جشنواره ایران ساخت با شعار فناوری ایرانی، کسب و کار ایرانی؛
رتبه نخست حوزه ایده بازار کشور به شرکت اصفهانی تعلق گرفت

شرکتی دانش بنیان مستقر در شــهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان موفق به کسب رتبه نخست دومین 
جشنواره ایران ساخت در حوزه ایده بازار شد.شرکت مهندسی کاشفان نیلفام  از بین صدها طرح ارائه شده 
در حوزه ایده بازار موفق به کسب رتبه نخست شد.این شرکت دانش بنیان با بیش از دو دهه فعالیت مرتبط 
در صنعت آب و فاضالب و طرح های زیست محیطی، در زمینه  طراحی و ساخت تصفیه خانه های آب و 
فاضالب صنعتی و بهداشتی فعال است.در این رویداد علمی تخصصی، ایده های خالق با موضوع روش های 
معرفی، تبلیغ و ترویج کاال و کســب و کار ایرانی، کارآفرینان نوآور، الگوها و روش های ســرمایه گذاری 

خطرپذیر، صندوق های جسورانه و شتاب دهنده های برتر ارائه شده بود.

رییس دانشگاه آزاد اسالمی اصفهان خبر داد:
دانشگاه آزاد خوراسگان در جمع برترین واحد های کشور

رییس دانشگاه آزاد اسالمی اصفهان گفت: در جشنواره فرهیختگان و از بین ۴۳۰ واحد و مرکز دانشگاه های 
آزاد اسالمی کشــور، اصفهان به عنوان یکی از ۵ واحد برتر کشور شناخته شــد.احمد آذین اظهار داشت: کل 
دانشگاه های آزاد اسالمی استان اصفهان ۲۸ واحد است که در مجموع حدود ۹۵ هزار دانشجو در این دانشگاه ها 
مشغول تحصیل هستند.رییس دانشگاه آزاد اســالمی اصفهان افزود: همچنین ۱۵۸۲ هیئت علمی و ۱۹۸۵ 
کارمند در دانشگاه های آزاد استان اصفهان مشغول به فعالیت هستند. وی در ادامه بیان داشت: در جشنواره 
فرهیختگان و از بین ۴۳۰ واحد و مرکز دانشگاه های آزاد اسالمی کشور ۵ واحد در کل کشور به عنوان واحد برتر 

شناخته شدند که واحد اصفهان )خوراسگان( به عنوان یکی از واحد های برتر انتخاب شد.

مدیرکل زندان های اســتان اصفهان گفت: هفت هزار و 
۵۰۰زندانی اســتان اصفهان در بخش های کشاورزی، 
خدماتی، صنعتی، عمرانی و فرهنگی فعال هستند.اسدا... 
گرجی زاده، مدیرکل زندان های اســتان اصفهان گفت: 
این زندانیان در ۴۸رشته صنعتی، کشاورزی، دامداری، 
عمرانی و خدماتی در کارگاه های تولیدی زندان و خارج 

از زندان اشتغال دارند.وی  با اشاره به رشد ۱۸۵درصدی 
بردوره های حرفه آموزی زندانیان در مقایســه با مدت 
مشابه سال گذشته افزود:از ابتدای امسال تاکنون هشت 
هزار و ۸۲۶نفر در کالس های آموزشــی فنی هم اکنون 
بیش از ۵۱کارگاه حرفه آموزی در ۱۳شهرستان استان به 

منظور توسعه مهارت های زندانیان برپاست. 

مدیرکل زندان های استان خبر داد:خبر
اشتغال بیش از هفت 

هزار زندانی در اصفهان

محیط زیست

پریسا سعادت

ناجا
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 آرزوی االتحادی ها 
برای خرید »بونجاح«

در اولیــن روز ســال 2019 میــادی برنامه 
صــدی  تلویزیونــی 
الماعب عربســتان 
که یکی از معروف 
ترین برنامه های 
ورزشی این کشور 
محسوب می شود، 
هــای  شــبکه  در 
اجتماعی از فوتبالدوســتان 
عرب زبان خواست که آرزوی نقل و انتقاالتی 
خود در ســال جدید میــادی را اعام کنند.

در این بین بازار کری خوانی بســیار داغ بود، 
اما هواداران پرتعداد تیم االتحاد که تیم شــان 
در وضعیت نابسامانی به ســر می برد و از وزیر 
ورزش عربســتان قول خرید یــک مهاجم را 
گرفته اند، حسابی برای خود رویا بافی کردند 
و خواستار خرید چند بازیکن نامدار شدند.در 
بین بازیکنان مورد عاقه االتحادی ها، نام 3-2 
بازیکن بیش از بقیه به چشــم می خورد. یکی 
بغداد بونجاح که به تازگی با السد تمدید کرده 
اما در ماه های اخیر شایعه انتقالش به االتحاد 
نیز شنیده می شد و دیگری عمر عبدالرحمان 
ســتاره الهال که به دلیــل مصدومیت جام 

ملت های آسیا را از دست داد.

شوخی »دی ماریا« با امباپه
تیم ملــی فوتبال فرانســه توانســت در جام 
جهانی 201۸ روســیه 
عنــوان قهرمانی را 
به دســت آورد.

یکــی از بهترین 
فرانسه  بازیکنان 
که ســهم  بسزایی 
در قهرمانــی این تیم 
داشت، کیلیان ام باپه بود.او بار دیگر درباره جام 
جهانی سخن به میان آورد و در فیلم مستندی 
که درباره این رقابت گرفته شــد به دو موضوع 
جالب اشاره کرد.امباپه در ادامه از شوخی دی 
ماریا با او گفت: قبل از این که بازی شروع شود 
دی ماریا به من گفت که از این بازی لذت ببر 
چرا که تا چهار سال دیگر جام جهانی را تجربه 

نخواهی کرد و این آخرین بازی تو است.

لیورپول، رکورد استقالل و 
پرسپولیس را خراب کرد!

تیم لیورپول با کسب ۵1 امتیاز در نیم فصل اول 
بهترین رکورد خودش 
در تاریخ لیگ برتر 
انگلیــس را رقم 
پرســپولیس  زد.
در  اســتقال  و 
نیم فصــل اول لیگ 
برتر هجدهم، تنها ۶ 
گل دریافــت کردند که با توجه بــه انجام 1۵ 
بازی میانگین 0/4گل خورده در هر مســابقه، 
آماری قابل توجه است. این رکورد در مقایسه با 
لیگ های معتبر فوتبال جهان هم آمار خوبی به 
حساب می آید، هر چند لیورپول در انگلستان 
با کسب نتایج فوق العاده اش خیلی از رکوردها 
را جابه جا کرده اســت. این تیــم در 19 بازی 
نیم فصل اول لیگ برتــر تنها ۷ گل خورده که 
میانگین 0/3۶ گل خورده در هر مسابقه است 
و آماری عالی، آن هم در مســابقاتی در سطح 
لیگ برتر انگلستان به حساب می آید. لیورپول 
امســال و در نیم فصل اول لیگ برتر انگلیس 
هیچ شکستی هم در کارنامه اش نداشته و در 

19 بازی ۵1 امتیاز به دست آورده است.

پیرلو: 
خرید »رمزی« برای یووه 

فرصت بزرگی است
آندره آ پیرلو، اسطوره باشــگاه یوونتوس، این 
باشــگاه را تشویق کرد 
کــه حتمــا آرون 
رمزی، ستاره خط 
آرســنال  میانی 
را جــذب کرده و 
به توریــن منتقل 
کند. قرارداد رمزی با 
آرســنال تا کمتر از شــش ماه دیگر به پایان 
می رسد و شایعات درباره آینده او در روزهای 
اخیر به اوج رسیده است. آرسنال چندی پیش 
مذاکره با رمزی برای تمدید قــرارداد را قطع 
کرد تا مشخص شود که او در پایان فصل جاری 
به عنوان بازیکن آزاد می تواند آرسنال را ترک 
کند.پیرلو در این باره به خبرنگاران گفت:رمزی 
بــرای یوونتوس خریــد بزرگــی خواهد بود. 
یوونتوس در حال آماده کردن شــرایط برای 

امضای یک قرارداد فوق العاده دیگر است. 

 ذوب آهن پول خرید ندارد

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

امیر قلعه نویی، سرمربی سپاهان از باشگاه خود خواسته تا مقدمات 
جذب علی قربانی را فراهم کنند و پس از مذاکرات چند روز گذشته 
این بازیکن نیز برای حضور در جمع زردپوشان اصفهانی اعام آمادگی 
کرده است. تنها مانده کسب رضایت نامه او که باشگاه اسپارتاک مبلغ 
باالیی را خواسته و طرفین در حال چانه زنی هستند تا در صورت کم 

شدن این مبلغ بازیکن سابق استقال، سپاهانی شود.

