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رییس کمیسیون ویژه تولید ملی مجلس شورای اسالمی:

وضع اقتصادی اصفهان خوب نیست
3

جیره بندی آرد
 در اصفهان

نایب رییس انجمن علوم و فنون غالت 
اصفهان اعالم کرد:

3

مدیرعامل فوالد مبارکه در نهمین همایش 
چشم انداز صنعت فوالد و معدن ایران:

 توسعه متوازن گروه فوالد مبارکه 
راهبرد اساسی این شرکت است

 کاهش زاد و ولد
 در اصفهان

 مدیرکل ثبت احوال اصفهان
 خبر داد:

5

3

پدیده یا پرسپولیس؟

رونمایی از حریف نیمه نهایی سپاهان
حریف نیمه نهایی تیم سپاهان در  فصل جاری رقابت های جام حذفی کشور 
امروز با برگزاری دیدار تیم های پدیده شهر خودروی مشهد و پرسپولیس تهران 
مشخص می شود.  در چارچوب رقابت های جام حذفی، تیم پرسپولیس در شرایطی عصر امروز 
در مرحله یک چهارم نهایی مقابل تیم پدیده شهر خودروی مشــهد قرار می گیرد که این تیم 
تاکنون با هدایت برانکو ایوانکوویچ موفق به صعود به  مرحله نیمه نهایی این رقابت ها نشده است...
صفحه  6

گالری متن
چهره سنگی

12 الی 30 بهمن

آشغال های دوست داشتنی  
کارگردان:محسن امیریوسفی

پردیس سینمایی سیتی سنتر

بخشیدن؛
 امروز یکی از وسایلتون که هنوز

  قابل استفاده اس رو به یکی که 
 فکر می کنید الزم داره ببخشید.

 بدون هیچ منتی!

فرهنگی- اجتماعی

%65%2 %6 %9 %16

معاونت حمل و نقل 
ترافیک

مالی و اقتصادیخدمات شهری

معماری، شهرسازی ، برنامه ریزی، 
پژوهش و فناوری اطالعات

بودجه 98 شهرداری

بودجه سال 1398 دولت، تیر خالصی به ستون فقرات شهرداری ها وارد کرد که بر این اساس شهرداری ها با کسری 

شدید  بودجه روبه رو می شوند و مدیریت شهری راه پر چالشی برای تحقق بودجه در پیش خواهد داشت.

قدرت ا..نوروزی: تحقق بودجه، مستلزم افزایش تعامالت شهرداری 
با بخش خصوصی و همکاری بهتر مردم در پرداخت عوارض است. 900 میلیارد 

تومان درآمد سیاستی 
و 100 میلیارد تومان هزینه 

عمرانی برای مترو

تیر خالص دولت به شهرداری
   بودجه سال 98 شهرداری اصفهان به تصویب اعضای شورای شهر رسید؛   
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خبر شــرکت یک هیئت عالی رتبــه از عمان در 
نشســت ورشــو و عکس دیداری از گفت وگوی 
نتانیاهو با وزیر امور خارجه این کشــور در جریان 
نشســت لهســتان بهت و ناباوری و البته حدس 
و گمان هایی را در میان کارشناســان سیاســی 
داخلی و خارجی به وجود آورده است. در حالی که 
بسیاری از کشورها حاضر به شرکت در این نشست 
ضد ایرانی نشــدند و یا در سطحی بســیار پایین 
به لهســتان رفتند، حضور عمان به عنوان یکی از 
مهم ترین دوستان منطقه ای ایران به همراه جمعی 
از مخالفان ایران مانند اسراییل و امارات و بحرین در 
این نشست نشان از بازی دو جانبه ای دارد که هم 
اسراییل و هم عمان در حالی پیشبرد آن هستند. 
هر چند محمد جــواد ظریف، وزیــر امور خارجه 
کشورمان در رسانه ای کردن دیدار با »بن علوی « 
وزیر امور خارجه عمان که از ورشو راهی مونیخ شده 
بود تالش کرد تا جو روانی حاصل از دیدار مقامات 
عمان و اسراییل را اندکی تغییر دهد؛ اما در نهایت 
برداشت های تبلیغاتی اســراییل از این چرخش 
و تمایل عمان به ســمت این رژیم بیــش از توان 
رقابتی و تبلیغاتی ایرانی هاست. به خصوص آنکه 
عمان اعالم کرده است به زودی به صورت رسمی 
اسراییل را به رســمیت خواهد شناخت. این خبر 
هم ایران و هم مردم خاورمیانه را در بهت فروبرده 
است. یوســف بن علوی، در جریان مصاحبه ای در 

حاشیه کنفرانس امنیتی 
مونیخ اعالم کرده است که 
به زودی عمان، اسراییل 
را بــه عنوان یک کشــور 
رســمی در خاورمیانه به 
رسمیت خواهد شناخت. 
علوی درباره ایــران هم 
گفت: »ما روابط با تهران را 

ادامه می دهیم و برادران ما در حوزه خلیج )فارس( 
نیز از این موضوع آگاه هستند«. عمان در سال های 
اخیر به عنوان یکــی از نزدیک ترین و معتمدترین 

کشورهای منطقه با ایران 
بوده اســت و بــه همین 
دلیل نزدیکی اســراییل 
به این کشــور برای ایران 
 نگران کننده است. به نظر 
مــی رســد عمــان در 
چرخشی آشکار در حال 
قدرت گیری و کنار زدن 
رقبای منطقه ای مانند عربستان و ایران است؛ هر 
چند سال هاســت عمان در لوای کشورهای مدعی 
عربی از بســیاری از منافع منطقه ای خود محروم 

شده؛ امااین بار تالش دارد تا در زمین بازی اسراییل 
از آمریــکا به نفع قدرت گیری خــود بهره ببرد. به 
طور کلی می توان گفت همراهی با سیاســت های 
ترامپ در مورد فلسطین، باالنس قدرت با عربستان 
و امارات، به دست گرفتن ابتکار عمل در مناسبات 
منطقه ای و خارج کردن عربســتان از معادالت و 
میانجی گری میان فلسطینی ها و اسراییل از اهداف 
اصلی ســلطنت عمان در رابطه رســمی و علنی با 
اسراییل است. پادشاه عمان سال هاست به عنوان 
یک میانجی منطقه ای میان ایران، آمریکا و اعراب 
فعالیت کرده و حاال نوبت اسراییل و فلسطین است. 
هرچند »ســلطان قابوس« نمی تواند روابط خوب 
خود با ایران را فدای یک آینــده مبهم در منطقه 
کند به خصوص آنکه ایــران در زمان تحریم ها در 
حال انتقال دارایی ها و سرمایه های خود از امارات 
به این کشور اســت و تالش همه جانبه ای را برای 
اســتفاده از ظرفیت های بندری این کشــور برای 
پیشــبرد صادرات و واردات خود آغاز کرده است و 
این مسئله می تواند آهنگ رشد و توسعه عمان را 
تند تر کند. البته ایران هم نمی تواند از عمان روی 
گردان باشــد به همین دلیل می توان گفت زمان 
اتحادهای یکپارچه در خاورمیانه به پایان رســیده 
است. دشمنی های دنباله دار و دوستی های پا برجا 
جای خود را به روابط چند جانبه و همزمان بر اساس 
مصالح و منافع کوتاه مدت ملی داده است؛ نکته ای 
که می تواند کشورمان را بیش از هر زمان دیگری 

تحت فشارهای سیاسی و اقتصادی قرار دهد.

  شکایت افغانستان
 به سازمان ملل

حکومت افغانستان به خاطر برنامه سفر اعضای 
تحریم شــده گروه طالبان به پاکستان، رسما به 
سازمان ملل متحد شکایت کرده است.حکومت 
افغانســتان گروه طالبان را تهدیدی برای صلح 
و ثبات افغانســتان می خواند و می گوید ۹ تن از 
اعضای هیئت مذاکره کننده این گروه که قراراست 
رهسپار پاکستان شوند، در فهرست سیاه سازمان 
ملل قرار دارند. منابع مطلع به بی بی سی گفته اند، 
در نامه دولت افغانستان آمده که اجازه دادن به 
طالبان برای سفر به اسالم آباد و دیدار با مقامات 
پاکستانی، به معنای به رســمیت شناختن این 
گروه است.پاکســتان یکی از کشورهایی بود که 
حکومت طالبان را در افغانســتان به رســمیت 

شناخت.

درخواست خروج ایتالیا از 
اتحادیه اروپا

یک نماینده پارلمــان ایتالیا خواســتار خروج 
کشــورش از اتحادیه اروپا شــده است.»کلودیو 
بورگــی«، نماینــده حزب راســت گرای »لیگ 
شــمالی« پارلمان ایتالیا خواستار آن شده تا اگر 
انتخابات بعدی پارلمان اروپــا به تقویت جایگاه 
احزاب مخالف این اتحادیه منجر نشود، رم خروج 
خود را از اتحادیه اروپا اعالم کند .نماینده پارلمان 
اروپا با انتقاد از اتحادیه اروپا گفته که این اتحادیه 
الزم اســت فرصت اصالحات و انتقادات را برای 
احزاب مخالف فراهم کند و انتخابات بعدی اروپا 
آخرین شانس ایتالیا برای باقی ماندن در اتحادیه 
اروپا خواهد بود. بــا این حال ماتئو ســالوینی، 
وزیر کشور ایتالیا ضمن مخالفت با اظهارات این 
نماینده پارلمان گفته اســت که دولتش قصدی 
برای خروج از اتحادیه اروپا ندارد و تنها به دنبال 

اصالح ساختار آن است.

 چین درخواست
 »مرکل« را رد کرد

یک دیپلمات چینی درخواست صدر اعظم آلمان 
مبنی بر پیوســتن به مذاکرات پیمــان کنترل 
تسلیحاتی را رد کرد.»یانگ جیه چی« دیپلمات 
چینی شرکت کننده در کنفرانس امنیتی مونیخ 
ضمن رد درخواســت صدر اعظــم آلمان مبنی 
بر پیوســتن پکن بــه مذاکرات پیمــان کنترل 
تسلیحاتی اظهار داشت: پیوستن پکن به پیمان 
کنترل تسلیحاتی ســبب بروز محدودیت هایی 
در ارتش چین می شود. وی با بیان اینکه پکن با 
ایجاد محدودیت برای ارتش مخالف است، افزود: 
موشــک های چین دفاعی بوده و ما بر اســاس 
نیازهای دفاعــی خود درصدد گســترش توان 

دفاعی خود خواهیم بود.

 راز نامزدی ترامپ
 برای جایزه صلح نوبل

روزنامه آســاهی ژاپن گزارش داد، نخست وزیر 
این کشــور به درخواست کاخ ســفید، ترامپ را 
نامزد دریافــت جایزه صلح نوبــل معرفی کرده 
است.»شینزو آبه« نخست وزیر ژاپن به درخواست 
دولت آمریکا، »دونالد ترامــپ« رییس جمهور 
آمریکا را پاییز سال گذشته نامزد دریافت جایزه 
صلح نوبل کرده بود. این گزارش پس از آن منتشر 
شــد که ترامپ روز جمعه در جمعی عمومی در 
تالش برای کاهش تنش بــا کره جنوبی مدعی 
شد آبه او را برای دریافت جایزه نوبل صلح نامزد 
کرده اســت.پایگاه اینترنتی بیناد نوبل می گوید 
نامزدی دریافت جایزه صلح نوبل می تواند توسط 
هرکسی که شرایط نامزدی را داشته باشد ثبت 
شود، که این شــامل افراد عالی رتبه کشورها نیز 
می شــود. طبق قوانین این بنیاد، اسامی و سایر 
اطالعــات نامزدهای ناموفق به مدت ۵۰ ســال 

مخفی می ماند.

»عمان«  و فراز و نشیب های یک رابطه طرح استیضاح 
»رییس جمهور« کلید خورد

 طرح استیضاح حسن روحانی در ۱۴ محور 
کلید خورد .طرح عدم کفایت و اســتیضاح 
رییس جمهور توســط جمعی از نمایندگان 
مجلس شورای اســالمی تهیه و تدوین شده 
اســت. طبق پیگیری ها، طرح اســتیضاح 
رییس جمهور دارای ۱۴ محور ازجمله عدم 
برخورد با بیکاری، ســوءمدیریت در کنترل 
بازار ارز، وارد آمدن خســارت به منافع ملی، 
ســوءمدیریت در کنترل قیمــت کاالها و... 

است.

برای نخستین بار؛
شرکت ملی نفت موظف به 
ارائه گزارش به مجلس شد

شــرکت ملی نفت ایران موظف شد، گزارش 
هزینه  کرد وجوه ســهم خود را هر ســه ماه 
یک بار توسط وزارت نفت به مجلس شورای 

اسالمی ارائه کند .
بر این اساس، بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
ایران مکلف شــد در طول سال و متناسب با 
وصول منابع، بالفاصله نســبت به واریز این 
وجوه و سهم چهارده و نیم درصد شرکت ملی 
نفت ایران از کل صادرات نفت خام و میعانات 
گازی)معاف از تقســیم سود ســهام دولت( 
و ســهم چهارده و نیم درصد شرکت دولتی 
تابعه وزارت نفت از محل خالص صادرات گاز 
)معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با 
نرخ صفر( و همچنین سهم سه درصد موضوع 
ردیف درآمدی ۲۱۰۱۰۹ ایــن قانون اقدام 
کند.مبالغ مذکور به صورت ماهانه واریز و از 

ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه می شود.

افشاگری مشاور فرمانده کل 
قوا از آموزش تروریست ها 

در پاکستان
دســتیار و مشــاور فرمانده کل قــوا گفت: 
عوامل تروریســتی حادثه زاهدان در کشور 
همســایه آموزش عملیات انتحــاری دیده 
بودند و کشور همســایه و سازمان اطالعات 
ISI بایستی پاسخگوی دولت و ملت ایران و 

سپاه پاسداران باشد. 
ســید یحیی صفوی، افزود: در گذشــته نیز 
شاهد بودیم که مرز های مشترک پاکستان 
با ایران دچــار تهدید و خــأ امنیتی بوده و 
از این ناحیه تروریســت ها بــه عنوان مأمن 
اســتفاده می کننــد، دولت پاکســتان باید 
پاسخگوی این موضوع باشــد. وی افزود: ما 
می خواهیم با کشــور های همســایه روابط 
حسنه داشــته باشــیم و ناامنی در منطقه 
را به ســود آمریکایی ها و صهیونیست های 
جمع شده در کنفرانس ورشو می دانیم. البته 
ملت بزرگ ایران و سپاه پاسداران قدرتمند و 
خانواده های شهیدان مظلوم، پاسخ کوبنده 
و متناســب را در زمان مقتضــی به تحریک 
کنندگان و مجریان دست نشانده این حادثه 

تروریستی خواهند داد.

 جزئیات بیشتر از سفر
 امام جمعه اهواز به لندن

ســفیر ایران در لندن، دالیل ســفر آیت اله 
جزایری، امام جمعه اهواز به انگلیس را تشریح 
کرد. حمید بعیدی نژاد در توییتی نوشــت: 
آیت اله جزایری، مصادف بــا ایام فاطمیه و 
سالگرد انقالب در سفر به انگلیس، با علما و 
مردم در لندن، منچستر و  بیرمنگام مالقات 
داشتند. ســفیر ایران در لندن تصریح کرد: 
هماهنگی ســفر از مرحله درخواست ویزا تا 
اقامت توسط موسسات فرهنگی غیر دولتی 
انجام گرفت. آیت الــه جزایری به دلیل درد 
پا، در سفر توسط پزشــک معاینه شدند، اما 

بستری یا درمانی صورت نگرفت.

بادامچیان
دبیرکل حزب موتلفه اسالمی:

رییس مجلس شورای اســالمی با اشاره به حادثه 
تروریستی در منطقه خاش سیستان و بلوچستان 
اظهار کرد: این حادثه که منجر به شهادت برادران 
مجاهد ســپاه شــد، ملت ما را داغدار کرد که به 
خانواده معظم این عزیزان و مردم شــریف استان 
اصفهان تســلیت عرض می کنــم و از همت آنان 
در تشییع باشــکوه این عزیزان سپاسگزاری می 
کنم. الریجانی تاکید کرد: دولت پاکســتان باید 
پاسخگوی این اقدام باشــد، چرا که این گروهک 
در ســرزمین آنان طراحی و اقدام کرده اســت و 
همچنین وزارت خارجه و دســتگاه های امنیتی 
باید پیگیری جــدی کنند و پاکســتان هم نمی 
تواند در این موضوع غیرمســئوالنه برخورد کند. 
وی بیان کرد: با همه احترامــی که برای دولت و 
همسایه خود یعنی پاکستان قائل هستیم، اما این 
گونه رفتارها سطح همکاری دو کشور را به شدت 

مخدوش خواهد کرد.

 دولت پاکستان باید پاسخگوی 
حادثه تروریستی زاهدان باشد

رییس مجلس:

کافه سیاست

عکس  روز 

استقبال سرد مردم 
پاکستان از »بن سلمان«

صنعت هسته ای ایران مثل خودروی پارک شده است

پیشنهاد سردبیر:

دبیرکل حزب موتلفه اســالمی با اشــاره به 
ســاختار مبهم، تحقیر آمیز و بدون پشتوانه 
اجرایی »اینســتکس«، گفت: اینســتکس، 
استقالل اقتصادی کشور را نشانه گرفته است. 
کسانی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام 
به الیحه الحاق ایران به پالرمو خوش بین بودند، 
اکنون به این نتیجه رســیدند که برای پاسخ 
درســت و منطقی به اروپا و حفظ اســتقالل 
کشور، پالرمو را رد کنند و کشور را پیش از این 
به داالن تعهدات تودرتو وارد نکنند. آنها به این 
نتیجه رسیده اند که پذیرش این کنوانسیون ها 
انتظارات و مطالبات را می افزاید و یک جا باید 
این زیاده خواهی ها را متوقف کنند . بادامچیان  
افزود: اروپا می خواهد ایران برجام را یکسویه 
اجرا کند بدون اینکه به تعهــدات خود عمل 
کند .  چنین توقعی خارج از عرف دیپلماسی و 

حقوق دولت هاست و قابلیت اجرا ندارد.

 »اینستکس« استقالل اقتصادی 
کشور را نشانه گرفته است

 محمدباقر نوبخت 
رییس سازمان برنامه و بودجه:

رییس سازمان انرژی اتمی اظهار کرد: صنعت هسته ای 
ما همچون ماشینی است که در پارکینگ قرار گرفته 
است. کافی است بگویند که ماشــین بیرون بیاید تا 
ما این کار را انجام دهیــم. علی اکبر صالحی افزود: در 
خصوص پیشرفت ها در صنعت هسته ای هم از دوربین 
صدا و سیما می خواهم از سایت های هسته ای دیدن 
کنند و ببینند که صنعت متوقف نشــده است، مگر 
می شود که یک صنعت متوقف شود؟ مگر این کشور 
متولی ندارد؟ ما بیاییم صنعت هســته ای را متوقف 
بکنیم که چه بشود؟ بنده عمری را در این کشور زندگی 
کرده ام و ان شاءا...خدمت صادقانه ای را هم کرده باشم؛ 
بعد از چهل سال بیایم صنعت هسته ای را متوقف کنم؟ 
آخر آدم یک مقدار عقل هم داشته باشد این کار را انجام 
نمی دهد.  اصال فرض را بر ایــن بگذاریم که این کار را 
می خواهیم بکنیم یعنی این مملکــت رهبر، رییس 
جمهور، مجلس  و نهاد نظارتی ندارد که در این زمینه 

تصمیم گیری کنند؟! 

صنعت هسته ای ایران مثل 
خودروی پارک شده است

رییس سازمان انرژی اتمی:

رییس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به این 
ســوال که برای تصویب FATF آیــا نیازی به 
برگزاری رفراندوم نیست، گفت: فکر می کنم 
سازوکار قانونی به صورت عادی برای تصویب 
 FATF و اجرایی کردن آن ۴ الیحه مرتبط به

کامال فراهم است. 
محمدباقر نوبخت، در خصوص  لزوم  تصویب 
FATF گفت: مجلس و دولت مســئولیت این 
کار را برعهده دارند. دولــت، الیحه آن را ارائه 
و مجلس نیز آن را تصویــب کرده و همچنین 
شورای محترم نگهبان نظراتی داشته و نظرات 
اصالح شده است. وی در پاســخ به این سوال 
که برای تصویب FATF آیا نیازی به برگزاری 
رفراندوم نیست؟ گفت: فکر می کنم سازوکار 
قانونی به صورت عادی برای تصویب و اجرایی 
کــردن آن ۴ الیحه مرتبط بــه FATF کامال 

فراهم است.

شرایط برای تصویب و اجرایی 
کرن FATF فراهم است

پیشخوان

بین الملل

رییس جمهور در اجتماع بزرگ مردم بندر لنگه با بیان اینکه ایران 
عزیز و قدرتمند همــواره برای منطقه امنیت آفرین بوده اســت، 
تاکید کرد: مسلمانان باید متحد باشــند و با ایجاد روابط دوستانه 
و برادرانه، امنیت منطقه را حفظ کنند. انقالب ما انقالب اسالمی 
و مردمی است و ۴۰ ســال این واقعیت را نشان دادیم که به دنبال 
معنویت، امنیت و پیشرفت کل منطقه هستیم، امروز هم عمل، زبان، 

رفتار و گفتار ما همین را می گوید. روحانی افزود: متاسفانه برخی 
همسایگان ما راه اشتباه را انتخاب کردند و به سراغ آمریکایی ها و 
صهیونیست ها  رفتند. به اشتباه فکر می کنند که ایران چشم طمع 
به سمت آنها دارد در حالی که ایران خواهان روابط صمیمانه با همه 
کشورهای منطقه اســت. رییس جمهور افزود: بیشتر کشورهای 
منطقه و همسایگان روابط خوب و صمیمی با ما دارند به جز یکی 

دو کشور که به دنبال دشمنی هستند که البته این دشمنی به ضرر 
خود آنها و کل منطقه است. روحانی تاکید کرد: همه باید به قانون 
احترام بگذاریم و به فکر منافع کشور باشیم. آنچه برای ما مهم است، 
اسالم، قرآن و اهل بیت )ع( و ایران عزیز است. وجب به وجب این 
خاک برای ما ارزشمند اســت و برای آن خون و جان می دهیم و 

فداکاری می کنیم.

رییس جمهور:
هیچگاه آغازگر تجاوزی در منطقه نخواهیم بود

 پایانی بر روابط سیاه و سفید در خاورمیانه؛ 

 پادشاه عمان سال هاست به عنوان 
یک میانجی منطقه ای میان ایران، 

آمریکا و اعراب فعالیت کرده و حاال 
نوبت اسراییل و فلسطین است

چه کسی جانشین »ابراهیم رییسی« می شود؟
چندی پیش برخی رسانه ها از احتمال انتصاب حجت االسالم علی محمدی سیرت، رییس سابق سازمان 
اوقاف و امور خیریه به ریاســت آســتان قدس رضوی خبر دادند؛ اما ظاهرا فردی دیگر قرار است به این 
جایگاه مهم برسد . خبر ها از قطعی شــدن ریاست ابراهیم رییســی بر قوه قضائیه دارد ، گفته می شود 
حکم او به زودی صادر خواهد شد و رییسی بر مسند ریاست این دستگاه حساس و مهم تکیه می زند. در 
این بین برخی اخبار غیر رسمی از تعیین جانشین رییسی در تولیت آستان قدس رضوی حکایت دارد. 
گفته می شود، حجت االسالم احمد مروی به مشــهد می رود.  حجت االسالم والمسلمین احمد مروی، 
معاون ارتباطات حوزوی دفتر مقام معظم رهبری است. او متولد سال ۱۳۳۷ در شهر مشهد است و پس 
از گذراندن دروس حوزوی از اواخر سال ۱۳۶۸ در دفتر مقام معظم رهبری مشغول فعالیت شده و از همان 
آغاز دوران رهبری حضرت آیت ا...خامنه ای به امر ایشان همکاری گسترده ای را در قسمت های مختلف 

دفتر رهبری شروع کرده است.

ردپای جاسوسی اطالعاتی در حادثه تروریستی زاهدان
رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان این که »صدها تروریست انتحاری در مرزهای 
کشور بسیج و تجهیز شده اند« گفت: قطعا بخشی از حادثه تروریستی در زاهدان در قالب جاسوسی اطالعاتی 
بوده و افرادی که این کار را انجام داده اند، از نفوذ استفاده کرده اند.حشمت اله فالحت پیشه با اشاره به جلسه 
فوق العاده کمیسیون امنیت ملی برای بررسی حادثه تروریستی زاهدان گفت: این جلسه با حضور مسئوالن 
امنیتی و سپاه و مجمع نمایندگان استان اصفهان برگزار می شود. وی با اشاره به سفر اعضای کمیسیون امنیت 
ملی به مرزهای شرقی کشور گفت: متاسفانه رخ دادن این حوادث تروریستی بخشی از پیش بینی های ماست 
که بعد از سفرهایی که به شرق داشته آن را بیان کردیم. ما به تازگی دو سفر به زاهدان داشتیم و در آن جا این 
مسائل را پیش بینی کردیم. فالحت پیشه اظهار کرد: بعد از آن کمیسیون امنیت ملی دو ماه زودتر از تدوین 
پیش نویس بودجه در بحث مرزی جلسه ای برگزار کرد؛ اما در نهایت دولت حدود یک پنجم نیازهای مرز را 

در بودجه قرار داد.

چهره ها

پالرمو در لبه پرتگاه

دغدغه های غیرجناحی

الزام »حضــور وکیل« در 
جرایم سیاسی

انتقام سپاه قطعی است

علیرضا کریمیان
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جیره بندی آرد در اصفهان
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

مالیات

ارتقای جایگاه مالیات
مالیات در مقایسه با درآمدهای نفتی و مشتقات 
آن ، از اثربخشــی بهتری در جامعــه برخوردار 
اســت و قوام و دوام بهتری در ساختن جامعه 
ای پیشــرفته دارد و اثربخشی مالیات در حوزه 
های اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی ، محکم تر و 
باثبات تر از اثربخشی درآمدهای نفتی است. در 
مقابل، شهروندان هم باید به این آگاهی برسند 
که اثربخشی و بهبود کیفیت زندگی اجتماعی 

در گرو  پرداخت به موقع و درست مالیات است.
افزایش نقش مالیات درتولید ناخالص 

داخلی 
ســال گذشــته در حوزه بنگاه های کوچک و 
متوســط بدهی مالیاتی ۷۵۰۰ بنگاه تقسیط 
مالیاتی و مقرر شد تا فعال شــدن آنها در سال 
اول مالیاتی را اخذ نکنیم و بنا داریم تعداد این 
واحدها را به ۱۰ هزار واحد افزایش دهیم. تولید 
ناخالص ملــی از محل درآمدهــای مالیاتی در 
برنامه ششم توســعه باید به ۱۱ درصد افزایش 

یابد.
تعامل نظام مالیاتی باتشــکل های 

صنعتی وحرفه ای
طرح هــای جدید نظــام مالیاتی در راســتای 
گســترش تور مالیاتی، کاهش فــرار مالیاتی و 
برقراری عدالت مالیاتی در کشور است؛ این در 
شرایطی است که در حال حاضر اجرای سیاست 
های اقتصاد مقاومتی و کنترل تورم، اساســی 

ترین سیاست های دولت به شمار می رود.
انجام مشاوره های مالیاتی 

با توجه به ســاختار پیچیده بازارهای امروزی 
و قوانین متعدد مالیاتی، مشــاورین با تجربه ، 
ســازمان امورمالیاتی  افتخار دارند در خصوص 
کلیه خدمات ســازمان  مالیاتی از ابتدا تا انتها 
راهنمای  شما باشد تا با استفاده از به کار گیری 
دانش فنی به روز ،تعهد، تخصص، امانت داری 
و راز داری، رضایت کامــل مودیان متقاضی  را 

جلب  کند.