مهاجم سابق استقالل در راه سپاهان

علیرضا جهانبخش، ســتاره ایرانی برایتون بــه دلیل مصدومیت 28
حضورش در جام ملت ها در هاله ای از ابهام قرار داد؛ اما کارلوس 
کی روش ســرمربی تیم ملی درباره مصدومیت او گفت: »از نگاه 
فنی و پزشــکی کاما معتقدیم که جهانبخش می تواند خودش 
 را به این مسابقات برســاند حتی اگر او به بازی اول ما مقابل یمن 

نرسد«. 

خبر خوب کی روش در مورد مصدومیت جهانبخش
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 کامنت دردسرساز
 دختر سپاهانی

کامنت یکی از بازیکنان تیم فوتبال بانوان سپاهان 
باعث خشم جمعی از هواداران این باشگاه در فضای 
مجازی شده است. در صفحه یکی از بازیکنان تیم 
فوتبال بانوان سپاهان، کامنت یکی از دوستانش 
درج شده که او  را به شــوخی تهدید به این کرده 
که به مدیرعامل سپاهان می گوید که تو طرفدار 
پرسپولیس هستی که با پاسخ عجیب این بازیکن با 
این مضمون مواجه شده است: »ما تقریبا هممون 
پرسپولیســی هســتیم!...«این کامنت را برخی 
هواداران ســپاهان در فضای مجازی مشــاهده 
و واکنش هــای تندی داشــته اند. چند صفحه و 
کانال هواداری سپاهان در متنی مشترک خطاب 
به تابش مدیرعامل سپاهان نوشــته اند:مدیران 
ســپاهان هرچه زودتر پیگیر این فاجعه در قلب 
باشگاه سپاهان باشند! اگر اینگونه باقی بماند و این 
موضوع واقعیت داشته باشد، بهتر است تیم بانوان 
منحل و هزینه های آن صــرف ورزش های دیگر 
باشگاه سپاهان شود. هواداران منتظر پاسخگویی 

مسئوالن درباره این اتفاق هستند.

 مذاکرات با »جباروف«
 به بن بست رسید!

بازیکن سابق تیم فوتبال اســتقال برای حضور 
دوباره در این تیم پیش از امضای قرارداد در تست 
پزشکی شرکت نمی کند.در روزهای گذشته خبر 
پیوستن جباروف به تیم فوتبال استقال شنیده 
می شد و امیر حســین فتحی، سرپرست باشگاه 
استقال هم این موضوع را تایید و اعام کرده بود 
در حال مذاکره با این بازیکن هستند.حال شنیده 
می شود باشگاه اســتقال از جباروف درخواست 
کرده پیش از امضای قرارداد در تســت پزشکی 
شرکت کند و اگر در این تست قبول شد با باشگاه 
استقال قرارداد ببندد؛ اما این بازیکن اعام کرده 
بعد از امضای قرارداد در این تست شرکت می کند.

باشگاه اســتقال در واکنش به این موضوع اعام 
کرده که حتی از بازیکنان فصل پیش خود هم تست 
پزشکی گرفته اســت و جباروف هم برای حضور 
در تیم استقال باید تســت پزشکی را با موفقیت 
پشــت ســر بگذارد.با این حال به نظر می رســد 
 مذاکرات باشگاه اســتقال با جباروف به بن بست 

رسیده است.

در حاشیه

پیشخوان

 جاللــی: ایــران و ژاپن 
شــانس های اول قهرمانــی 

هستند

هفته هفتم لیگ برتر والیبال بانوان، هفته سرنوشت سازی برای این 
مسابقات اســت چون در یکی از دیدارهای این هفته شاهد رقابت 
2 مدعی اصلی قهرمانی مسابقات هســتیم. در این مسابقه که از 
ساعت 1۵ امروز در خانه والیبال تهران برگزار می شود، تیم مدعی 
پیکان میزبان اصلی ترین رقیب خود یعنی ذوب آهن اصفهان است. 
والیبال دوستان در این دیدار شــاهد تقابل دوباره شاگردان میترا 

شعبانیان و فریبا صادقی مربیان باسابقه والیبال بانوان ایران خواهند 
بود که امسال تیم هایی مدعی را راهی لیگ برتر کرده اند. ذوب آهن 
1۷ امتیازی و بدون شکســت در جایگاه نخست جدول رده بندی 
لیگ برتر ایستاده و مدعی اصلی قهرمانی در این فصل از لیگ برتر 
والیبال بانوان است. تنها باخت پیکان 1۶ امتیازی و رده دومی نیز 
در برابر ذوب آهن و با شکست 3 بر 2 در دیدار رفت در اصفهان رقم 

خورده است و پیکان در دیدار امروز به دنبال گرفتن انتقام شکست 
از شاگردان فریبا صادقی نیز هست.

ذوب آهن اما در صورت تکرار پیروزی دور رفت برابر پیکان، فاصله 
امتیازی مطمئن تری با پیکان پیدا خواهد کرد و می تواند نقشه های 
خود برای قهرمانی را با خیالی آسوده تر دنبال کند؛ هرچند در خانه 

پیکان کار آسانی در پیش ندارد.

هفته هفتم لیگ برتر والیبال بانوان؛
 ذوب آهن به دنبال سبقت از پیکان

هفدهمین دوره جام ملت های آسیا در حالی از 
15 دی ماه با دیدار تیم های امارات متحده عربی 
و بحرین در امارات آغاز می شود که به نظر می 
رسد مسائل سیاسی، برگزاری این فستیوال 

بزرگ را تحت تاثیر خود قرار دهد.
کشــور امارات کــه در ســال 199۶ نیــز میزبانی 
رقابت های جام ملت های آسیا را  برعهده داشت در 
شرایطی برای دومین بار توانسته این فرصت را پیدا 
کند که از 1۶ تیم قدرتمند قاره کهن پذیرایی به عمل 
آورد که مشارکت این کشور در جنگ یمن و حمات 
پهپادهای یمن به فرودگاه دبی، صاحیت این میزبانی 
را  از ماه ها پیش زیر سوال برده بود  و از دیدگاه قانون 
جهانی فوتبال، این کشور صاحیت میزبانی از یک 
رویداد را نداشت، اما مصالح کنفدراسیون فوتبال آسیا 
و البی قدرتمند اماراتی ها موجب شــد که همچنان 
این کشــور میزبان برگزاری رقابــت های جام ملت 
های آسیا باقی بماند.این کشور کوچک حاشیه خلیج 
فارس که از جمله کشورهای بسیار ثروتمند منطقه 
غرب آسیا محسوب می شود در حال حاضر از لحاظ 
سیاسی شرایط مناســبی ندارد و احتمال می رود در 
فضای امروز مناقشات منطقه، امارات از جام ملت ها 
برای ضربه زدن به  کشورهای مورد مناقشه سیاسی 
استفاده کند. سابقه دخالت سیاست با مسائل فوتبالی 
را اماراتی ها پیش از این مسابقات در کارنامه  داشته اند، 
کارشــکنی های آنها در رقابت های لیگ قهرمانان 

آسیا و همراهی شان با عربســتان نشان می دهد که 
این دوره از مسابقات جام 
ملت های آســیا نیز از این 
مســائل بی بهره نخواهد 
بود به خصوص اینکه آنها 
روابط خوبی بــا بعضی از 
کشــورهای حاضر در این 

رقابت ها ندارند.
ایران و قطر از جمله کشــورهایی هستند که امارات 
در جام ملت های آسیا می تواند به روش های مختلف 

در راه شان ســنگ اندازی کرده و یک رویداد ورزشی 
را تبدیل بــه محلی برای 
عقده گشــایی کند. طبق 
شــنیده ها اماراتی هــا در 
چارچوب غیر رســمی و 
اداری خود هماهنگی هایی 
را برای سد سازی و ایجاد 
التهاب در اردوی تیم های 
ایران و قطر در نظر گرفته اند. از ســوی دیگر اعمال 
نفوذ امارات و عربســتان در کمیته داوران و برگزاری 

رقابت ها از ضریب باالیی برخوردار اســت و تیم های 
خاص همانند ایران که از شانس قهرمانی هم برخوردار 
هســتند، باید در دو جبهه متفاوت بجنگند و در این 
مورد خاص مهره اصلی و تاکتیک را فدراسیون فوتبال 
پیاده خواهد کرد.  اگرچه رقابت های جام ملت های 
آســیا یک رویداد ورزشی اســت و تیم میزبان باید 
آرامش تیم ها از لحظه ورود در فرودگاه تا اســکان و 
بازی ها و هم چنین تماشاگران این تیم را تامین کند 
ولی تکرار اتفاقات تلخ از ســوی امارات در سال های 
گذشته سبب شده در روزهایی که در آستانه مهم ترین 
 تورنمنت فوتبالی آسیا هســتیم این نگرانی ها اوج

 بگیرد. هم به لحاظ ورزشــی و هم به لحاظ اتفاقات 
پیرامــون، نگرانی هایی وجود دارد کــه باعث تحت 
تاثیر قرار گرفتن جام ملت ها شــود. اینکه اماراتی ها 
در صــورت رویارویی احتمالی با کشــور هایی که با 
آن ها درگیری سیاســی دارند، در زمین مسابقه هم 
اتفاقات ناخوشــایندی رخ بدهد. البته موضوع فقط 
امارات نیست و متحد فعلی این کشور، یعنی عربستان 
سعودی هم می تواند در زمره این اتفاقات قرار بگیرد. 
مشــکاتی که عاوه بر تیم های حاضر در مسابقات 
می تواند برای همراهان آنها، تماشــاگران، رسانه ها 
و... ایجاد شود. تیم ملی ما آماده حضور قدرتمند در 
رقابت های جام ملت های آسیاســت، اما باید مراقب 
اینگونه اتفاقات باشیم و آنقدر با قدرت در زمین حاضر 
شویم که توطئه های احتمالی در سرنوشت تیم ملی 

تاثیر گذار نباشد.