بازار

اسپری تمییزکننده خودرو

رییس کمیسیون ویژه تولید ملی مجلس 
شورای اسالمی:

وضع اقتصادی اصفهان خوب 
نیست

رییس کمیسیون ویژه تولید ملی مجلس شورای 
اسالمی گفت:اســتان اصفهان در رده بندی پایش 
فضای کسب و کار در بین استان نامناسب قرار گرفته 
و از نظر وضع اقتصادی استان اصفهان خوب نیست. 
حمیدرضا فوالدگر در هفتاد و یکمین جلسه شورای 
گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان 
بیان داشــت: بر اســاس گزارش مرکز آمار ایران 
میانگین بیکاری استان اصفهان  ۱4/۱ درصد است و 
نسبت به میانگین کشوری ۱۱/3 درصد، 2/8 درصد 
باالتر است و مسئوالن کشور باید این واقعیت آماری 
را بپذیرند که وضع اقتصادی استان خوب نیست. وی 
ادامه داد: استان اصفهان در رده بندی پایش فضای 
کسب و کار در بین استان نامناسب قرار گرفته و باید 
همه مسئوالن و فعاالن بخش خصوصی برای ارتقای 
این جایگاه تالش کنند.رییس کمیسیون ویژه تولید 
ملی مجلس شورای اسالمی رتبه ۱28 ام کسب و 
کار ایران در جهان را زیبنده ندانست و گفت: گزارش 
پایش فضای کسب و کار  به زودی در صحن  علنی 
مجلس قرائت می شود تا موانع مطرح و راهکارهای 

اتخاذ شود.

صادرات مرغ، ممنوع می شود
بر اساس اعالم گمرک ایران، صادرات گوشت مرغ 
از ابتدای اســفند ماه تا پایان ماه مبارک رمضان 
ممنوع شد. رضا رحمانی، وزیر صنعت طی نامه ای 
به مهدی میر اشــرفی، رییس کل گمرک ایران 
اعالم کرده که »با اســتناد به تصمیمات نهمین 
جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی ابالغی طی 
نامه رییس جمهور و بر اساس تصمیمات بیست و 
دومین جلسه کارگروه تنظیم بازار کشور به دلیل 
اینکه قیمت گوشت مرغ در بازار داخلی به شدت 
افزایش پیدا کرده است؛ بنابراین به منظور مدیریت 
عرضه و تقاضا در بازار داخل صادرات گوشت مرغ 
از ابتدای اسفند تا پایان ماه مبارک رمضان ممنوع 

اعالم می شود«.

 مدیر دفتر برنامه ریزی شرکت
 آب منطقه ای اصفهان:

اصفهان کمتر از ۵ درصد منابع 
آب تجدیدپذیر کشور را دارد

مدیر دفتر برنامــه ریزی شــرکت آب منطقه ای 
اصفهان گفت: اســتان اصفهان با در اختیار داشتن 
کمتر از ۵ درصد از منابع آب تجدیدپذیر کشــور، 
رتبه دوم تولید ناخالص داخلی بدون احتساب نفت 
را دارد. بابک ابراهیمی اظهار داشــت: میزان تولید  
آب تجدید پذیر )مجموع آب انتقالی سهم اصفهان 
و آب ناشــی از بارش در هر سال( استان اصفهان بر 
اساس داده های آماری بلند مدت 3۰ ساله کمتر از 
۵.۵ میلیارد متر مکعب در سال است که البته بخشی 
از آن در مناطق سمیرم و چهارمحال و بختیاری از 
استان خارج می شــود. وی با بیان اینکه طی دهه 
اخیر با توجه به خشکسالی های اقلیمی این میزان 
کاهش چشمگیری داشته است، ادامه داد: در شرایط 
خوش بینانه، نسبت آب تجدید پذیر استان به کل 
آب تجدید پذیر کشــور ۱۱۷ میلیارد متر مکعب 
در سال، یعنی  رقمی حدود 4.۷ درصد از این منابع 

آبی است.

 چینی های خودروساز هم
 از ایران می روند!

آخرین آمــاری که از وضــع تولیــد خودروهای 
سواری منتشــر شــده، به وضوح گویای عقب گرد 
شرکت های چینی در صنعت خودروی کشوراست 
و با ادامه این روند، هیچ بعید نیســت طی ماه های 
آینده شاهد خروج چشم بادامی ها از ایران باشیم.

از جمله شاخص ترین چینی های حاضر در صنعت 
خودروی  ایــران می توان به »چــری«، »جک«، 
»لیفان«، »FAW«، »BYD«، »جیلی«، »ام جی«، 
»برلیانس« و »چانگان« اشــاره کرد که تیراژ همه 
آنها در آخرین آمار اعالمــی )آمار مربوط به دی ماه 
۹۷( کاهشی و حتی در برخی موارد صفر بوده است. 
عقبگرد چینی ها ریشه در عوامل مختلفی دارد که 
البته سرنخ بیشتر آنها به تحریم خودروسازی ایران 
مربوط می شود. در این بین، سه عامل اصلی تضعیف 
فعالیت خودروسازان چینی در کشــور عبارتند از 
»قطع یا کند شــدن روند تامین قطعات از خارج«، 
»ضعف داخلی سازی خودروهای چینی« و »تغییر 
رویکرد خودروســازان چینی در بازار ایران«.به جز 
موضوع »ضعف داخلی سازی«، دو مورد دیگر کامال 
با تحریم های آمریکا و متحدانش علیه خودروسازی 

ایران در ارتباط است.

اسپری تمیز کننده خودرو 
444DFI موتیپ مدل

 18,000
تومان

اسپری تمیز کننده چرم خودرو 
G-9017A گتسان مدل

 35,000
تومان

اسپری تمیز کننده ترتل 
T484R واکس مدل

 139,000
تومان

نایب رییس انجمن علــوم و فنون غالت اصفهان بــا بیان اینکه 
نانوایان آزادپز شهر اصفهان در حال حاضر برای تهیه آرد با مشکل 
جیره بندی مواجه شده اند، گفت: حدود ۱۵۰ آزادپز از یک هزار و 
۵۰۰ نانوایی اصفهان در حال حاضر مجبور به تهیه و خرید آرد از 

قاچاق فروشان و دالالن هستند. 
محمدرضا خواجه، با بیان اینکه پس از داللی گوشــت نوبت به 
گندم رســیده اســت، اظهار کرد: طی چند ماه گذشته به دلیل 

سهل انگاری اداره غله، شــماری از دالالن، گندم و آرد کشور را 
در مرزهای عراق و افغانستان با قیمت هر کیسه 2۵۰ هزار تومان 
فروخته اند و این در حالی است که در برخی شهرستان ها سهمیه 

آرد برای نانوایان جیره بندی شده است.
 وی با اشاره به اینکه آرد در ایران ســه نرخ متفاوت دارد، افزود: 
هر کیسه آرد دولتی 33 هزار تومان، هر کیســه آرد به نرخ آزاد 
4۶ هزار تومان و آرد بومی روستایی که تا مدتی پیش به نرخ ۶۰ 

هزار تومان به دست نانوایان می رســید در حال حاضر  صد هزار 
تومان خریداری می شود.نایب رییس انجمن علوم و فنون غالت 
اصفهان با بیان اینکه نانوایان آزادپز اســتان در حال حاضر برای 
تهیه آرد با مشکل جیره بندی مواجه شــده اند، ادامه داد: حدود 
 3۰۰ واحد از یک هزار و ۵۰۰ نانوایی در اصفهان در حال حاضر آرد

 ندارند و مجبور به تهیه و خرید آرد از قاچاق فروشــان و دالالن 
هستند. 

نایب رییس انجمن علوم و فنون غالت اصفهان اعالم کرد:
جیره بندی آرد در اصفهان

مجلس در حالی کار روی جزییــات الیحه بودجه 
سال ۹8 را آغاز کرد که بسیاری از نمایندگان نسبت 
به کاهش درآمدهای صندوق توسعه ملی در بودجه 
شکایت داشــتند و تهدیداتی را مبنی بر رد کلیات 
الیحه بودجه هم مطرح کردند. منتقدان می گویند، 
بودجه متناسب با شرایط تحریم و محدودیت های 
ایجاد شده بر سر راه اقتصاد ایران تنظیم نشده است 
و به همین دلیل شائبه تغییرات گسترده در الیحه 
بودجه را مطــرح کردند. طبــق روال این روزهای 
مجلس، منتقدان تقریبا ثابت دولت در صحن علنی 
با مطرح کردن درخواســت افزایش سهم صندوق 
توسعه ملی تالش کردند تا زمینه را برای رد پیشنهاد 
دولت مبنی بر سهم 2۰ درصدی و افزایش آن به 32 
درصد فراهم کنند؛ اما رییس مجلس با مطرح کردن 
دستور صریح رهبر انقالب در مورد کاهش سهم این 
صندوق ختم این غائله را اعالم کرد. الریجانی، مطرح 
کرد که مقام معظم رهبــری به صورت کتبی اعالم 
کردند که با توجه به شــرایط خاص اقتصادی سهم 
صندوق توســعه ملی از منابع حاصــل از صادرات 
نفت، 2۰ درصد باشد. وی افزود: مقام معظم رهبری 
سیاست های صندوق توسعه ملی را بیان می کنند، هر 
ساله افزایش سه درصدی سهم صندوق داشتیم، اما 
امسال ایشان به صورت کتبی اعالم کردند که با توجه 

به شرایط خاص اقتصادی 
سهم صندوق توسعه ملی 

2۰ درصد باشد.
صندوق توســعه ملی از 
جمله نهادهای اقتصادی 
است که به صورت مستقیم 
زیر نظر رهبری فعالیت می 
کند. صندوق توسعه ملی، 

پس از تجربه ناموفق حساب ذخیره ارزی، بر اساس 

ماده 84 قانون برنامه پنجم 
توســعه با هــدف تبدیل 
بخشــی از عواید ناشی از 
فروش نفت و گاز و میعانات 
گازی و فرآورده های نفتی 
بــه ثروت هــای ماندگار، 
مولد و سرمایه های زاینده 
اقتصادی و نیز حفظ سهم 
نسل های آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده های نفتی 

تاسیس شد. هر ساله میزان واریز سهم به این صندوق 
تعیین کننده وابستگی بودجه به فروش نفت است 
که امســال با توجه به کاهش سهم صندوق توسعه 
ملی وابستگی ها به نفت افزایش ۱4 درصدی داشته 
است. یکی از مباحث مهم الیحه، مربوط به درآمدهای 
نفتی می شود که با توجه به شرایط تحریم، تنگناها و 
پیچیدگی خاصی ایجاد کرده بود؛ چراکه درآمدهای 
نفت از منابع عمومی به صورت طبیعی کاهش یافته 
بود و از طرفی ۱4.۵ درصد آن ســهم شرکت نفت 
و طبق قانون و برنامه ششــم 34 درصد آن باید به 
صندوق توسعه ملی واریز می شــد؛ اما پیشنهادات 
مختلفی در رابطه با ســهم صندوق توســعه ملی 
مطرح شد. در همین راستا رییس سازمان برنامه و 
بودجه گفته بود، ســهم صندوق 34 درصد در سال 
آینده واریز می شود؛ اما در صورت کمبود منابع، به 
صورت یک دوازدهم از آن استفاده می شود. به نظر 
می رســد این بار رهبری به صورت مستقیم دستور 
تامین منابع مورد نیاز دولت برای بستن بودجه سال 

آینده را داده اند.
 این در حالی اســت که پیش از این عنوان می شد 
بودجه و ارقام آن مورد تایید رهبری نیست و برخی از 
نمایندگان از  تغییراتی در بودجه خبر داده بودند که 
با موضوع مطرح شــده به نظر می رسد دست دولت 
برای تایید های دیگر ارقــام بودجه در صحن علنی 

بازتر خواهد شد.

14 درصد از سهم صندوق در جیب دولت
 رهبر معظم انقالب با سهم 20 درصدی صندوق توسعه ملی موافقت کردند؛

در آســتانه نهمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی 
برخی از چهره های شاخص بازرگانی و کشاورزی  
اظهارنظــر ها و  نــگاه های مختلف خــود را در 
خصوص انتخابات آینده اتاق بازرگانی ابراز داشته 
اند .در همین راستا به بهانه رها سازی آب زاینده 
رود و کشاورزان اصفهان با محمد صادقی، رییس 
خانه کشــاورز اســتان اصفهان و رییس کمیته 
کشت فرا سرزمینی کمیســیون کشاورزی اتاق 
بازرگانی اصفهان به گفت وگو نشستیم.صادقی 
در رابطه با بازگشــایی زاینده رود اظهار داشت: 
این مقدار آب در بســتر خشــک زاینده رود در 
نگاه اول شاید مفید و مثمر ثمر باشد ولی در نگاه 
کالن نمی توان به آن به چشم رفع مشکالت نگاه 
کرد زیرا این مصداق مســکنی بر پیکر یک بیمار 
ســرطانی اســت که فقط چند صباحی آن را از 
درد رها می کند ولی اصل بیماری هنوز در پیکر 
شخص وجود دارد. زاینده رود نیز باید به صورت 

جدی و در سطح ملی بررسی و احیا شود در غیر 
این صورت اصفهان و حاکمیت، بهای ســنگینی 

خواهند داد .
رییس خانه کشاورز اســتان اصفهان، ازعملکرد 
کمیته کشت فراســرزمینی سخن گفت و اذعان 
داشــت: تا کنون توانســته ایم مقدمات کشت 
فراسرمینی را برای کشــاورزان استان و سمیرم 
مهیا کنیم  ولی متاسفانه به دلیل برخی مشکالت 
درون تشــکیالتی در اتاق اصفهان تا کنون این 
مهم محقــق نشــده و نیازمند تــالش و همت 
بیشــتر اعضای اتاق به ویژه رییس اتاق اصفهان 
اســت.  عضو هیئت مدیره کشــت فراسرزمینی 
کشــور یکی از دالیل عدم محقق شــدن طرح 
کشت فراســرزمینی را عدم همدلی و همفکری 
میان اعضای هیئت رییســه  عنوان کرد  و ضمن 
انتقاد به این موضوع گفت: رییس اتاق بازرگانی 
اســتان اصفهان، به عنوان یک برند معتبر و جزو 
سرمایه های اصفهان است و زمانی که  ایشان از 
مصایب زاینده رود سخن به زبان می آورد اشک 

از چشمان شان جاری می  شود که این دلسوزی 
باعث شده همه کشاورزان و  بنده همواره مدیون 
محبت های این بزرگمرد باشیم. صادقی در ادامه 
افزود: متاســفانه با وجود انتظارها و توقعاتی که 
از آقای سهل آبادی در زمینه احیای زاینده رود 
و  کشــاورزان اصفهان داشــتیم در یک حرکت 
غیر منتظره افرادی  را در ائتــالف  نهمین دوره 
انتخابات اتــاق بازرگانی اصفهان برای کرســی 
کشاورزی معرفی کردند که در دوره هشتم حتی 
یک دست نوشــته و یا قدمی برای کشاورزی در 
رزومه چهار ساله خود نداشــتند و این دو موارد 
را به راحتــی نمی توان تحلیل کرد؛ اشــک های 
آقای سهل آبادی و از طرف دیگر معرفی این افراد 
برای هیئــت نمایندگان جدید کشــاورزی اتاق 
اصفهان. رییس خانه کشاورز استان اصفهان ضمن 
امیدواری در خصوص اینکه آقای سهل آبادی در 
انتخاب خود تجدیدنظر کند،تصریح کرد:با توجه 
به سابقه برخی از این افراد در دوره قبل که در اتاق 
و در گرایش کشاورزی فعالیت داشته اند، بیالن 

کاری آن ها را مطالبه و مطالعه کنند تا شاید با این 
تغییرات به کشــاورری رونقی داده شود و با این 
دید چرخ دنده بازار صنعــت و تجارت به حرکت 
افتد. صادقي در خصــوص انتخابات پیش روي 
اتاق بازرگاني  از جوانان  در خواست کرد:  بیایید 
به تخصص رای بدهید؛ باید گفتمان را تغییر داد 
چون اتاق هــای بازرگانی با این دســت و فرمان 
رفتند که به پستو تبدیل شدند. ولی اگر جوانان 
با تحقیق رای دهند مطمئنــا اتاق ها را از حیاط 
خلوت افراد رها و به مکاني براي تالش و فعالیت 
 تبدیل خواهنــد کرد. اتاق تنفــس و فکر جدید

 می خواهد، رای ما مــی تواند صندلی هارا تغییر 
دهد. تک تک رای ها در دست ما امانت است پس 
روش انتخــاب را با تحقیقات تغییــر دهیم. می 
توانیم ثابت کنیم همان طور  که هر زنگی پایانی 
دارد، صندلی ها هم موروثی نیســت. دیگر زمان 
پشت تریبون خوب حرف زدن تمام شده، بروید 
رزومه افراد فعلی که با گرایــش خاص وارد اتاق 

شدند را بررسی کنید . 

از تعصب تا انتخاب عجیب 

 امسال ایشان به صورت کتبی 
اعالم کردند که با توجه به شرایط 

خاص اقتصادی سهم صندوق 
توسعه ملی ۲۰ درصد باشد

با اســتفاده از نرم افــزار آنی 
»قرون«  بدون نیــاز به نصب 
هرگونه نرم افزاری می توانید به 
صورت رایــگان آخرین قیمت 
بیش از ۳0 ارز رایج دنیا )شامل 
دالر، یورو، پونــد، درهم، لیر، 
یوان، ین(، انواع سکه طال )تمام، 
نیم، ربع و ...( و رمــز ارزهای 
 رایج در بــازار مانند بیت کوین 
Ethere�( و اتریوم )Bitcoin(

um( را مشاهده کنید.

قرون

شن مالی
معرفی اپلیکی

مرضیه محب رسول

اتاق بازرگاني اصفهان از ســال 2۰۱8 تا کنون به عنــوان نماینده ایران در 
تهیه گزارش هاي انجام کســب و کار با بانک جهانی همکاری داشته است. 
مدیر عامل بانک جهانی با ارســال نامه اي از اتاق بازرگانی اصفهان به دلیل 
مشارکت در انجام پروژه کســب و کار جهانی ســال 2۰۱۹ قدرداني کرد.
 در بخشی از متن نامه ارســالی »ریتا رامالو «مدیرعامل بانک جهانی آمده

 است :
تیم انجام کســب و کار بانک جهانی از اتاق بازرگانــی و صنایع و معادن و 
کشاورزی اصفهان به جهت مشارکت ارزشمند در تهیه گزارش هاي بازرگانی 
و اقدامات موثر در مولفه های کسب و کار تشــکر می کند و اظهار می دارد 
که گزارش مربوطه در سطح جهانی موفقیت آمیز بوده و توسط رسانه های 
مختلف در سراسر جهان پوشش داده شده است. بدین وسیله از تالش های 

کارشناسان و مدیران اتاق بازرگانی اصفهان قدردانی 
می شود.گفتني است، اتاق بازرگاني اصفهان 

با تفویض اختیار از اتاق بازرگاني ایران و 
معرفی وزارت اقتصاد و دارایی جمهوری 
اسالمی ایران از سال 2۰۱8 تا کنون به 
عنوان نماینده ایــران در تهیه گزارش 

هاي انجام کســب و کار بانــک جهانی 
همکاری داشته است.

مدیرعامل فوالد مبارکه در نهمین همایش چشم انداز صنعت فوالد و معدن ایران:

 توسعه متوازن گروه فوالد مبارکه، راهبرد اساسی این شرکت است 

مدیرعامل فوالد مبارکه در »نهمین همایش چشم انداز صنعت فوالد و معدن ایران 
با نگاهی به بازار« که با حضور  دکترغریب پور، رییس هیئت عامل ایمیدرو، دکتر 
ســرقینی معاون وزیر صمت و اعضای هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد 
برگزار شد، طی سخنانی گفت: توسعه متوازن گروه فوالد مبارکه و احداث نورد 
گرم شماره 2 از مهم ترین راهبردهای اساسی شرکت است. حمیدرضا عظیمیان 
با تاکید بر اینکه احداث نورد گرم شماره 2 فوالد مبارکه با هدف تولید ورق های 
زیر 2 میلی متر در نظر گرفته شده است، تصریح کرد: از کارشناسان و شرکت های 
مشاوره ای برای این موضوع دعوت به همکاری کرده ایم. وی خاطرنشان کرد: در 
ادامه این طرح ها اجرای طرح خط نورد در بندرعباس را نیز در دســت مطالعه و 
بررسی داریم. مهندس عظیمیان در ادامه با اشاره به اهمیت خط نورد 2 گفت: با 
توجه به تحریم ها دو راهکار برای احداث این خط نورد پیش رو داریم: اول اینکه نورد شــماره 2 را در فوالد مبارکه و با استفاده از 
تکنولوژی روز دنیا با در نظر گرفتن تحریم ها اجرا کنیم؛ راهکار دوم این است که مشابه خط نورد گرم فعلی فوالد مبارکه را با توجه 
به نقشه های موجود در بندر عباس اجرا کنیم که در حال بررسی هر دو راه هستیم. وی خاطرنشان کرد: باید در نظر داشته باشیم 
منابع محدود و پروژه هایی که به آنها نیاز داریم، زیاد هستند. در این صورت باید با اولویت بندی حساب شده پروژه ای را انتخاب 
کنیم که بیشترین و سودمندترین بازگشت سرمایه را در کوتاه ترین زمان ممکن در پی داشته باشد. مهندس عظیمیان در همین 
خصوص خاطرنشان کرد: فوالد مبارکه بر آن است با بهره مندی از خرد جمعی همه کارشناسان خبره حوزه صنعت فوالد کشور 
بهترین راه را انتخاب کند و شرایطی فراهم سازد تا این شرکت همچنان بتواند با حفظ سهم ۵۰ درصدی خود در تولید فوالد کشور 

در راه خدمت رسانی به جامعه همچون ستاره ای درخشان در صنعت فوالد کشور بدرخشد.

برگ زرین دیگري بر افتخارات اتاق بازرگاني اصفهان افزوده شد؛

تقدیر بانک جهانی از اتاق بازرگانی اصفهان 

حدیث زاهدی
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تجربه ای متفاوت  از پرداخت الکترونیکی

پیشنهاد سردبیر:

جشــنواره وب و اپلیکیشــن های موبایلی درایران به 
روال سال های گذشته برگزیدگان خود را شناخت. این 
جشنواره معتبر ملی که با شرکت بیشتر اپلیکیشن ها 
و سایت های اینترنتی معروف داخلی برگزار شد، در دو 
بخش داوران و منتخب های مردمی از میان ده ها هزار 
شــرکت کننده، برترین های خود را معرفی کرد. این 
جشنواره هرساله در گروه های مختلف، یک وبسایت و 
یک نرم افزار موبایل را بــا رای داوران به عنوان برگزیده 
معرفی می کند و به آن تندیس برترین وبسایت یا برترین 
نرم افزار موبایل ایران را به عنوان بزرگ ترین افتخار در 
حوزه وب و موبایل ایران اهدا می کند. در این مراســم 
در حالی  نمایندگانی از دادســتانی و اتــاق بازرگانی و 
حتی وزیر ارتباطات حضور و ســخنرانی داشــتند که 
امروز در عرصه هــای ملی حضور اســتارت آپ ها هم 
به عنوان چالش و هــم فرصت مطرح هســتند. اغلب 
اپلیکیشن های طراحی شده داخلی عمال یک استارتاپ 
نو هستند که به دنبال باز کردن راهی در دنیای فناوری 
و کسب درآمد برآمده اند، به همین دلیل رقابت در این 
بازار بســیار زیاد اســت. در این دوره برای اولین بار در 

نظرسنجی های مردمی از 
اپلیکیشن روبیکا استفاده 
شــده بود که این مسئله 
اعتراضاتی را بــه همراه 
داشــت، هر چند شایان 
شــلیله، بنیانگــذار این 
جشنواره از این اقدام دفاع 
کرد و وجــود 25 میلیون 
کاربر روبیــکا را عاملی در 
جهــت رونق بیشــتر این 

جشــنواره دانســت. امسال 
به دلیل تعداد باالی شــرکت 

کنندگان در هر بخش، برگزیــدگان مردمی و داوران 
به صورت جداگانه معرفی و تندیس به آنها اهدا شــد. 
در قسمت ورزشی بهترین اپلیکیشن از دیدگاه داوران: 
نتایج زنده طرفداری، بهترین اپلیکیشن در این بخش 
از دیدگاه مردم: اخبار اســتقالل، بهترین اپلیکیشــن 
ارتباطات و اجتماعی از دیدگاه داوران: بپرسیم، بهترین 
اپلیکیشــن در این بخش از دیدگاه مردم: پیام رســان 
ســروش، بهترین اپلیکیشــن های مجالت و اخبار از 
دیدگاه داوران: آخرین خبر،  بهترین اپلیکیشن در این 
بخش از دیدگاه مردم: آخرین خبر، بهترین اپلیکیشن 
بازی های استراتژیک از دیدگاه داوران: خروس جنگی، 
بهترین اپلیکشن در این بخش از دیدگاه مردم: مهدیار، 
بهترین اپلیکیشن خرید آنالین از دیدگاه داوران: سینما 
تیکت، بهترین اپلیکیشن در این بخش از دیدگاه مردم: 
چیلیوری، بهترین اپلیکیشن در بخش خدمات منزل و 
شخصی از دیدگاه داوران: آچاره، بهترین اپلیکیشن در 
این بخش از دیدگاه مردم: مــدل کیک های تزئینی، 

بهترین اپلیکیشن در بخش سالمت و تناسب اندام از 
دیدگاه داوران: کرفس، بهترین اپلیکیشن در این بخش 
از دیدگاه مردم: شفا داک همچنین بهترین اپلیکیشن 
در بخش سیر و سفر از دیدگاه داوران: علی بابا، بهترین 
اپلیکیشــن در این بخــش از دیدگاه مــردم: فرمون 
همچنین در بخش وب سایت نیز پاسارگاد و بانک ایران 
زمین در میان وب سایت های بانکی توانستند برترین 
رتبه را کسب کنند. بهترین وب سایت در بخش سازمان 
ها و موسسات دولتی از دیدگاه داوران: مرکز مدیریت 
راه های کشور، بهترین ســایت در این بخش از دیدگاه 
مردم: پایگاه اطالع رسانی پلیس فتا، بهترین وب سایت 
در بخش سازمان های خیریه و فعالیت های اجتماعی 
از دیدگاه داوران: محک،  بهترین سایت در این بخش از 
دیدگاه مردم: انجمن اهدای عضو ، بهترین وب سایت 
در بخش خانــواده و کودک از دیــدگاه داوران: نی نی 
بان، بهترین وب ســایت در این بخش از دیدگاه مردم: 
کودکت، بهترین وب سایت در بخش مارکت 
فایل های دیجیتــال از دیدگاه داوران: 
ژاکت، بهترین وب سایت در این 

بخش از دیدگاه مردم: نگاتم. 
گفتنی است؛ در این رویداد یک 
سری جوایز ویژه هم برای برخی 
شــرکت کنندگان در نظر گرفته 
شــده بود. بهترین اپلیکیشــن موبایل 
»اپلیکیشن پرداخت مالی ۷2۴«  
انتخاب شــد و همچنین 
تندیس بهترین اپلیکیشن 
موبایل در سال ۹۷ نیز به 
»موقعیت یاب نشان« 
اعطا شد. استارت آپ 
»باسالم« نیز به عنوان 
بهترین کســب  و کار سال 

۹۷  معرفی شد.