در جست وجوی آرامش
  سایه سیاست بر جام ملت های آسیا؛  

  عکس روز

رو نمایی از لباس تیم ملی در آستانه جام ملت های آسیا
از لباس های رســمی کاروان تیم ملی ایران در جام ملت های آسیا رونمایی شد. این لباس 

توسط شرکت هاکوپیان تهیه شده است.

ایران و قطر از جمله کشورهایی 
هستند که امارات در جام ملت های 
آسیا می تواند به روش های مختلف 

در راه شان سنگ اندازی کند

آشپز تیم ملی : بازیکنان 
یواشکی درخواست ته دیگ 

می کنند!

 یک چراغ ســبز پررنگ 
برای طارمی

پژمان منتظری: دوســت 
دارم با جــام از تیــم ملی 

خداحافظی کنم 

در حالی دو و میدانی اصفهان یکی از قطب های دو و میدانی کشــور است که در خصوص رییس این 
هیئت  در استان باتکلیفی وجود دارد و دوندگان سرگردان هستند.از سوی دیگر این موضوع باعث 
شده انبارهایی که در اختیار دو و میدانی بوده تخلیه و به ورزش همگانی اختصاص داده شود که اعتراض 

ورزشکاران این رشته را در پی داشته است.
دوره ریاست عبد الرسول یزدی زاده در هیئت دو و میدانی اســتان اصفهان در اواسط تیر ماه به پایان 
رسید و بعد از آن برای برگزاری مجمع انتخاباتی این هیئت از کاندید ها ثبت نام شد؛ اما اکنون با وجود 

گذشت بیش از ۶ ماه خبری از انتخابات این هیئت نیست.
علیرضا امینازاده در این خصوص گفت: طبق روال کار دو مرحله ثبت نام از کاندید های ریاســت این 
هیئت انجام شد، وقتی مهلت ریاست یزدی زاده به پایان رسید به فدراسیون دو و میدانی اعام کردیم.

معاون اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان افزود: فدراسیون یزدی زاده را 2 دوره 3 ماهه به عنوان 
سرپرست انتخاب کرد؛ اما با وجود به اتمام رســیدن دور دوم فدراسیون دو و میدانی هنوز خبری در 

خصوص برگزاری انتخابات نداده اند.
وی در همیــن موضوع تصریح کرد: این کار تخلف اســت و 10 روزی اســت دوره دوم سرپرســتی 
یزدی زاده به اتمام رســیده و هر اتفاقی رخ دهد تخلف است؛ طبق قانون فدراســیون باید در ۶ ماه 
گذشــته مجمع انتخاباتی را برگزار می کرد؛ اما این اتفاق رخ نداد و فکر می کنم دغدغه ای هم در این 
خصوص نداشــته باشــند.امینازاده همچنین گفت: با وزارت ورزش و جوانان نیز مکاتبه کردیم که 
فدراســیون هیچ کدام از زمان هایی که برای مجمع در نظر گرفته بودیم تایید نکرده اســت، آخرین 
 زمانی که اعام کرده ایم یکشنبه 23 دی ماه است و امیدواریم با اعام فدراسیون این انتخابات برگزار 

شود.

هیئت دو و میدانی اصفهان6 ماه و اندی بدون رییس

مدیر برنامه های گوچی چند روز پیش درباره مشتریان ایرانی 
این بازیکن  به خبرنگاران گفــت: وضعیت قوچان نژاد بعد از 
بررسی همه جوانب مشخص و تصمیم گیری می شود. باشگاه 
های تراکتور و پرسپولیس خواهان به خدمت گرفتن قوچان نژاد 
شده اند، مذاکره هم صورت گرفته ولی در حد اولیه بوده است. 
می توانم بگویم عالوه بر پرســپولیس و تراکتور دو تیم دیگر 
ایرانی)اســتقالل و احتماال ذوب آهن( خواهان قوچان نژاد 
هســتند. آنها هم در حد پیشــنهاد اولیه صحبت هایی با ما 

داشــته اند.فاضلی درباره اینکه احتمال آمدن قوچان نژاد به 
لیگ ایران تا چه اندازه اســت و در این شرایط امکان جدایی 
وی از تیم قبرسی به چه شــکلی خواهد بود گفت: می توانم 
بگویم برای اولین بار به بازی در ایران فکر می کنیم و در حال 
بررسی آن هســتیم. هر اتفاقی ممکن اســت رخ دهد. فعال 
قویا می گویم هیچ تصمیمی گرفته نشــده و در حال ارزیابی 
شرایط و پیشنهادات هســتیم. حتی جدایی قوچان نژاد از 
تیم قبرسی هم قطعی نیســت. این بازیکن یک فصل و نیم 
دیگر با تیمش قرارداد دارد و باید همه جوانب را بررسی کرد.
 وی تاکید کرد:  زمانی صحبت می کنم کــه انتقالی به پایان 

رسیده باشد. عادت ندارم روی پیشنهادات صحبت کنم.
به گزارش ایمنا، چندی پیش هم یکی از مدیران پرسپولیس 

خبر از تمایل باشــگاه هــای ذوب آهن و تراکتــور در کنار 
پرســپولیس برای جذب قوچان نژاد داده بود که ذوبی ها این 
موضوع را تکذیب کردند، اما شــنیده ها حکایت از آن دارد 
که علی منصور که در فقر داشــتن مهاجم شش دانگ به سر 
می برد نیم نگاهی به جذب گوچی داشته، ولی وقتی از لحاظ 
مالی پرسپولیسی های پولدار دست شــان به مهاجم سابق 
تیم ملی نرسیده و مشــتری پولدارتری مثل زنوزی در ایران 
برای او وجود دارد، ذوب آهنی که در شــرایط مالی نامناسبی 
است و ابتدای فصل برای در آمدزایی تبریزی را فروختند، کال 
تمایل شــان را ادامه ندادند و بی خیال جذب بازیکنی شدند 
که با بازارگرمی های اخیر قیمتش به طرز وحشتناکی در حال 

باالرفتن است.

قیمت قوچان نژاد، وحشتناک باال رفته است؛
 ذوب آهن پول خرید ندارد

 برتری خفیف شاگردان لک 
و حفظ صدرنشینی

در هفته بیســت و ســوم لیگ برتر فوتسال تیم 
گیتی پسند اصفهان به پیروزی دست یافت.

در قالب هفته بیست و ســوم لیگ برتر فوتسال، 
لبنیات ارژن فارس از ســاعت 1۶ روز  سه شنبه 
میزبان گیتی پسند اصفهان بود که این بازی در 
پایان با برتری 2 بر یک شــاگردان لک به پایان 
رسید.گیتی پسند در این بازی خارج از خانه کار 
سختی پیش رو داشت و از همین رو در نیمه اول 
با تساوی بدون گل به رختکن رفت؛ شاگردان رضا 
لک در گیتی پسند اما در نیمه دوم 2 بار و توسط 
محمد شجری و محمد درخشانی، دروازه حریف 
را باز کرد و در عوض یک گل دریافت کرد.به این 
ترتیب و بــا این پیروزی سرخ پوشــان اصفهانی 
۶1 امتیازی شــدند و باالتر از مس سونگون ۵3 

امتیازی در صدر جدول رده بندی قرار گرفتند.

منهای فوتبال

سمیه مصور
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مسئوالن فقط برای مانور از دوچرخه استفاده نکنند
پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

اخبار

شهرستان

 هشدار اتحادیه صنایع دستی اصفهان 
به مغازه داران:

کاشی های سرقتی آثار 
تاریخی را نخرید

رییس اتحادیه صنایع دســتی اصفهان گفت: 
به فروشگاه های صنایع دســتی هشدار داده ایم 
که کاشی های ســرقتی آثار تاریخی ملی را به 
هیچ عنوان از فروشــندگان خریداری نکنند.