رقابت دیجیتال ها از تازه واردان تا مدعیان

سمانه سعادت

  برترین های جشنواره وب و اپلیکیشن معرفی شدند؛
در مراسم رونمایی از خانواده 

 گلکسی اس 10 سامسونگ
 منتظر چه خبرهایی باشیم؟

تنها چنــد روز دیگر تا مراســم معرفــی خانواده 
گلکسی اس 10 سامســونگ باقی مانده و شرکت 
کره ای آماده می شــود تا کلیه جزییات مربوط به 
پرچمدار آتی خود و نسخه های مشتق شده از آن 
را در اختیار عالقه مندان بگذارد. انتظار می رود که 
در جریان مراســم پیش رو که روز یکم اسفندماه 
برگزار می شــود از سه تلفن هوشــمند متعلق به 
خانواده گلکسی اس 10 سامسونگ رونمایی شود. 
عالوه بر گلکســی اس 10 و نســخه پالس آن که 
طبق روال همیشه باید جایگزین مدل های اس ۹ 
شوند، پیش بینی می شود که نسخه دیگری تحت 
عنوان گلکسی S10E نیز در این مراسم خودنمایی 
کند. طبق پیش بینی ها و البته عکس های لو رفته 
گلکسی اس 10 پالس حفره نمایشگر بزرگ تری 
نسبت به نسخه دیگر خواهد داشت و این یعنی به 
احتمال زیاد شاهد استفاده از دو دوربین سلفی در 
این گوشی خواهیم بود. البته اشاره کنیم که طبق 
شایعات نسخه استاندارد این گوشی برخالف برادر 
بزرگ تر خود حسگر اثرانگشت یکپارچه با نمایشگر 
نخواهد داشت و مکانیزم امنیتی به کار گرفته شده 
در آن تنها اندکی با تکنولوژی مورد اســتفاده در 
نســخه های قبلی اختالف خواهد داشت. عالوه بر 
این گلکسی S10E دکمه پاور بزرگ تری نسبت 
به گوشی های رقیب خواهد داشت؛ چراکه همزمان 
نقش حسگر اثرانگشــت را هم ایفا می کند. البته 
تلفیق حسگر اثرانگشــت و دکمه هوم این روزها 
چندان رایج نیست؛ اما ســونی هم زمانی همین 
ترفند را در موبایل هایش پیاده ســازی می کرد.

سامســونگ هنوز برنامه مدونی را برای معرفی و 
عرضه گوشی های تاشو خود ارائه نکرده؛ اما با توجه 
به مشخصات محصول مشــابهی که چندی پیش 
یک شــرکت چینی در CES به نمایش گذاشت و 
البته کاستی های آن محصول احتمال آنکه گوشی 
تاشوی سامسونگ به این زودی ها برای عرضه به 

بازار آماده شود، بسیار  پایین است.

بررسی اپلیکیشن جیبی مو؛ 
 تجربه ای متفاوت

 از پرداخت الکترونیکی
»جیبی مو« نام اســتارت آپی است که دل به دریا 
زده و آمده که تجربه تبادل پول را در یک محیط 
اجتماعی امتحان کنــد؛ کاری که با الگوبرداری از 
نمونه خارجی نخستین بار اســت در ایران انجام 
می شود، در واقع شــما با یک اپلیکیشن پرداخت 
آســان یا به عبارت دیگر کیف پــول الکترونیکی 
مواجه هســتید که می توانید در آن با ســرعتی 
باال، مراودات مالی خود با دوســتان و آشــنایان 
را به انجام برســانید؛ اما آیــا جیبی مو در ترکیب 
قابلیت های اجتماعی با یک اپلیکیشــن پرداخت 
آسان موفق بوده؟ جی بیمو برای پرداخت، امکانات 
خوب و کاملی دارد و جهت کارت به کارت کردن، 
احتیاجی به داشــتن شــماره کارت طرف مقابل 
نیست؛ چرا که مبلغ در کیف پول درون برنامه ای و 
امن افراد ذخیره می شود. جیبی مو، سه تایم الین 
دارد؛ یکــی تایم الین عمومی کــه مبادالت تمام 
کاربــران اپ را در آن می بینید و دیگری تایم الین 
مخصوص دوستان و در نهایت تایم الین خصوصی.

ویژگی مهم بعدی، امکان درخواســت پول است. 
اگر از یکی از دوستان یا آشنایان تان طلب دارید، 
می توانید از او بخواهید بدهی اش را در کســری از 
ثانیه به شــما پرداخت کند و برای این کار نیازی 
به ثبت نام شخص در اپلیکیشن وجود ندارد. البته 
برای ارتبــاط گرفتن با هر کاربــر اپ می توانید از 
طریق QR Code او را به فهرســت دوستان تان 
اضافه کرده یا از طریق جســت وجوی نام کاربری 
یا شــماره تلفن، این کار را انجام بدهید. جایی که 
برای کارت به کارت کردن یا همــان انتقال پول، 
نیازی به شــماره کارت نیســت و فقــط آیدی یا 
شــماره تلفن افراد کفایت می کند؛ اما آیا این تنها 
هدف جیبی مو از ســاخت یک شــبکه اجتماعی 
برای تســهیل پرداخت ها بوده؟ مسلما نه، محیط 
اجتماعی این اپلیکیشن اهداف دیگری را هم دنبال 
می کند.در جیبی مو می توانــد تراکنش هایتان را 
به حالت خصوصی درآورید تــا افراد متفرقه آن ها 

را نبینند.

ابالغ رای
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به انضمام كليه خسارات وارده قانوني .  شوراباعنايت به اوراق ومحتويات پرونده ونظربه 
مفاددادخواست تقديمي واســتماع اظهارات خواهان ونظربه استعالمات واصله ازبانك 
صادرات وبانك ملي ايران دعوي خواهان رامقرون به صحت تشخيص داده وبه استنادمواد 
198 و 515 و 522 و 519 قانون آئين دادرسي مدني حكم به محكوميت خوانده به پرداخت 
مبلغ يازده ميليون ريال بابت اصل خواسته وپرداخت مبلغ 500 / 487 / 1 ريال بابت هزينه 
دادرســي درحق خواهان صادرواعالم ميگرددراي صادرشده غيابي وظرف مدت بيست 
روز پس ازابالغ قابل واخواهي دراين مرجع وسپس ظرف مهلت بيست روز ازابالغ قابل 
 اعتراض تجديدنظرخواهي دردادگاه محترم عمومي حقوقي دادگستري شهرستان شهرضا 
مي باشد. م الف: 377489 منيرالسادات سيدين قاضي شوراي حل اختالف شماره 3 

حقوقي شهرضا )189 كلمه،2 كادر(  
ابالغ اجرائيه

11/88 بدينوسيله به آقاي عليرضارســتگاري سدهي فرزند جعفر متولد 07 / 10 / 1339 
به شــماره ملي 1819385329 ش ش 1683 كــه طبق آدرس متن ســندوتقاضانامه 
صدوراجرائيه ســاكن شــهرضاخيابان چهل متري كوچه باباربيع منزل استيجاري طبق 
گزارش ماموراداره پســت شــهرضاآدرس مذكورشناســايي نگرديده ابالغ ميشود كه 
باستنادسندازدواج شــماره 1792 مورخ 18 / 05 / 1363 دفترازدواج 2 شهرضاشمامبلغ 
1901000ريال صداق خانم زهره فتوت فرزند حبيب متولد 26 / 03 / 1347 به شــماره 
ملــي 1818222371 ش ش 414 نمــوده ايدكه بعلت عدم پرداخــت نامبرده تقاضاي 
صدوراجرائيه ازطريق دفترخانه تنظيم كننده ســندازدواج رانموده كــه اجرائيه به مبلغ 
1901000 ريال صادروبه اين اجرا ارســال وپرونده اجرايي به شماره بايگانی 9700511 
در اين واحد اجراتشكيل شده وبنابه درخواست زوجه وبراساس شاخص تورم سال 1396 
مبلغ 1901000 ريال مندرج دربه مبلغ 587168028 ريال محاسبه گرديده است ،لذابنابه 
تقاضاي بستانكارطبق ماده 18 آئين نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب 1387 مراتب 
يكنوبت دريكي ازروزنامه هاي كثيراالنتشارچاپ اصفهان جهت ابالغ به شمادرج ومنتشر 
ميگردد وظرف مدت بيست روز پس از انتشار آگهی عمليات اجرائی جريان خواهد يافت. 
م الف: 378809 محمدمهدي يوسفيان مســئول واحداجراي اسناد رسمي شهرضا 

)180 كلمه،2 كادر(  
حصر وراثت

11/89  آقای عزيزاله كريمی دارای شناســنامه شماره 17  به شرح دادخواست به كالسه 
755/97 از اين شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنيــن توضيح داده كه 
شادروان اشرف دادخواه به شناسنامه 36 در تاريخ 97/10/19 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- عزيزاله كريمی، ش.ش 17، 
ت.ت 1363/1/2 فرزند پسر 2- اكبر كريمی عسگرانی، ش.ش 169، ت.ت 1365/1/3 
فرزند پسر 3- محمد كريمی، ش.ملی 5490019451 ، ت.ت 1370/11/21 فرزند پسر 
4- فاطمه كريمی عسگرانی،ش.ش 18 ، ت.ت 1364/1/17 فرزند دختر 5- زهرا كريمی 
عســگرانی، ش.ش 547، ت.ت 1366/12/25  فرزند دختر. اينك با انجام تشــريفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در يك نوبت آگهی می نمايد تا هر كسی اعتراضی دارد و يا 
وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر آگهی ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد و اال 
گواهی صادر خواهد شد. م الف: 379572 كاظمی رئيس شعبه اول شورای حل اختالف 

بخش كرون )154 كلمه،2 كادر(  
حصر وراثت

11/90  آقای سيد مرتضی مطلبی اسفيدواجانی دارای شناســنامه شماره 879  به شرح 

دادخواست به كالسه 1099/97 از اين شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين 
توضيح داده كه شادروان ســيد علی مطلبی اسفيدواجانی به شناســنامه 1635 در تاريخ 
97/8/17 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حيــن الفوت آن مرحوم منحصر 
است به: 1- سيد مرتضی مطلبی اســفيدواجانی، ش.ش 879، 2- سيد مصطفی مطلبی 
اســفيدواجانی، ش.ش 2916، 3- ســيد محمد كاظم مطلبی،ش.ش 4096، 4- سيد 
محمدرضا مطلبی اســفيدواجانی، ش.ش 9182 )فرزندان ذكور متوفی( 5- زينب بگم 
مطلبــی اســفيدواجانی، ش.ش 36126 )فرزند انــاث متوفی( 6- بيگــم جان مطلبی 
اسفيدواجانی، ش.ش 1242 )همسر متوفی( متوفی به غير از ورثه فوق ورثه ديگری ندارد. 
اينك با انجام تشريفات مقدماتی درخواســت مزبور را در يك نوبت آگهی می نمايد تا هر 
كسی اعتراضی دارد و يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر آگهی ظرف يك ماه 
به شورا تقديم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 378557 احمدی قاضی شعبه 

اول شورای حل اختالف تيران )168 كلمه،2 كادر(  
حصر وراثت

11/91 آقای احســان نجفی دهاقانی دارای شناسنامه شــماره 1815849754 به شرح 
دادخواســت به كالسه 917/97  از اين شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و 
چنين توضيح داده كه شادروان صديقه ابراهيم زاده دهاقانی به شناسنامه 4105 در تاريخ 
1397/11/10 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر اســت به: 
1- احســان نجفی دهاقانی فرزند قربانعلی به شــماره ملی 1815849754 پسر متوفی 
2- فرخنده نجفی دهاقانی فرزند قربانعلی به شــماره ملی 1817689460 دختر متوفی 
3- پروين نجفی دهاقانی فرزند قربانعلی به شــماره ملــی 1817819313 دختر متوفی 
4-پروانه نجفی دهاقانی فرزند قربانعلی به شــماره ملــی 1819311384 دختر متوفی 
5- ناهيد نجفی دهاقانی فرزند قربانعلی به شــماره ملــی 1819364755 دختر متوفی 
6- نسرين نجفی دهاقانی فرزند قربانعلی به شــماره ملی 1815790245 دختر متوفی 
7- فروزان نجفی دهاقانی فرزند قربانعلی به شــماره ملی 1819130738 دختر متوفی 
8- افسانه نجفی فرزند قربانعلی به شماره ملی 1819152812 دختر متوفی. متوفی به جز 
نامبردگان فوق فاقد ورثه ديگری می باشد. اينك با انجام تشريفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در يك نوبت آگهی می نمايد تا هر كسی اعتراضی دارد و يا وصيتنامه ای از متوفی 
نزد او می باشد از تاريخ نشر نخستين آگهی ظرف يك ماه  به شورا تقديم دارد و اال گواهی 
صادر خواهد شد. م الف: 378683 شعبه دوم حقوقی مجتمع شماره يك شورای حل 

اختالف دهاقان )215 كلمه،2 كادر(  
حصر وراثت

11/92 آقای محمد تقی كاظم زاده دهاقانی دارای شناســنامه شــماره 203 به شــرح 
دادخواست به كالسه 918/97  از اين شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين 
توضيح داده كه شــادروان داراب كاظم زاده دهاقانی در تاريــخ 1397/10/18 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به: 1- محمد تقی كاظم زاده 
دهاقانی فرزند داراب، ش.ش 203 كدملــی 5129623754 ، ت.ت 1345/8/4 صادره 
از دهاقان )پســر متوفی( 2- علی كاظم زاده دهاقانی فرزند داراب، ش.ش 138 كدملی 
5129642023، ت.ت 1351/3/1 صادره از دهاقان )پســر متوفی( 3- زهره كاظم زاده 
دهاقانی فرزند داراب، ش.ش 275 كدملی 5129617193 ، ت.ت 1342/10/15 صادره 
از دهاقان )دختر متوفی( 4- مريم كاظم زاده دهاقانی فرزند داراب، ش.ش 225 كدملی 
5129634071 ، ت.ت 1348/9/10 صــادره از دهاقان 5- اعظــم كاظم زاده دهاقانی 
فرزنــد داراب، ش.ش 5687 كدملــی 5129396863، ت.ت 1362/12/24 صادره از 
 دهاقان 6- فاطمه صغرا خواجه فرزند مصطفی، ش.ش 4981 كدملی 5129389808 ، 
ت.ت 1325/8/15 صادره از دهاقان )همســر متوفی(. متوفی وارث ديگری ندارد. اينك 
با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يك نوبت آگهی می نمايد تا هر كسی 
اعتراضی دارد و يا وصيتنامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاريخ نشر نخستين آگهی ظرف 
يك ماه  به شورا تقديم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 378685 شعبه دوم 

حقوقی شورای حل اختالف دهاقان )219 كلمه،2 كادر(  

حصر وراثت
11/93  خانم نســرين اصالنی دارای شناسنامه شماره 4255  به شــرح دادخواست به 
كالسه  572/97 از اين شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده 
كه شادروان اشرف مقدسی به شناسنامه 153 در تاريخ 1392/9/20 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به دو فرزند پســر به نام 
های 1- حميد اصالنی، ش.ش 126 متولــد 1347/11/20، 2- وحيد اصالنی، ش.ش 
35 متولــد 1362/2/11 و يك فرزند دختر به نام نســرين اصالنی، ش.ش 4255 متولد 
1352/4/7 و يك همسر دائمی به نام نوروز علی اصالنی آخوره عليائی، ش.ش 53 متولد 
1326/1/7 و غير از نامبردگان فوق وارث ديگری ندارد. اينك با انجام تشريفات مقدماتی 
درخواســت مزبور را در يك مرتبه آگهی می نمايد تا هر كسی اعتراضی دارد يا وصيتنامه 
از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر نخســتين آگهی ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد و اال 
گواهی صادر خواهد شد. م الف: 378694 شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان 

فريدونشهر)160 كلمه، 2 كادر(
ابالغ وقت رسيدگی

11/94  شــماره: 445 -97/11/23  آقای هيبت اله غالمی فرزند فتح اله دادخواســتی 
مبنی بر مطالبه وجه به طرفيت آقای اســكندر صفری فرزند صفر تقديم نموده و خوانده 
 را مجهول المكان اعالم نموده اســت لذا شــعبه دوم شــورای حل اختالف شهرستان
 فريدون شهر وقت رسيدگی برای رســيدگی به ادعای خواهان برای مورخ 1398/1/20 
ساعت سه بعد از ظهر در محل شــوراهای حل اختالف شهرســتان فريدون شهر واقع 
در بلوار گلستان شــهدا- جنب دادگســتری تعيين و بدين نحو به آقای خوانده مجهول 
المكان اعالم و به منزله ابالغ قانونی تلقی می شــود. م الف: 378761 شــعبه دوم 
 حقوقی مجتمع شماره يك شــورای حل اختالف شهرستان فريدونشــهر)101 كلمه، 

1 كادر(
ابالغ وقت رسيدگی

11/95 شماره: 444-97/11/23  آقای مرتضی قلی )عيسی( جوانبخت  فرزند مهديقلی 
دادخواســتی مبنی بر مطالبه وجه به طرفيت آقای اســكندر صفــری فرزند صفر تقديم 
نموده و خوانده را مجهول المكان اعالم نموده اســت لذا شعبه دوم شورای حل اختالف 
شهرستان فريدون شهر وقت رســيدگی برای رســيدگی به ادعای خواهان برای مورخ 
1398/1/20 ساعت سه بعد از ظهر در محل شــوراهای حل اختالف شهرستان فريدون 
شهر واقع در بلوار گلستان شهدا- جنب دادگســتری تعيين و بدين نحو به آقای خوانده 
مجهول المكان اعالم و به منزله ابالغ قانونی تلقی می شود. م الف: 378760 شعبه 
 دوم حقوقی مجتمع شماره يك شــورای حل اختالف شهرستان فريدونشهر)103 كلمه،

 1 كادر(
ابالغ وقت رسيدگی

11/96 شماره: 446-97/11/23  آقای عزت اله بهاءالدين فرزند محمد دادخواستی مبنی 
بر مطالبه وجه به طرفيت آقای اسكندر صفری فرزند صفر تقديم نموده و خوانده را مجهول 
المكان اعالم نموده است لذا شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان فريدون شهر وقت 
رسيدگی برای رسيدگی به ادعای خواهان برای مورخ 1398/1/20 ساعت سه بعد از ظهر 
در محل شوراهای حل اختالف شهرستان فريدون شهر واقع در بلوار گلستان شهدا- جنب 
دادگستری تعيين و بدين نحو به آقای خوانده مجهول المكان اعالم و به منزله ابالغ قانونی 
تلقی می شود. م الف: 378755 شــعبه دوم حقوقی مجتمع شماره يك شورای حل 

اختالف شهرستان فريدونشهر)102 كلمه، 1 كادر(
حصر وراثت

11/97  آقای مســعود رحمانی دارای شناسنامه شماره 1349  به شــرح دادخواست به 
كالســه  555/97  از اين شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح 
داده كه شــادروان عفت كوهســتانی مزدآبادی به شناســنامه 481 در تاريخ 97/7/26 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگــی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 
1- فرامرز رحمانی، ش.ش 41268 فرزند مســعود نســبت فرزنــد 2- فريبرز رحمانی، 

ش.ش 68187 فرزند مســعود  نسبت فرزند 3- مســعود رحمانی، ش.ش 1349 فرزند 
غالمحسين نسبت همسر. اينك با انجام تشــريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يك 
مرتبه آگهی می نمايد تا هر كسی اعتراضی دارد يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ 
 نشر نخســتين آگهی ظرف يك ماه به شــورا تقديم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.

  م الف: 380376 شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف شهرستان زواره )133 كلمه، 
1 كادر(

فقدان سند مالکيت
11/98شــماره صادره: 1397/03/551518-1397/11/27  نظر به اينكه سند مالكيت 
ششــدانگ پالك ثبتی شــماره 382 اصلی عليا اردســتان واقع در بخش 17 اصفهان 
ذيل ثبت 10789 در صفحــه 302 دفتر 216 امالك به نام محمدرضا معمار اردســتانی 
صادر و تســليم گرديده است، ســپس نامبرده با ارائه درخواســت كتبی به شماره وارده: 
970320541866809-97/11/23 به انضمام دو برگ استشهاديه محلی كه امضاء شهود 
آن ذيل شماره: 19885-97/10/20 به گواهی دفتر خانه 51 اردستان رسيده است مدعی 
است كه سند مالكيت آن به علت جابه جايی مفقود گرديده است و درخواست صدور المثنی 
سند مالكيت ملك فوق را نموده اند لذا مراتب به استناد تبصره يك اصالحی ذيل ماده 120 
آيين نامه قانون ثبت در يك نوبت آگهی می شود چنانچه كسی مدعی انجام معامله نسبت 
به ملك مرقوم يا وجود سند مالكيت نزد خود می باشد از تاريخ انتشار اين آگهی ظرف مدت 
ده روز اعتراض خود را كتبًا ضمن ارائه اصل سند مالكيت يا سند معامله به اين اداره تسليم 
و رسيد اخذ نمايد تا مراتب صورتمجلس و اصل ســند مالكيت به ارائه كننده سند مسترد 
گردد بديهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسيد يا در صورت اعتراض اصل سند 
مالكيت يا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالكيت المثنی طبق مقررات خواهد 
 شــد. م الف:380498 عصاری رئيس اداره ثبت اسناد و امالك اردستان )213 كلمه،

 2 كادر(
تحدید حدود اختصاصی

 11/99 شــماره صــادره:1397/03/551370 نظر بــا اينكه تحديد حدود ششــدانگ 
 يكدرب باغ پالك شــماره 87 فرعی واقع در اردســتان يك اصلی دهســتان گرمسير

 بخش 17 ثبت اصفهان كه طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام آقای محمدرضا بديعی فرزند 
 صدر و غيره در جريان اســت و عمليات تحديد حدود قانونی آن به علت اشتباه در آگهی
 احتياج به تجديد دارد. اينك بنا به دستور قسمت اخير ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای 
نامبرده تحديد حدود پالك مرقوم در ساعت نه صبح روز چهارشنبه مورخه 1397/12/22 
 در محل شــروع و به عمــل خواهد آمد لــذا به موجب ايــن آگهی به كليــه مجاورين 
 اخطار می گــردد كه در روز و ســاعت مقــرر در اين آگهــی در محل حضــور يابند و

  اعتراضات مالكين يا مجاورين مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورت مجلس 
تحديدی تا 30 روز پذيرفته خواهد شد. م الف:380499 خيراله عصاری  رئيس اداره 

ثبت اسناد و امالك اردستان )149 كلمه، 2 كادر(
حصر وراثت

11/106  آقای سعيد افسری بادی فرزند حسين باستناد شــهادت نامه و گواهی فوت و 
رونوشت شناسنامه ورثه طی درخواستی به شماره كالســه  875/97 به اين شورا چنين 
اشعار داشته است كه شــادروان مرحوم آقای حسين افســری بادی فرزند علی اكبر در 
اقامتگاه دائمی خود فوت نموده و ورثه حين الفوت آن مرحوم عبارتند از: 1- مريم باقريان 
بادی به شماره ملی 1239877773 نسبت همسر 2- سعيد افسری بادی به شماره ملی 
1230041052 نسبت فرزند 3- فاطمه افسری بادی به شماره ملی 1230032029 نسبت 
فرزند 4- حميدرضا افسربادی به شــماره ملی 1230015061 نسبت فرزند و به جز افراد 
فوق الذكر وارث ديگری ندارد لذا مراتب جهت نشر در يكی از روزنامه های كثيراالنتشار 
ارسال می گردد تا هر كســی اعتراضی دارد و يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ 
 نشر نخســتين آگهی ظرف يك ماه به شــورا تقديم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 382315 شعبه اول حقوقی مجتمع شماره يك شورای حل اختالف شهرستان 

بادرود )160 كلمه، 2 كادر(
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کشف کارگاه تولید داروهای نیروزای تقلبی 
در اصفهان

پیشنهاد سردبیر:

ناجا

اخبار

محیط زیست

راه اندازی مراکز درمانی 
هالل احمر در سوریه 

با جدی شــدن احتمال سفر رســمی زائران 
ایرانی به ســوریه، رییس مرکز پزشکی حج و 
زیارت جمعیت هالل احمــر، از آمادگی برای 
راه اندازی مراکز درمانی هالل احمر در سوریه 
 در صورت آغاز سفر زائران ایرانی به این کشور

 خبر داد.
محمدتقی حلی ســاز، درباره اظهارات مطرح 
شده پیرامون احتمال آغاز سفر رسمی زائران 
ایرانی به سوریه و اقدامات مرکز پزشکی حج و 
زیارت جمعیت هالل احمــر در این خصوص، 
گفت: مرکز پزشکی حج و زیارت هالل احمر در 
همکاری با سازمان حج و زیارت مسئولیت ارائه 
خدمات بهداشتی و درمانی زائران ایرانی در سه 
کشور عربستان، عراق و سوریه را برعهده دارد؛ 
اما با توجه به اینکه اعزام زائر به ســوریه انجام 
نمی شود  ما نیز در حال حاضر مرکز درمانی در 

این کشور نداریم.
 وی با اشاره به احتمال ازسرگیری اعزام زائران 
ایرانی به کشــور ســوریه، خاطرنشــان کرد: 
صحبت هایی درباره از ســرگیری اعزام زائران 
مطرح شده و تا جایی که اطالع دارم موضوع در 
شورای عالی امنیت ملی نیز طرح شده است، 
بنابراین در صورتی که سفرها به شکل رسمی 
آغاز شود ما نیز آمادگی داریم که در کوتاه ترین 
زمان ممکن مراکز درمانی خود را در دمشق و 
زینبیه راه اندازی کنیم تا نسبت به ارائه خدمات 

به زائران اقدام شود.

»آرتروز شدید گردن« در 
انتظار بسیاری از دانش آموزان

معاون تربیت بدنی و ســالمت وزارت آموزش 
و پرورش بــا بیان اینکه تحــرک باید در دوره 
دبستان در دانش آموزان نهادینه شود؛ چرا که 
پس از ۱۰ سالگی دیگر فرصت جبران نداریم، 
گفت: هم اکنــون کمربندی شــانه ای بچه ها 
ضعیف شده و در آینده با آرتروز شدید گردن 

مواجه خواهند شد.
 مهرزاد حمیدی افــزود: زندگی جدید فرصت 
حرکــت را از کودکان گرفته و آنها با ســکون، 
آپاراتمان نشینی و فقر حرکتی مواجه هستند؛ 
از ســوی دیگر فناوری هــای نوین بــه ویژه 
اینترنت و موبایل حرکت را از کودکان دزدیده 
 اســت. وی ادامه داد: 2 ســاعت درس تربیت 
بدنی نیــاز دانش آموزان به حرکــت را تامین 
نمی کند و باید فوق  برنامه ورزشــی هم مد نظر 

باشد.