عباس شــیردل افــزود: بــه فروشــگاه های 
صنایع دستی هشــدار داده ایم که کاشی های 
ســرقتی آثار تاریخی ملی را به هیــچ عنوان از 
فروشندگان خریداری نکنند. وی در خصوص 
هشدار به فروشگاه های صنایع دستی مبنی بر 
نخریدن کاشــی های آثار تاریخی، اظهار کرد: 
طبق گزارش های ارسال شــده برخــی از افراد 
به کاشــی کارها مراجعه می کنند تا کاشی های 
قدیمی را بسازند و همان افراد کاشی های اصلی 
برخی از آثار را به سرقت می برند و برای فروش 
احتمال دارد که به این فروشگاه ها مراجعه کنند.

شیردل ادامه داد: در حال حاضر گزارش چنین 
موردی از فروشــگاه های خود نداشته ایم، اما به 
فروشگاه ها هشدار داده ایم که مراقب این افراد 
باشند.رییس اتحادیه صنایع دستی اصفهان ادامه 
داد: از سوی دیگر به فروشگاه ها تاکید کردیم که 
اگر فردی قصد فروش کاشی از امالک خود و نه از 
امالک دولتی داشته باشد، حتما مشخصات فرد 
را اعم از کارت ملی و شناسنامه بررسی کنند و 
یک فتوکپی از مدارک فروشنده در اختیار داشته 
باشند.شیردل خاطرنشان کرد: این هشدار به این 
دلیل صادر شده که افراد سودجو درصدد دزدی 

از آثار تاریخی و ملی نباشند.

ارسال پنج اثر هنری اصفهانی 
به جشنواره تئاتر فجر

مسئول خانه نمایش و تئاتر حوزه هنری استان 
اصفهان از ارســال پنج اثر هنــری اصفهانی به 

جشنواره تئاتر فجر خبر داد.
جواد ایزد دوست اظهار کرد: دو نمایش در حال 
حاضر در سالن های سوره و فرشچیان اصفهان در 
حال برگزاری است.مسئول خانه نمایش و تئاتر 
حوزه هنری اســتان اصفهان با اشاره به ارسال 
اثر به جشــنواره تئاتر فجر، گفت: پنج نمایش 
انتخاب شــده که ســه مورد از آن ها در بخش 
کارگردان های حرفه ای هستند و یک نمایش 
هم از جشنواره اســتانی اصفهان در جشنواره 
شرکت کرده است.وی افزود: یک نمایش دیگر 
هم در بخــش نمایش رادیویی اســت و این در 
حالی است که سال گذشته هیچ نمایش از استان 
اصفهان به جشنواره تئاتر فجر نرفت.ایزد دوست 
بابیان اینکه این تئاتر ها در موضوعات مختلفی 
تهیه شده است، تصریح کرد: نمایش »استرالیا« 
که از تولیــدات خانه نمایش حــوزه هنری در 
مورد مهاجرت است، نمایش »دام« در موضوع 
اجتماعی، نمایش »سر میز شام« برگرفته شده 
از نمایشــنامه »یرما« و نمایش »افسار« بحث 
فرهنگ شهروندی است.وی ادامه داد: نمایش 
»شبانه« در بخش نمایش رادیویی از اصفهان به 

جشنواره تئاتر فجر ارسال شدند.

برگزاری مراسم بزرگداشت 
حماسه 9 دی در فالورجان

به گزارش روابط عمومی شــهرداری و شورای 
اسالمی شــهر فالورجان،مراســم بزرگداشت 
حماســه 9 دی، با حضور شــهردار، ریاست و 
اعضــای شــورای اســالمی شــهر، کارکنان 
شهرداری، مسئوالن، بسیجیان، خانواده های 
شهدا و اقشــار مختلف مردم در میعادگاه نماز 
جمعه شهر فالورجان برگزار شد. مردم شهید 
پرور شهر فالورجان یک بار دیگر نشان دادند 
بصیرت را از عاشورای حسینی فرا گرفته اند و 
 آمادگی برای مقابله با هــر فتنه و فتنه گری را 

دارند.
بزرگداشت حماسه 9 دی همزمان با برگزاری 
تشییع پیکر پاک شــهید مدافع وطن، شهید 
حمیدرضا اسدی که در درگیری با اشرار مسلح 
به مقام رفیع شهادت نائل شــده بود در محل 

مصالی شهر فالورجان انجام گرفت.
شــایان ذکر اســت که  شــهید مدافع وطن 
حمیدرضا اسدی، میهمان ویژه این مراسم پس 
از تشییع و ادای احترام مردم شهر فالورجان در 
زادگاهش محله اجگرد شــهر بهاران به خاک 

سپرده شد .

نماینده ولی فقیه در استان اصفهان:
می خواهند با ایجاد بدبینی 
مردم را از مسئوالن جدا کنند

نماینده ولی فقیه در استان اصفهان در دیدار مدیرکل 
صدا و سیما مرکز اصفهان با بیان اینکه صدا و سیما 
باید حرف حق را به مردم برساند، اظهار کرد: دشمنان 
ما قصد دارند با ایجاد شــبهه در فضــای مجازی، 
مردم را نســبت به مســئوالن نظام و دولت بدبین 
کنند و بــا دروغ پراکنی مــردم را از حکومت جدا 
سازند. آیت ا... سید یوسف طباطبایی نژاد در ادامه 
با اشاره به حساســیت های کار صدا و سیما افزود: 
فرصت خدمت به مردم برای کارکنــان و مدیران 
صداوسیما فراهم شــده و باید قدر این نعمت الهی 
را بدانید و به دنبال بیان حق باشید؛ چراکه پیامبر 
اکرم )ص( فرمودند »هر کس از خانه خارج شــود 
تا علمی را یاد بگیرد و به وسیله آن، باطلی را به  حق 
برگرداند و یا فرد گمراهــی را هدایت کند، همانند 
کسی است که 40 ســال عبادت کرده است«.وی 
عنوان کرد: صداوســیما در بحران هایی که مردم با 
موجی از شــبهات فضای مجازی مواجه می شوند، 
می تواند باطــل را رد کرده و حق را بیــان کند و با 
ایجاد روشــنگری و پاسخگویی مناســب، مردم را 
اقناع کند.طباطبایی نژاد با تقدیر از حضور مدیران 
صداوسیمای مرکز اصفهان در مساجد ابراز داشت: 
بیان پاسخ مسئوالن نســبت به اعتراضات مردمی، 
مطرح نشدن موضوعاتی که ســبب ایجاد یأس در 
جامعه می شــود و تخریب نکردن همه مسئوالن و 
بیان انتقاد منصفانه ازجمله موضوعاتی اســت که 
باید بدان توجه شود، همچنین حضور صداوسیما 
در شهرستان ها و معرفی ظرفیت های هر شهر کار 

خوبی است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری 
اصفهان: 

370طرح شهرداری های استان 
آماده سرمایه گذاری است

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان 
گفت: ۳۷0 پروژه آماده سرمایه گذاری شهرداری های 
استان در درگاه سرمایه گذاری بارگذاری شده است 
که باید جهت تکمیل به بخش خصوصی واگذار شود.

علی مقدس زاده در جلسه جذب و سرمایه گذاری 
شــهرداران، اظهار کرد: برای نخســتین بار سمت 
و سوی برنامه های امور شــهری اصفهان به سمت 
استفاده از منابع مالی غیردولتی پیش رفته است.

وی با بیان اینکه واگذاری طرح ها به بخش خصوصی 
همواره مــورد تاکید دولت ها بوده اســت، افزود: از 
یک دهه پیش دولت های توســعه یافته به حضور 
فعال بخش خصوصی تاکیــد دارند تا تصدی گری 
دولت ها را کم کنند.معاون هماهنگی امور عمرانی 
استانداری اصفهان با بیان اینکه با واقع بینی دولت 
و پیش بینی تبصــره ۱9 در قالب بودجه شــرایط 
برای حضور بخش خصوصی فراهم شــده اســت، 
تاکید کرد: در اســتان اصفهان کار جدیدی با این 
نگاه ملی در حال شکل گیری اســت و ۳۷0 پروژه 
آماده ســرمایه گذاری شــهرداری های استان در 
درگاه ســرمایه گذاری بارگذاری شده که می تواند 
امکان شفافیت در واگذاری پروژه ها و بوروکراسی 
برای دریافت مجوزهای پروژه ها را به حداقل ممکن 
برساند.مقدس زاده ابراز امیدواری کرد: با توجه به 
کارهای مطالعاتی صورت گرفته و سیاســت های 
درستی که در حوزه مدیریت شهری به کار گرفته  
شــده اســت و همچنین تعامل خوب این حوزه با 
شــهرداران، بخش باالیی از پروژه هــا بتواند برای 

تکمیل به بخش خصوصی واگذار شود. 