 6 کبک خوشبخت
 پس از شکار زنده ماندند

رییس اداره محیط زیست کاشان گفت: 6  قطعه 
کبک زنده از یک متخلف شکار کشف و ضبط 
و سپس از سوی دوســتداران حیات وحش در 
طبیعت رها سازی شــدند. حسین خادمی، با 
اعالم این خبر اظهار کرد: یک متخلف شکار و 
صید به همراه 6 قطعه کبــک زنده  در مناطق 
حفاظت شده شهرستان کاشان از سوی محیط 
بانان متوقف و به مراجع قضائی معرفی شد. وی 
افزود: این متخلف که سابقه صید و شکار غیر 
قانونی نداشــت در مراجع قضائی به دلیل در 
دام انداختن 6کبک محکــوم به پرداخت یک 

میلیون و 2۰۰ هزار تومان جریمه شده است.

معاون سازمان حفاظت محیط زیست:
تخریب و تصرف در مناطق 
چهارگانه تحت مدیریت 

محیط زیست باید به صفر برسد
معاون سازمان حفاظت محیط زیست با بیان 
اینکه از بدو تاسیس و ایجاد مناطق چهارگانه تا 
کنون حدود یک در صد از سطح مناطق تحت 
مدیریت کشور مورد تصرف قرار گرفته یا واگذار 

شده اند، گفت: این عدد باید به صفر برسد.
حمیــد ظهرابــی در جلســه هم اندیشــي و 
بررســي اقدامات و پیگیري هاي انجام شــده 
در خصوص تحویل و تحول و کاداستر مناطق 
تحت مدیریت که با حضور معاونین ادارات کل 
حفاظت محیط زیست استان ها و نمایندگان 
سازمان بازرسي کل کشــور برگزار شد،گفت: 
تخریب و تصرف اراضــي در مناطق چهارگانه 
تحــت چهارگانه تحت مدیریــت از معضالت 
قدیمي این مناطق به شمار مي رود. وی ادامه 
داد: این تصرفات حدود یک در صد از ســطح 
مناطق تحت مدیریت کشور را شامل مي شود. 
ظهرابی افزود:  از این یــک در صد تصرفات و 
واگذاری ها حدود ۷۵ در صــد آن به نوعی به 
 دستگاه های دولتی و نهاد های نظامي مربوط 

مي شود.

 خط و نشان پلیس 
برای موادفروشان اینترنتی

رییس پلیس مبارزه با موادمخدر ناجا از فعالیت مرکز 
اطالعات فضای مجازی پلیس مبارزه با موادمخدر 
در کشور برای شناسایی و دستگیری فروشندگان 
اینترنتی موادمخدر خبر داد. سردار محمد مسعود 
زاهدیان درباره فعالیــت قاچاقچیان موادمخدر در 
فضای مجازی اظهار کرد: فضــای مجازی در عین 
اســتفاده درســت از آن می تواند به بستری برای 
فعالیت افراد سودجو تبدیل شود. وی افزود: ظرفیت 
فضای مجازی به گونه ای است که توزیع کنندگان 
موادمخدر در آن فعالیت می کنند و با استفاده از این 

فضا توزیع موادمخدر را گسترش می دهند.
 ســردار زاهدیان، با بیان اینکه گرایش شبکه های 
قاچاق موادمخدر در فضای مجازی بیشتر شده است، 
تصریح کرد: حدود یک سال است که مرکز اطالعات 
فضای مجازی پلیس مبارزه با موادمخدر را راه اندازی 
 کردیم و ماموران پلیــس مبارزه بــا موادمخدر با
 رصد این فضا، به دنبال شناســایی و دســتگیری 
قاچاقچیان و فروشــندگان اینترنتــی موادمخدر 

هستند.

رییس پلیس پیشگیری تهران بزرگ:
نمی توان به شرکت های 
گردشگری صرفا اینترنتی 

اطمینان کرد
رییس پلیس پیشــگیری تهران بــزرگ گفت: به 
شرکت های گردشگری که صرفا اینترنتی هستند، 
نمی توان اطمینان کرد. ســردار کیوان ظهیری در 
توصیه به شهروندان برای انتخاب تورهای مسافرتی و 
گردشگری به خصوص در ایام پایانی سال اظهار کرد: 
شهروندان باید برای انتخاب تور مسافرتی، دریافت 
ویزا و امور گردشگری به شرکت هایی مراجعه کنند 
که در امور شرکت ها ثبت شــده باشد و در صورت 
عدم اطمینان، هیچگاه اســناد، مدارک و پول خود 
را به این شرکت ها ندهند. رییس پلیس پیشگیری 
تهران بزرگ با بیان اینکه صرفــا به اینترنتی بودن 
شرکت های گردشــگری نمی توان اطمینان پیدا 
کرد، متذکر شد: شهروندان باید با مراجعه حضوری 
به شرکت، نســبت به وجود خارجی آن اطمینان 

حاصل پیدا کنند.

کشف کارگاه تولید داروهای 
نیروزای تقلبی در اصفهان

رییس پلیس آگاهی استان اصفهان از دستگیری 
فردی که با دائر کردن کارگاهــی اقدام به تولید 
داروهای نیروزای تقلبی در زمینه پرورش اندام 
می کرد، خبر داد.ســرهنگ ســعید سلیمیان 
اظهار داشــت: کارآگاهــان اداره عملیات ویژه 
پلیس آگاهی استان اصفهان در پی کسب خبری 
مبنی بر اینکه فردی در زمینــه توزیع دارو های 
نیروزای تقلبــی در زمینه پرورش انــدام اقدام 
می کند، موضــوع را به صورت ویژه در دســتور 
کار خود قــرار دادند. این مقــام انتظامی اظهار 
داشت: در بازرســی صورت گرفته از منزل متهم 
مشخص شــد وی قســمتی از منزل خود را به 
 کارگاه تولیــد دارو های نیــروزای تقلبی تبدیل 

کرده است. 
سرهنگ سلیمیان  عنوان کرد: متهم کپسول های 
دارویــی را از داروخانه ها تهیه و پــس از تخلیه 
محتوای آن ها مواد تقلبــی را جایگزین کرده و 
در قوطی هایی با مارک های جعلی قرار می داده 
و بعد اقدام به فروش ایــن دارو ها می کرد. وی با 
بیان اینکه تحقیقات در خصوص ابعاد بیشتری 
از فعالیت این جاعل کمــاکان ادامه دارد، اظهار 
داشت: به ورزشکاران رشته بدنسازی و پرورش 
اندام توصیه می کنیم دارو های مورد نیاز را تحت 
نظر پزشک خود و از مراکز معتبر و مجوز دار تهیه 
کرده و از خریداری این گونه اقالم در شبکه های 
اجتماعی مجازی و از دست افراد نا آشنا به بهانه 

ارزان بودن آن ها خودداری کنند.

جاساز 97 کیلوگرم تریاک زیر 
بار قانونی سیب زمینی در اصفهان 
فرمانده انتظامی شهرســتان نایین، از کشــف 
مقدار 9۷ کیلوگرم تریاک که زیر بار قانونی سیب 
زمینی جاساز شده بود، خبر داد. سرهنگ »صادق 
کاظم زاد« اظهار داشت : ماموران پاسگاه انتظامی 
چوپانان و پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان 
نایین، حین کنترل خودروهــای عبوری به یک 
دستگاه کامیونت  مشکوک و آن را متوقف کردند.

وی افزود: در بازرسی از این خودرو مقدار 9۷ کیلو 
و 3۰۰ گرم تریاک که زیر بار قانونی سیب زمینی 

جاساز شده بود، کشف  شد.

دبیر شــورای هماهنگــی مبارزه با مــواد مخدر 
اصفهان، گفت: با وجود تالش های انجام گرفته، 
نرخ شیوع اعتیاد در این استان 2/4 درصد و نرخ 
رشد جمعیت ســه اســت؛ زنگ خطری که باید 
اقدامات جدی تر برای رفع این مشــکل صورت 
گیرد. اصغر هادی افزود: امروز ۵۰ درصد زندانی ها 
به طور مستقیم با مواد مخدر مرتبط است و شیوع 
آن در اصناف مختلف دانش آموزی، دانشجویی و 
بانوان زیبنده مردم اصفهان نیست.وی بیان کرد: 
اجتماعی کردن پیشــگیری رویکرد مســئوالن 
کشور در مواجه با آســیب های اجتماعی به ویژه 
مسئله مواد مخدر است. وی، با بیان این که محور 
اجتماعی کردن گروه های مرجع مانند هنرمندان 
هســتند، اظهارداشت: مســئولیت هنرمندان و 
گروه های مرجع در جامعه بیش از ســایر اقشار 
اســت هر چند در اجتماعی کردن پیشگیری از 
آسیب های اجتماعی وظیفه اصلی به عهده پدران و 
مادران است. دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد 
مخدر اصفهان ادامه داد : امروز دشــمن برای هر 

قشر و گروهی نسخه های دروغین برای استعمال 
مواد مخدر تجویز کرد و در جامعه القا کردند، خانم 
ها برای زیبایی، در کودکان و نوجوانان برای تخلیه 
انرژی و در افراد مســن برای رفع درد باید از مواد 
مخدر استفاده کرد. هادی، با اشاره به تولیدات این 
شورا در راستای آگاه سازی جامعه، تصریح کرد: 
برنامه تلویزیونی »هشــتک نه« با حضور بهترین 

کارشناسان در 3۰ قسمت در حال پخش است.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر اصفهان:

زنگ خطر معضل اعتیاد در اصفهان جدی گرفته شود
مدیرکل هواشناسی استان اصفهان گفت: میانگین 
وزنی بارندگی این استان از ابتدای مهرماه امسال تا 
اواسط بهمن ماه 8۵ میلی متر بوده که در مقایسه با 
مدت مشابه سال گذشته 634/2 درصد افزایش را 
نشان می دهد. حمیدرضا خورشیدی افزود: میانگین 
وزنی بارش تا اواســط بهمن ماه ۱39۷ در اســتان 
برابر 8۵ میلی متر است که نســبت به مدت مشابه 
در بلندمدت ۱3درصد و نســبت به مدت مشابه در 
سال گذشــته 634/2 درصد افزایش داشته است. 
وی گفت: میانگین حسابی بارش سال آبی جاری در 
ایستگاه های سینوپتیک استان نیز۱2۱/۵ میلی متر 
است که نسبت به مدت مشــابه در بلندمدت دوره 

آماری، 4۵/۷ درصد افزایش داشته است.
 به گفته وی؛ اســتان اصفهان در سال زراعی جاری 
حدود ۵۱ درصــد از بارش یک ســال زراعی کامل 
در بلندمدت را دریافت کرده اســت. خورشــیدی 
خاطرنشــان کرد: ایســتگاه فریدونشــهر با 3۵۰ 
میلی متر بارش و ایستگاه سمیرم با 323 میلی متر 
بارش بیشــترین میزان بارش دریافتی استان را به 

خود اختصاص داده اند. وی  تصریح کرد: بیشترین 
درصد دریافت بارش نسبت به بلندمدت در استان 
نیز مربوط به ایســتگاه های اصفهان و گلپایگان به 

مقدار 9۱ درصد است.
 همچنین میزان بــارش در ایســتگاه کوهرنگ به 
عنوان سرچشمه زاینده رود در این بازه زمانی برابر 
با 9۷4/۷ میلی متر اســت که 6۰درصد از میانگین 

بلندمدت خود بیشتر است. 