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان خبر داد:
 محکومیت 7۸ میلیاردی به دلیل 
گران فروشی میلگرد و تیرآهن

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان گفت: 
با گزارش ســازمان حمایت مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان، پرونده گران فروشی آهن آالت 
شــرکت تولیدی در اصفهان، در شــعبه چهارم 
هیئت رســیدگی به تخلفات صنفــی تعزیرات 
حکومتی اصفهان بررسی شد. غالمرضا صالحی 
اظهار داشــت: بــا گــزارش ســازمان حمایت 
مصرف کننــدگان و تولیدکننــدگان، پرونــده 
گران فروشــی آهــن آالت شــرکت تولیدی در 
اصفهان، در شــعبه چهارم هیئت رســیدگی به 
تخلفات صنفی تعزیرات حکومتی اصفهان بررسی 
شــد. وی افزود: پس از رسیدگی به این پرونده و 
احراز تخلف گران فروشــی میلگرد و تیرآهن، با 
توجه به مــدارک موجود و دفاعیــات غیرموجه 
مدیرعامل شرکت، عالوه بر ممهور کردن پرونده 
به مهر تخلف، شرکت متخلف به پرداخت مبلغ 
بیش از ۷8 میلیارد ریــال جریمه در حق دولت 

محکوم شد.

آیین بهره برداری از خدمات 15 دوچرخه سرا 
در شهر صبح دیروز با حضور شهردار اصفهان، 
اعضای شورای شهر و مدیران شهری برگزار 
شــد. به دنبال بهره برداری از این طرح، 15 
دوچرخه سرای شهر اصفهان با ارائه خدماتی 
متمایز شــامل ارائه دوچرخه های دنده ای، 
دوچرخه های ســاده، دوچرخه های برقی 
و همچنین با ارائه ســایر پاکروها همچون 
چهارچرخ های خانواده و دوچرخه دونفره در 
دوچرخه سرای جاده سالمت ناژوان و تردمیل 
دوچرخه برقی در دوچرخه سرای تله سیژ ۲ 

ناژوان آغاز به کار خواهد کرد .
۱۵ دوچرخــه ســرای جدید شــهر اصفهــان در 
خیابان های عالمه امینی، میدان بزرگمهر، خیابان 
آبشــار دوم، میدان خواجو، میدان فیض، خیابان 
حافظ، میدان امام حسین )ع(، خیابان استانداری، 
میدان انقالب، پل آذر، پل فلزی، میدان مارنان، باغ 
پرندگان در ناژوان، جاده ســالمت در ناژوان و تله 

سیژ ۲ در ناژوان راه اندازی شد.
ترویج دوچرخه سواری، کاهش ترافیک را 

به دنبال دارد
شهردار اصفهان در این مراسم اظهار کرد: به تحقق 
شهر پایدار تاکید داریم، شهری که زیست پذیر باشد، 
البته اگر بخواهیم به چنین شهری دسترسی پیدا 
کنیم یا شهر در عرصه زیســت پذیری توسعه پیدا 
کند، ناگزیر به انجام برخی از اقدامات هســتیم، در 
این راستا الزم اســت از سوخت های فسیلی فاصله 
بگیریم تا آلودگی هوا کاهــش یابد.نوروزی با بیان 
اینکه یکی از رفتارهای مطلوب زیســت محیطی، 
دوچرخه سواری است، تصریح کرد: اگر می گوییم 
فرهنگ دوچرخه ســواری توســعه یابد، از موضع 
شــهرداری منظور این اســت که برای دوچرخه 
سواری بسترهای الزم فراهم شود.وی خاطرنشان 
کرد: قرار اســت بالغ بر ۱00 کیلومتر زیرســاخت 
به عنوان مسیر دوچرخه ســواری در شهر اصفهان 
آماده شود که امسال سه کیلومتر از آن احداث شده 

است، اما مســیر انتخاب 
شــده به دلیل وجود ۱۳ 
ورودی به ایــن محدوده، 
متاسفانه مناسب نیست؛ 
این در حالی است که اگر 
زیرساخت ها تامین نشود، 
تولید دوچرخه و توصیه به 
دوچرخه سواری فایده ای 

ندارد.نوروزی با بیان اینکه بایــد اطمینان حاصل 
کنیم که برای دوچرخه سواران شهر، امنیت تردد 
وجود دارد، گفت: باید مسیرهای دوچرخه ایجاد و 
ایمن سازی شــود؛ از ابتدای فعالیت در شهرداری 
اصفهان، به اســتفاده شایسته و صحیح از دوچرخه 
تاکید داشتیم، اما دوچرخه های موجود از نظر کیفی 
متفاوت بود و ایســتگاه های دوچرخــه مکان یابی 
درســتی نداشــتند و نکته مهم تر اینکه مدیریت 
شــهری قصد دارد دوچرخه ســواری را برای رفع 
مسائل شهری توسعه دهد تا بتوان این وسیله نقلیه 
را جایگزین خــودرو کرد و کاهــش آلودگی هوا و 

ترافیک را رقم زد.
 وی ادامه داد: نمی توان از مردم انتظار داشــت که 
از خانه خارج شــده و در پل خواجو یــا میدان امام 

حســین )ع( به ایستگاه 
هــای دوچرخــه آمده و 
ســوار بر دوچرخه شوند، 
بلکــه بایــد کاری کنیم 
که مردم از منــزل خود 
ســوار دوچرخه شوند و 
خریدهای روزانه، مراجعه 
بــه محــل کار و انجــام 
امــور را بــا اســتفاده از این وســیله نقلیــه پاک 
انجام دهنــد؛ در آن زمان شــهر، زیســت پذیر و 
 پایدار خواهد شــد و سرنوشــت مردم به هم گره 

می خورد.
شهردار اصفهان یادآور شد: در گذشته دانش آموزان 
برای رفتن به مدرسه از دوچرخه استفاده می کردند، 
بنابراین باید این دیــدگاه و امکانات آن ترویج پیدا 
کند؛ در این راســتا مدتی پیش به دانشجویان در 
دانشگاه »دوچرخه« هدیه دادیم؛ اما این مهم مشکل 
آلودگی هوا را حل نمی کند، مگر اینکه دانشجویان 
از این وسیله به جای خودرو استفاده کنند.نوروزی 
خاطرنشــان کرد: ایســتگاه های دوچرخه باید به 
گونه ای جانمایی شود که شهروندان بتوانند سوار بر 
دوچرخه شده، سپس آن را در ایستگاه مترو تحویل 

دهند و در ایستگاه بعدی که پیاده می شوند باز هم 
بتوانند از دوچرخه استفاده کنند، در واقع ایستگاه ها 

باید از حالت تفرجی خارج شود.
وی تاکید کرد: پیوند بین ایســتگاه های دوچرخه، 
تاکســی، اتوبوس و مترو باید وجود داشته باشد تا 
کاربری دوچرخه موثر و راهگشــایی رفع مشکالت 

ترافیکی موجود در شهر را داشته باشد.
شــهردار اصفهان با بیان اینکه فرهنگ سازی برای 
استفاده بهینه از دوچرخه به جای خودرو مورد تاکید 
مدیریت شــهری اصفهان اســت، ادامه داد: برنامه 
سنجش پذیر می گوید دوچرخه باید به گونه ای در 
اختیار شهروندان قرار گیرد که نتایج زیست پذیری 
شهر حاصل شــود؛ در واقع دوچرخه سواری نباید 

صرفا برای انجام مانور انجام شود.
رونمایی از ایستگاه های مکانیزه دوچرخه 

تا خرداد ۹۸
معاون حمل و نقل و ترافیک شــهردار اصفهان در 
آیین بهره برداری از خدمــات جدید ۱۵ دوچرخه 
سرا در شهر اصفهان اظهارکرد: ۱۵ دوچرخه سرای 
شــهر با خدمات کامال جدید در اختیار شهروندان 
قرار می گیرد که ایــن اتفاق مبارک بــا همکاری 
بخش خصوصی محقق شده است؛ یکی از باورهای 
مهم این است که هر جا بخش خصوصی ورود پیدا 
کرده، خدمات به نحو شایســته تری به شهروندان 

ارائه شده است.
علیرضا صلواتی تصریح کرد: تا قبل از تابستان 98 
ایستگاه های مکانیزه دوچرخه شهر اصفهان رونمایی 
و در اختیار شــهروندان قرار می گیــرد.وی با بیان 
اینکه سه دوچرخه ســرا از جمع این ۱۵ دوچرخه 
سرا در محدوده ناژوان اســتقرار یافته است، گفت: 
تا خردادماه ســال آینده ایستگاه های مکانیزه شهر 
اصفهان رونمایی خواهد شــد.وی ادامه داد: تمرکز 
دوچرخه سراها در حاشــیه زاینده رود و محدوده 
مرکزی و تاریخی شــهر اســت و ســعی می کنیم 
ایســتگاه های مکانیزه را نیز بــه محدوده مرکزی 
شهر آوریم.صلواتی خاطرنشــان کرد: تا پایان سال 
آینده ۵0 ایستگاه دوچرخه شهر اصفهان در اختیار 

شهروندان قرار می گیرد.

مسئوالن فقط برای مانور از دوچرخه استفاده نکنند
  در آیین بهره برداری از خدمات 15 دوچرخه سرا در اصفهان مطرح شد؛  

مدیر عامل ســازمان میادین و مشــاغل شهری از ســاماندهی کارگاه 
های موزاییک سازی خیابان شــهیدان با احداث کلینیک و نمایشگاه 
محصوالت ســاختمانی خبر داد.محمد مجیری با اشــاره به اقدامات 
اخیر این سازمان گفت: سازمان مشــاغل شهری با همکاری شهرداری 
منطقه ۲، تصمیم بر سامان دهی وضعیت موزاییک سازی ها در خیابان 
شــهیدان گرفته و بر این اساس تشــکیل کارگروهی را در دست انجام 
داریم. وی ادامه داد: در نظر داریم با آزاد سازی ۱8 هکتار از این منطقه 
که کارگاه های موزاییک ســازی فعالیت دارند، این مشاغل را به خارج 
شهر انتقال دهیم و کلینیک و نمایشگاه محصوالت ساختمانی راه اندازی 

کنیم.مدیر عامل سازمان میادین و مشاغل شهری با اشاره به رکود بازار 
و مغازه های میدان علی )ع( عنوان کرد: این واحد های تجاری به فروش 
رفته، ولی به دلیل رونق نداشتن کسب و کار در این میدان، مالکان هنوز 
مستقر نشده اند.وی اضافه کرد: بایداقدامی در زمینه  رونق کسب و کار 
طال و افزایش حضور مــردم در این بازار که منجر بــه افزایش فعالیت 
اقتصادی می شــود، صورت گیرد و با اتحادیه صنف طال صحبت هایی 

صورت گرفته تا در این بازار مستقر شوند.
مجیری به مشــکل ترافیک خودرو های نمایشــگاه در خیابان چمران 
و ایجاد مزاحمت برای سایر مشــاغل تصریح کرد: با همکاری سازمان 

مشاغل شهری و شهرداری منطقه ۱۲، قرار اســت زمینی با همکاری 
بخش خصوصی به نمایشــگاه های خودرو اختصاص یابد و تمامی این 
واحد صنفی نقل مکان کرده تا بار ترافیکی این منطقه کاهش یابد.مدیر 
عامل سازمان میادین و مشاغل شهری ضمن یادآوری وجود نخاله های 
جنب بازار بعثــت و وجود آلودگی و ایجاد مزاحمت برای همشــهریان 
منطقه ۱4 بیان داشت: جمع آوری این نخاله ها و انتقال به گردنه زینل، 
بعد از ۱۵ سال با همکاری این سازمان، شهرداری منطقه ۱4 و سازمان 
خدمات موتوری شــهرداری اصفهان انجام گرفت که منجر به رضایت 

مردم این منطقه شده است.

رییس کمیسیون امور اجتماعی و محیط زیست 
شورای اسالمی شهر اصفهان در برنامه رادیویی 
»صدای شهر« در خصوص روند ایجاد کمیسیون 
تخصصی امور اجتماعی و محیط زیست شورای 
اسالمی شهر اصفهان اظهارکرد: محیط زیست 
و آســیب های اجتماعی دو اولویت مورد توجه 
در شــهر اصفهان اســت؛ ایــن دو موضوع ذیل 
کمیسیون های دیگر در شــورای اسالمی شهر 

اصفهان فعالیت داشت و اندکی مورد 
غفلت قرار گرفته بــود، از این رو در 
دومین ســال فعالیت شورای پنجم 
نسبت به ایجاد این کمیسیون اقدام 
کردیم. کوروش محمدی با بیان اینکه 
محیط زیست و مباحث اجتماعی به 
عنوان اولویت کالن شهر اصفهان مورد 
توجه قرار گرفته است، ادامه داد: در 
کمیسیون اجتماعی و محیط  زیست، 

دو کمیته اجتماعی و حوزه های آب، آالینده ها و 
ذرات معلق تشکیل شده اســت که ذیل کمیته 
اجتماعی کارگروه های زنان، کودکان، سمن ها و 
سازمان های مردم نهاد دیده شده و برنامه هایی 
در راستای پیشــگیری از آسیب های اجتماعی، 
توانمندسازی اقشار آســیب پذیر از جمله زنان 
سرپرســت خانوار، کودکان کار، کارتن خواب ها 
و معتادان متهاجر و دیگر آسیب های اجتماعی 
انجام می شود.رییس کمیسیون امور اجتماعی 
و محیط زیست شورای اســالمی شهر اصفهان 

تصریح کرد: این کمیسیون با تشکیل کمیته های 
ویژه آب، آالینده ها، ذرات معلق و NGOها نگاه 
ویژه به مشــارکت مردم در برنامه های زیســت 
محیطی و اجتماعی دارد. کارگروه آب با حضور 
اساتید دانشــگاهی، مدیران شهری و مسئوالن 
محیط زیست تشکیل شــده و جلسات خود را 
برگزار می کند.وی با بیان اینکه شــورای شــهر 
وظیفه مشخصی در حوزه آب به صورت تعریف 

شده ندارد، اما می توانیم حساسیت ها را افزایش 
داده و در راســتای کمک به احیای زاینده رود و 
تامین آب شرب سالم برای شــهروندان تالش 
کنیم، افزود: باید توجه داشته باشیم که بر اساس 
اعالم سازمان های مرتبط با حوزه سالمت، اصفهان 
از لحاظ آمار بیماران مبتال به سرطان و ام اس رتبه 
های باالی کشور را به خود اختصاص داده است 
و بر اساس آمارهای موجود از عوامل مهم مرگ و 
میر در این شهر، سرطان و بیماری های ریوی بوده 

که این موضوع جای تامل دارد.

عضو شورای شهر مطرح کرد:

نگاه ویژه شورای پنجم به محیط زیست و آسیب های اجتماعی
یک کارشــناس شهرســازی گفت: مشارکت 
مردمی در امور شهری برای هر شهر یک امتیاز 
به حســاب می آید، در این راســتا »مشارکت 
مردمی« در زمینه زیباســازی و آماده ســازی 
شهر برای نوروز در شــور و حال شهر تاثیرگذار 
است.محمد عقیلی اظهار کرد: برای شهرداری 
زینت شــهر در نوروز به عنوان یک رســم در 
آمده اســت و در این خصوص هر ساله بودجه 

ای اختصاص می یابد؛ قبل از فرا رســیدن عید 
نوروز همه نهادهای فعال در حوزه شــهرداری 
همت می کننــد که منظر شــهری اصفهان در 
عید شاداب و ســرزنده باشــد که در رأس این 
ارگان ها ســازمان پارک ها و سازمان زیباسازی 
قرار دارد؛ خوشبختانه وظایف مختلف در حوزه 
زیباسازی و سازمان پارک ها و فضای سبز کامال 
تعریف شده اســت.این کارشناس شهرسازی با 
اشــاره به چگونگی برنامه های ویژه برای نوروز 
خاطرنشــان کرد: با توجه به خشکی رودخانه 

زاینده رود شهرداری ســعی بر ایجاد فضاهای 
زیبای شــهری دارد که بتواند برای مســافران 
نوروزی و شهروندان جای خالی آب در رودخانه 
را با این گونه فضا پر کند؛ یکی از رسومی که هر 
ساله شــهرداری اصفهان نهایت تالش خود را 
برای انتخاب آن به عمل می آورد ســفره هفت 
سین اســت به طوری که طی اجری فراخوان 
طرح و ایده های مختلف ارائه و در نهایت از میان 
این طرح هــا، زیباترین ها انتخاب 
می شــود.عقیلی با تاکید بر اینکه 
در اصفهان گل و گیاه آمدن نوروز را 
خبر می دهد، تصریح کرد: با تالش 
مستمر مدیریت شــهری نوروز در 
شهر اصفهان جلوه ای منحصر به فرد 
دارد و سیمای شهر به گونه ای است 
که گل ها و گیاهان نوید نوروز را به 
چشم و گوش مردم می رسانند.وی 
با تاکید بر اینکه مشــارکت مردمــی در زمینه 
زیباسازی و آماده سازی شهر برای نوروز در شور 
و حال شهر تاثیرگذار اســت، گفت: مشارکت 
مردمی در امور شهری برای هر شهر یک امتیاز 
به حساب می آید، زیرا شهرداری نهادی  وسیع 
است که تک تک شهروندان می توانند از عناصر 
آن باشــند همانطور در شــهرهای پیشــرفته 
در دنیا نیــز از این رویکرد بــا ایجاد فضای نظر 
 ســنجی و دریافت بازخورد از مردم اســتفاده 

می شود.

یک کارشناس پیشنهاد داد:

استفاده از »مشارکت مردمی« در زیباسازی شهر

 مدیریت شهری قصد دارد دوچرخه 
سواری را برای رفع مسائل شهری 

توسعه دهد تا بتوان این وسیله 
نقلیه را جایگزین خودرو کرد

 حدیث زاهدی 

مدیر عامل سازمان میادین و مشاغل شهری خبر داد:
ساماندهی بازار خودرو با اختصاص نمایشگاه خودرو
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  امام علی علیه السالم:
دنیا  در حقیقت، سراى گذر است و آخرت  سراى 

ماندن . پس  از گذرگاه خود ، براى ماندگاه تان 
توشه برداريد.
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یادداشت

باید بدانیم که اعتماد به نفس واقعی با غرور و خودبینی بســیار 
متفاوت اســت. زمانی که افراد به خودشان و توانایی هایشان باور 

داشته  باشند، برخی کارها را  انجام نمی دهند.
بهانهنمیآورند: اگر فقط یک صفت در افراد با اعتماد به نفس 
وجود داشته باشد، خودکارآمدی اســت. افراد با اعتماد به نفس 
باال باور دارند که »خودشــان« مسئول تمام اتفاقات زندگی شان 
هستند. به همین دلیل است که شــما از افراد با اعتماد به نفس 

نمی شنوید که برای دیر کردن شان، ترافیک را مقصر بشمارند. 
دستازتالشبرنمیدارند:افراد با اعتماد به نفس باال، همین 
که برای اولین بار در کارشان اشتباه کردند، آن را رها نمی کنند. 
چنین افرادی هم مشکالت و هم شکست ها را نه سدی نفوذناپذیر 
برای موفقیت، بلکه موانعی می بیننــد که باید بر آنها غلبه کنند. 
با این حال، آنها نمی خواهند چیــزی را بارها و بارها تکرار کنند. 
یکی از اولین کارهایی که افراد با اعتماد به نفس هنگام اشــتباه 
در کاری انجام می دهند، این اســت که بفهمند کجای کارشان 

مشکل داشته است.
بهدنبالجلبتوجهنیستند:مردم از افرادی که تشنه  توجه 
هستند، متنفرند. افراد با اعتماد به نفس می دانند که اگر خودشان 
باشند، بسیار تاثیرگذارتر خواهند بود تا اینکه همیشه در تالش 
باشند تا ثابت کنند مهم هستند! آدم ها خیلی سریع متوجه نوع 
نگرش شما می شوند و خیلی سریع تر از آن، جذب نگرش صحیح 
می شوند. افراد با اعتماد به نفس باال همیشه دارای نگرشی صحیح 
هستند و وقتی که به خاطر یک موفقیت مورد توجه قرار می گیرند، 
افرادی را که در موفقیت شان نقش داشته اند، فراموش نمی کنند.

نیازبهتحسیندائمیندارند:تا به حال افرادی را دیده اید که 
دائما نیاز دارند تا از دیگران بشنوند که چقدر خوب هستند؟ افراد با 
اعتماد به نفس این گونه نیستند و این مسئله به کنترل درونی  آنها 
برمی گردد. آنها فکر نمی کنند که موفقیت شان بستگی به تایید 
دیگران دارد. می دانند که اعتماد به نفسی که وابسته به تحسین 

دیگران باشد، اعتماد به نفس واقعی نیست.

میان اعتماد به نفس واقعی و غرور تفاوت قائل شوید

مهسااحمدی

عکس روز

دوخط کتاب

زیرا مهربانی به خودی خود 
عدالــت و نیکــوکاری را به 
کار می گیرد و یک سیستم 
عدالت بی عیب در بطن خود 
به اندازه  کافی نیکو کاری 
دارد. نیکــوکاری چیــزی 
است که وقتی نه مهربانی 
هســت و نــه عدالــت، باقی 

می ماند ...

»نوت بوک«
ژوزه ساراماگو

نیکوکاری، مهربانی 
کــدام  عدالــت؛  و 

مقدم است؟

بخواهنــد  مــن  از  اگــر 
نــی و  نیکــوکاری، مهربا
عدالــت را بــه ترتیــب تقدم 
ردیف کنــم، اول مهربانی، 
ســوم  و  عدالــت  دوم 
نیکوکاری را نــام می برم. 

پس از این که برج های ۱۱۰ طبقه  مرکز تجارت جهانی نیویورک فرو ریخت 
و ۲۷۵۳ انسان کشته شــدند، آخرین چیزی که زنده از زیر آوار خارج شد، 
یک درخت گالبی کلری بود. یک ماه بعد از این حمالت این درخت به شدت 
آسیب دیده، سوخته و شکســته در زیر زمین پیدا شد. کارشناسان محیط 
زیست این درخت را از ریشه درآوردند و برای مراقبت و توان بخشی به پارکی 
در نیویورک منتقل کردند. بعد از بهبودی دوباره آن درخت به محل اصلی 
خود به عنوان یادگاری از این واقعه خون بار برگردانده شد. امروزه این درخت 
نمادی از انعطاف پذیری و تولد دوباره در معرض دید عموم قرار گرفته است.

درخت گالبی که نماد انعطاف پذیری شد!

نخستین نوزاد متولد در شهر »کایسری« )قیصریه( ترکیه به دلیل عالقه 
خانواده نوزاد به رییس جمهوری ترکیــه، به نام »رجب طیب« نام گذاری 
شد.این نوزاد پسر که در نخستین دقیقه سال ۲۰۱9 به دنیا آمد، سومین 

نوزاد یک پدر و مادر است که ۱۷ سال است با هم ازدواج کرده اند.
این نوزاد ۳ کیلو و 9۷۰ گرم وزن داشــته و کامال ســالم است.جمعی از 
مقامات اســتانی و کشوری ترکیه با حضور در بیمارســتان از این خانواده 
 عیادت کرده و برای نوزاد تازه متولد شده هدایایی چون طال و کارت هدیه 

برده اند.

تولد »اردوغان کوچک« در ترکیه

به دلیل بحــران اقتصادی ونزوئال، مــردم به گورســتان ها و قبر ها حمله 
کرده و ضمن سرقت سنگ های قیمتی و اشــیای همراه مردگان، بقایای 
اجساد را به افرادی که مدعی جادوگری  هستند، می فروشند.حتی بقایای 
جاکین کاسترو، رییس جمهوری سال های ۱۸۰۰میالدی نیز ناپدید شده 
اســت.طی دهه۱9۳۰و ۱9۴۰ اجســاد همراه با جواهر دفن شده اند و به 
 همین خاطر برخی قبرستان ها در جنوب کاراکاس، جوالنگاه دزدان شده 

است.

سرقت از مردگان هم باب شد! 

بزرگ ترین دهانه 
غار ایران!

غارایوب،درکوهیبه
همیننامدرجنوبشهر
دهجازتوابعشهربابک
استانکرمانواقعشده

است.

پروژه شهید کشوری در سال ۱۳۷9 توسط شرکت عمران »آبشار 
اســپادانا« آغاز و یکی از عظیم ترین پروژه های عمرانی کشــور حدیثزاهدی

محسوب می شود که در جنوب شرقی اصفهان با ویژگی خاص خود، به جهت قرار گرفتن در بین شریان های 
اصلی این بخش از کالن شهر این امکان را فراهم آورده تا هر شخصی از هر منطقه در اصفهان بتواند در مدت 
۲۰دقیقه به این پروژه دسترسی آسان داشته باشد. استقرار در جوار رینگ سوم کالن شهر اصفهان نیز بیانگر 
 دسترســی آســان به اتوبان ها و شــریان های اصلی ورودی و خروجی شــهر را فراهم آورده اســت .
شتابدرساختوتکمیلواحدهایمسکونیهمگامباتوجهبهکیفیتخدماتدرپروژه

شهیدکشوری
 مدیرعامل شرکت عمران آبشار اسپادانا  در آیین واگذاری واحدهای مسکونی مجتمع بزرگ آبشار)پروژه 
شهید کشوری اصفهان(، اظهار کرد: یکی از برکت های این پروژه نام شهید کشوری است که واقعا عنایت 

خاص این شهید را در مراحل پیشبرد این پروژه احساس کردیم.
جعفر آقایی در خصوص اینکه وسعت شهرک مسکونی آبشار چقدر است و چه فضاهای خدماتی در آن دیده 
می شود، گفت : این مجتمع به وسعت ۳۰۰هکتار است که ۱۳۰هکتار آن به مجتمع مسکونی و ۱۷۰هکتار 
آن به مجتمع کالن شهری اختصاص یافته و نسبت فضای سبز در این باغ شهر زیبا به میزان اراضی اشغال 
یافته به مجتمع های مسکونی اســت که به همراه تمامی امکانات زندگی در یک کالن شهر اعم از مراکز 
تجاری ، تفریحی ، درمانی ، آموزشی و خدماتی برای مردم اصفهان و گردشگران نصف جهان فراهم خواهد 
آورد. مدیرعامل شرکت عمران آبشار اسپادانا، وضعیت پروژه های احداثی ساختمانی ، تکمیل و واگذاری 
واحدهای مسکونی را ۷ فاز عملیاتی برشمرد و ابراز داشت : فازهای یک تا پنج با ۳۲۰۰ واحد مسکونی به 
متقاضیان واگذار شده و اسکان در آن ها جریان دارد . اولویت نخست فاز6 در قالب ۱۱ برج مسکونی شامل 
۲۰۰9 واحد مسکونی است که در سال گذشته و با حمایت های بی دریغ فرماندهی محترم ارتش جمهوری 
اسالمی ایران و همت پرسنل شرکت عمران آبشار اسپادانا ، تا پایان سال جاری کلید ۲۰۰9 واحد مسکونی 

تحویل اعضا خواهد شد.
مدیر عامل شرکت عمران آبشار اسپادانا با بیان اینکه استانداردهای شهر سازی به طور کامل در این پروژه 
رعایت شده است، گفت: وجود شهری با این شاخصه های شهرسازی در کنار شهر بزرگ و با عظمت اصفهان 

قطعا در آینده تاثیرات بزرگی از نظر جمعیتی و فرهنگی بر آن خواهد داشت.
آقایی، با اشاره به موج اقتصادی منفی موجود در جامعه، افزود: با وجود افزایش روز افزون قیمت ها، اجرای 
پروژه ای به این بزرگی ناممکن می شد تا حدی که گزارش و صحبت کردن درباره آینده این پروژه کاری 

مشکل و سخت بود. وی اضافه کرد: همت و انگیزه ای که برای حمایت پروژه در ارتش به وجود آمد، امید 
جدیدی را برای کادر اجرایی این پروژه ایجاد کرد. مدیر عامل شرکت عمران آبشار اسپادانا خاطر نشان کرد: 
ارتش از این پروژه فقط حمایت مالی نداشته بلکه تدبیر مدیریتی فرماندهان ارتش باعث پیشرفت این پروژه 
شد. آقایی، درباره چگونگی برنامه ریزی پروژه و مدیریت آن اظهار کرد: در این شرایط اقتصادی این کار با 

همراهی فر ماندهان ارتش آسان شد و دو هزار واحد از این پروژه آماده تحویل است. 
وی افزود: در این پروژه ۱۱ هزار واحد مسکونی باید ساخته می شد که سه هزار واحد قبال افتتاح شده، دوهزار 
واحد  افتتاح شد و دوهزار واحد سال آینده افتتاح می شــود که اولویت اول فاز 6 شهرک شهید کشوری 
پروژه هایی بوده که به تازگی افتتاح شد.  مدیر عامل شرکت عمران آبشار اسپادانا با بیان اینکه چهار هزار  
واحد از این پروژه در دست طراحی است، گفت: ۱۷۰۰ واحد در فاز  ۷ باید تحویل داده شود و با برنامه ریزی 
که ظرف مدت سه ماه با بهترین متخصصان صورت گرفته و تمام شرایط اقتصادی سنجیده شده است، 
می توان گفت فاز ۷ از واحد های فاز 6 نیز شکیل تر خواهد بود.آقایی با اشاره به بررسی های انجام شده برای 
سیستم های سرمایشی، گرمایشی و استفاده از متریال مناسب، تصریح کرد: برنامه ریزی ها کامل انجام 

شده و حمایت نیز صورت می گیرد، مطمئنیم که سال آینده نیز دوهزار واحد مسکونی افتتاح خواهد شد.
 وی درباره واحدهای مسکونی فاز ۷، افزود: گروهی مهندس که قابلیت و سوابق خوبی در طراحی دارند یک 
طراحی نمونه برای برج های این فاز انجام داده اند.مدیر عامل شرکت عمران آبشار اسپادانا با تاکید بر اینکه 
شهر اصفهان مسئوالن بسیار قابلی دارد، گفت: از شهردار منطقه 6 بسیار متشکرم که در خدمات رسانی و 
زیر ساخت ها همانند یک مدیر پروژه با ما همکاری کرد. آقایی افزود: هیچ وقت سابقه نداشته که بودجه ای 
برای این پروژه در نظر گرفته شود و امسال شهرداری ۳۰ میلیارد تومان بودجه برای این پروژه تصویب کرد.

حرکتانقالبیبعداز20سالبهدادپروژهشهیدکشوریرسید
فرمانده هوانیروز ارتش نیز در این آیین   اظهار کرد: مقام معظم رهبــری و فرمانده کل ارتش به اهمیت 

هوانیروز به خصوص در عملیات های انجام شده در زلزله کرمانشاه تاکید کردند.
امیر یوسف قربانی با بیان این که نخستین پرواز در شب بعد از انقالب را شهید کشوری انجام داد، عنوان کرد: 
جایی نبوده که صدای یگان هوانیروز به گوش نرسیده باشد و ۵۰۰ هزار ساعت پرواز در زمان جنگ یک آمار 

فوق العاده است؛ ۲۷6 شهید و ۷99 نفر جانباز از این یگان تقدیم به انقالب شده است.
قربانی مطرح کرد: در عملیات بیت المقدس و برخی عملیات های دیگر ۱۰۰ فروند هلیکوپتر در یک عملیات 
پرواز انجام دادند؛ هوانیروز یگان تجهیزات محور است و در عملیات نفر می تواند در سنگر کمین بگیرد یا 
نیروی هوایی می تواند با سرعت هواپیمایش از مهلکه بگریزد، ولی هلیکوپتر این غول آهنی در مواجه دشمن 

هیچ راه فراری ندارد و خلبان آن باید دل شیر داشته باشد؛ از همین رو خلبانی که می خواهد پرواز کند و 
بدرخشد، نیاز دارد تا با فکر باز پرواز کند.

فرمانده هوانیروز ارتش تاکید کرد: منهدم کردن بیش از ۴۰ تانک در یک روز توســط شهید کشوری کار 
ساده ای نبود و این بخشی از شجاعت و توانمندی نیروهای هوانیروز است.

وی بیان کرد: مطمئن هستم که عنایت ویژه خود شهید کشوری روی این پروژه بوده و اکنون که ۴۰ سال 
از عمر انقالب می گذرد، درخت آن تنومندتر شده است.

قربانی تاکید کرد: سر و سامان دادن مرکز آموزش شهید وطن پور که بزرگ ترین مرکز آموزش خاورمیانه 
است و تکمیل پروژه شهید کشوری دغدغه من بوده اســت؛ زمانی که امیر موسوی در نخستین پروازش 

به سرپل ذهاب هلیکوپترش را به مردم داد تا از آن استفاده شود ما هم از همین روحیه درس می گیریم.
فرمانده هوانیروز ارتش اذعان کرد: بعد از ۳۳ سال خدمت جزو پروژه شهید کشوری هستیم و آرزو می کردیم 
که این پروژه به سرانجام برسد. هرگاه به اصفهان می آمدیم خانواده ها مطالبه داشتند ولی امروز به دست 

فرماندهان ارتش لبخند بر لبان مردم ساری و جاری شده است.
وی در پایان گفت:بیش از ۲۰سال از عمر این پروژه گذشته و اگر حرکت انقالبی امروز انجام نمی شد، به 

تاریخ می پیوست و کار بزرگی انجام شده است که بخش های دیگر این پروژه هم در ادامه تکمیل می شود.
کارجهادی،انتخابافرادشایستهوحمایتمادیومعنویفرماندهیکلآجا،رمزپیشرفت

چشمگیرپروژهشهیدکشوری
امیر سرتیپ خرم طوسی، جانشین فرماندهی ارتش جمهوری اسالمی ایران و ریاست بنیاد تعاون آجا در 
ادامه در خصوص تامین معیشت پرسنل خدوم ارتش در سراسر کشور اظهار داشت : در سال جاری با دستور 
امیر فرماندهی کل ارتش جمهوری اسالمی ایران و بنا بر امر مقام معظم رهبری در دیدار با پرسنل ارتش 
مبنی بر رسیدگی و رفع مشکالت کارکنان تالشگر ارتش جمهوری اسالمی تمام توان خود را به کار خواهیم 

گرفت تا پاسخگوی نیازهای پرسنل باشیم.
وی عنوان کرد : تالش های بی وقفه مدیرعامل شرکت عمران آبشار اســپادانا ، جناب سرهنگ آقایی و 
حمایت امیر فرماندهی محترم کل آجا و مدیرعامل بتاجا در کسب این موفقیت چشمگیر تاثیر بسزایی 
داشته و عامل اصلی در نیل به اهداف پروژه بوده است. تا زمانی که با توکل به ذات الهی ، همدلی و هم افزایی 
مدیران در صحنه استمرار داشته باشد ، شاهد شکوفایی و پیشرفت روز افزون خواهیم بود  که این امر در 
 پروژه شهید کشوری اصفهان  به همت شرکت عمران آبشار اســپادانا و با مدیریت جناب آقایی به موقع 

صورت گرفت .

درآیینواگذاریواحدهایمسکونیمجتمعبزرگآبشارمطرحشد؛

تدبیر فرماندهان ارتش  باعث پیشرفت پروژه شهید کشوری شد
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