مدیرکل هواشناسی استان اصفهان:

بارندگی  ها نسبت به سال گذشته افزایش داشته است

هواشناسیهشدار

چندی پیش آماری از میزان پراکندگی و بیشترین 
شــیوع ســرطان ها و تومورها که موجب مرگ و 
میر ایرانی ها شــده اســت به تفکیک استان های 
کشــور منتشــر شــد. در این آمار »اصفهان« در 
کنار اســتان هایی مانند آذربایجان غربی و شرقی، 
خراســان رضوی و مازندران و گیــالن به عنوان 
بیشترین شیوع سرطان ها و فوت بر اثر این بیماری 
قرار گرفته است. همچنین در ابتدای امسال اعالم 
شد که میزان شــیوع سرطان ســینه در اصفهان 
بیشتر از نرم کشوری است و به عنوان یکی از عوامل 
اصلی مرگ و میر زنان در این استان شناخته شده 

است.
سونامی سرطان در اصفهان در موج تایید 

و تکذیب ها
اینکه سرطان یک بیماری در حال پیشرفت در میان 
انسان هاســت، تنها مختص ایران و یا مردم جهان 
سوم نیست بلکه این پدیده به علل تغییراتی که در 
ســبک زندگی و تغذیه مردم روی داده بیماری رو 
به گسترشی اســت؛ اما این روند در برخی از نقاط 
به دلیل وجود برخــی از فاکتورهــای محیطی و 
فرهنگی سرعت بیشتری دارد. اصفهان چند سالی 
است که به عنوان اولین ها در برخی از بیماری های 
سخت مانند »ام اس« و »ســرطان« مطرح بوده 
است. افزایش آالینده های هوا و خشکسالی و سایر 
فاکتورهای محیطی خطرزا در رشــد این عوامل 
موثر اســت. هر چند برخی از مدیران بهداشــتی 
استان تالش دارند تا بگویند تشیه روند رو به رشد 
سرطان به سونامی تنها اغراق در این زمینه بوده و 
این بیماری نه در ایران و نه در استان اصفهان بیشتر 
از نرم جهانی نیست. در همین زمینه رییس مرکز 
تحقیقات پیشگیری از سرطان اصفهان اعالم کرده 
است: در مورد شــیوع بیماری سرطان تا حدودی 
بزرگ نمایی شــده، در حقیقت بیماری ســرطان 
در همه دنیا و ایران با شــیب بسیار آرامی در حال 
افزایش اســت و اصفهان هم از این قاعده مستثنی 
نیست؛ اما به وجود سونامی سرطان اعتقادی نداریم 
. وی خاطرنشان کرد: در ایران ثبت سرطان اتفاق 
افتاده است و طی ســال های اخیر ثبت، تشخیص 
و درمان ســرطان روندی بهتری پیــدا کرده و در 
برخورد بــا تعدای زیادی از بیماران ســرطانی که 
تشــخیص بیماری و درمان آنها را داشــتیم این 

ذهنیت در اصفهان به وجود آمده که مردم فکر کنند 
آمار سرطان افزایش یافته است این در حالی است 
که در گذشته این بیماری بین مردم بوده و مبتالیان 
بعد از طی شدن سه الی شش ماه فوت می کردند؛ 
امروزه با تشخیص زودرس و درمان های بهتر بیمار 

۱۰ الی 2۰ سال طول عمر  خوبی را پیدا می کند.
همکاری اصفهان و ژاپن در زمینه سرطان

اگر چه میزان ابتال در برخی از ســرطان ها مانند 
سینه در اصفهان باالست؛ اما خوشبختانه در برخی 
از انواع خطرناک این بیماری مانند سرطان معده، 
جزو اســتان های با شــیوع پایین قرار داریم. در 
حالی که میزان ابتال به ســرطان معــده در ایران 
۱۰ ســال جوان تر از نرم جهانی است؛ اما در برخی 
از مناطق مانند کردســتان، ایالم، مازندران میزان 
ابتال افراد باالســت؛ اما در اصفهان، چهارمحال و 
بختیاری، کرمان  و کرمانشــاه این میزان پایین تر 
از نرم کشوری است. یکی از اصلی ترین فاکتورهای 
موفقیت در درمان این بیماری تشخیص زودهنگام 

آن اســت که معموال علل اصلی مرگ و میر با این 
نوع بیماری را تشــکیل می دهد. بر این اســاس 
همکاری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بادانشگاه 
کاگوشیمای ژاپن در مورد ارتقای سطح تشخیص 
های زودهنــگام این بیماری آغاز خواهد شــد. بر 
اســاس اعالم عضو هیئــت علمی دانشــگاه علوم 
پزشــکی اصفهان، چند طرح پژوهشی در راستای 
تشخیص زودرس و روش های درمانی در خصوص 
سرطان معده با  دانشگاه کاگوشــیمای ژاپن آغاز 
شده است. محسن شهریاری اظهار داشت: با توجه 
به شیوع سرطان معده در ایران و ژاپن ، طرح های 
تحقیقاتی بین دو دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و 
دانشگاه کاگوشیمای ژاپن تعریف کردیم که بتوانیم  
آخرین روش های درمانی جدید و دســتاوردهای 
علمی را در این حوزه ارائه کنیم.وی بیان داشــت: 
از سه سال گذشــته جمعی از دانشجویان دانشگاه 
کاگوشــیمای ژاپن به منظور آشــنایی با تمدن، 
فرهنگ ها و مذاهب کشورهای مختلف به ایران سفر 

کرده اند که امسال برای سومین بار با سفر به ایران و 
بازدید از شهرهای مختلف، در اصفهان حضور یافتند 
و از دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان بازدید به عمل 
آوردند.وی هدف از ایجاد این تعامالت مشترک را در 
راستای گسترش ارتباطات بین دو کشور در زمینه 
های علمی، آموزشــی و فرهنگی ذکر کرد و افزود: 
سال گذشته یک سمینار با عنوان پرستاری در منزل 
با همکاری دانشگاه کاگوشیمای ژاپن در دانشگاه 
علوم پزشکی اصفهان برگزار شد و همچنین سمینار 
مراقبت تسکینی با همکاری اساتید دانشگاه های 
ژاپن در ۱4 و ۱۵ اسفندماه در دانشگاه علوم پزشکی 

اصفهان برگزار می شود.
وی ادامه داد:در پی انعقاد تفاهم نامه با دانشــگاه 
کاگوشیمای ژاپن، چند طرح پژوهشی در راستای 
تشــخیص زودرس، مطالعــات اپیدمیولوژیک و 
روش هــای درمانــی و مراقبتــی جدیــد در 
 خصوص ســرطان معده را بــا این دانشــگاه آغاز 

کردیم.

ژاپنی ها به کمک اصفهانی ها می آیند
به منظور مهار بیماری سرطان در اصفهان؛

مدیرکل ثبت احوال اصفهان خبر داد:
کاهش زاد و ولد در اصفهان

مدیرکل ثبت احوال اســتان اصفهان گفت: با بیان اینکه 8۰ درصد از اصفهانی ها کارت ملی هوشــمند 
خود را دریافت کرده اند، اظهار کرد: بنابر اظهارات سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور بومی سازی تولید 
کارت ملی خام در داخل کشور در مراحل نهایی است و به زودی از این مشکل عبور می کنیم و بقیه افراد 
متقاضی نیز کارت ملی خود را دریافت خواهند کرد. حسین غفرانی  با اشاره به اینکه طی ۱۰ ماه ابتدایی 
سال گذشته 68 هزار و 62۷ والدت در استان اصفهان ثبت شده بود، افزود: همچنین در ۱۰ ماه اخیر سال 
جاری 62 هزار و ۵92 والدت ثبت شد که نشان می دهد در سال جاری نسبت به سال گذشته، 9 درصد 
کاهش والدت داشتیم، همچنین در سال جاری از تعداد کل والدت ذکر شده، 3۰ هزار و ۷۱۱ نوزاد دختر 

و 3۱ هزار و 888 نوزاد پسر بودند.

مدیر بهداشت محیط مرکز بهداشت استان خبر داد:
آغاز طرح بسیج سالمت نوروزی در استان اصفهان

طرح بسیج سالمت نوروزی با مشارکت بازرسان بهداشت محیط در استان اصفهان آغاز شد. مدیر بهداشت محیط 
مرکز بهداشت استان اصفهان گفت: در این طرح نوروزی نظارت بازرسان بهداشت محیط در قالب 4۰گروه دو 
نفره روزانه از ساعت هشت صبح تا 22 در شهرستان های این استان بر نحوه تهیه، توزیع و عرضه مواد غذایی در 
رستوران ها، اغذیه فروشی، شیرینی و آجیل فروشی ها و اماکن عمومی حساس به ویژه مهمانسراها، هتل ها، 
مسافرخانه ها، محل های اسکان موقت مسافران تشدید می شود.حسین صفاری با تاکید بر رعایت بهداشت فردی، 
بهداشت ابزار کار، نظافت عمومی اماکن و کنترل بهداشتی مراکز و اماکن مسیر راهی افزود: ناظران بهداشت محیط 
در این بازرسی ها به متصدیان تهیه و توزیع مواد غذایی توصیه می کنند از اضافه کردن هر گونه افزودنی های 

غیرمجاز به مواد غذایی خودداری کنند که در صورت تخلف با آنان برخورد قانونی می شود.

معاون فناوری اطالعات و آمار جمعیتی اداره کل ثبت احوال استان اصفهان 
گفت: هر ساله »امیر علی« و »علی« در ردیف های اول و دوم نام گذاری نوزاد 

پسر در ثبت احوال استان به ثبت می رسد.
مجتبی یکتامنش، با بیان اینکه هر ساله  امیر علی و علی در ردیف های اول و 
دوم نام گذاری نوزاد پسر در ثبت احوال استان را به خود اختصاص می دهد، 
اظهار کرد: امیر حسین، حسین و محمدحســین نیز به ترتیب رتبه سوم تا 

پنجم را به خود اختصاص داده اند.
وی، با بیان اینکه  فاطمه  و زهرا نیز در ردیف های اول و دوم نام گذاری نوزادان 
دختر در اصفهان قرار دارند، افزود: حلما، آوا، زینب و فاطمه زهرا نیز رتبه سوم 

تا ششم را کسب کرده اند.
گفتنی است؛ سال هاست  که آمار ثبت احوال در استان های مختلف حکایت 
از محبوب بودن نام »امیرعلی« و »فاطمه« و »زهرا« درمیان ایرانی ها دارد. 

ال
حو

ت ا
 ثب

 پرطرفدارترین نام ها 
در اصفهان

معاون فناوری اطالعات ثبت 
احوال استان اعالم کرد:

پریسا سعادت
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منچستریونایتد از فصل آینده 
عربستانی می شود

جزییات تازه ای از تالش ولیعهد عربستان برای 
خرید باشــگاه فوتبال 
یتد  نا یو منچســتر
شــد.در  فــاش 
ماه های اخیر چند 
بار بحــث خرید 
باشگاه نخست شهر 
منچســتر انگلیــس 
توسط مقام سیاسی عربســتانی ها در رسانه ها 
مطرح شده است.در همین ارتباط روزنامه سان 
گزارشی تازه ای در این زمینه منتشرکرده که از 
اقدامات صورت گرفته برای خرید این باشــگاه 
توسط فرد مذکور حکایت دارد. براساس آنچه 
خبرنگار روزنامه پرتیراژ چاپ لندن نوشته و در 
اختیار خوانندگانش قرارداده، محمد بن  سلمان 
از طریق وکالی خود اقدامات اولیه برای خرید 
یونایتد ها در ازای 3/8 میلیارد پوند را انجام داده 
است. به این ترتیب از ابتدای فصل آینده، ظاهرا 
مالکیت باشــگاه به همین خاطر تغییر خواهد 
کرد. این در حالی اســت کــه مالکیت کنونی 
شیاطین ســرخ در اختیار خانواده گلیزرهای 

آمریکایی است.

مسن ترین گلزن تاریخ 
بوندسلیگا مشخص شد

به نقل از نشــریه بیلد، در یکــی از دیدارهای 
هفتــه بیســت و دوم 
بوندســلیگا،  شنبه 
شب وردربرمن در 
ورزشگاه المپیک 
شهر برلین میهمان 
تیم هرتابرلین بود که 
این مسابقه در نهایت 
با تســاوی یک بر یک به پایان رسید.»کلودیو 
پیزارو«، مهاجم پرویی تیم وردربرمن در دقیقه 
۶۱ به زمین بازی آمد و موفق شد در ثانیه های 
پایانی گل تساوی بخش تیمش را به ثمر برساند. 
این گل باعث شــد که پیزارو در ۴۰ سالگی در 
حالی که ۴۰ سال و چهار ماه و ۱3 روز سن داشت 
به »مسن ترین گلزن تاریخ بوندسلیگا« تبدیل 
شــود.این ســومین گل پیزارو در ۱۷ مسابقه 
خود در این فصــل از رقابت های بوندســلیگا 
است. مهاجم با تجربه تیم وردربرمن درباره این 
رکوردشکنی، گفت : خیلی خوشحال هستم و 
افتخار می کنم که توانستم به این رکورد بزرگ و 

با اهمیت دست پیدا کنم. 

روایت عجیب هوادار انگلیسی 
زندانی در امارات

یک هوادار انگلیســی، روایت تلخی از برخورد 
پلیس امارات  در جریان 
رقابــت هــای جام 
ملت های 2۰۱9 
آســیا دارد. ایــن 
هــوادار که اســم 
او احمد است برای 
دیدن دیدار تیم ملی 
قطر و عراق به ورزشگاه رفت. او پیراهن تیم ملی 
قطر را بر تن کرد و همین کافی بود تا توســط 
پلیس امارات دستگیر شــود و به شدت مورد 
شکنجه قرار گیرد. احمد، وقتی که به انگلیس 
برگشــت در گفت وگویی که با روزنامه گاردین 
داشت، سخنان عجیبی را بر زبان آورد و گفت : 
»پلیس امارات من را تنها به خاطر پوشــیدن 
پیراهن قطر مجرم شــناخت و دســتگیر کرد. 
آنها به من چاقو زدند و شکنجه ام کردند و اجازه 
خوردن غذا و آب را به من نمی دادند. یقین پیدا 
کرده بودم که من را خواهند کشت و به همین 

خاطر به خودکشی فکر کردم.«

 العین؛ رقیب یوونتوس
 برای جذب ستاره عراقی

باشگاه العین امارات برای جذب مهاجم تیم ملی 
عراق پیشنهادی نجومی 
به باشــگاه الشرطه 
داد. وهاب الطائی، 
رییــس باشــگاه 
الشرطه عراق خبر 
داد که باشگاه العین 
امارات بــرای جذب 
مهند علی، مهاجم جوان تیم ملی عراق و عضو 
این باشگاه پیشنهادی نجومی داده است. الطائی 
اعالم کرد که مبلغ پیشــنهادی العین ۴ و نیم 
میلیون یورو اســت. البته باشگاه یوونتوس نیز 
رسما پیشنهادی به مبلغ 3 میلیون یورو برای 
جذب مهند علی داده و اعالم کرد که او در تیم 
بزرگسال بازی خواهد کرد. العین یکی از رقبای 
اســتقالل در مرحله گروهی لیــگ قهرمانان 

آسیاست. 

قولی که عملی نشد!

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

 راه بازگشت »پیروانی« بسته شد
افشین پیروانی، امیدوار بود بعد از شکستن حکم 
محرومیتش به پرسپولیس برگردد و سرپرست 
این تیم شــود. پیروانی حتی پیشنهاد عضویت 
در هیئت مدیره پرسپولیس را نپذیرفت تا دوباره 
سرپرست باشد؛ اما  روز شنبه حکم سرپرستی به 
محسن خلیلی داده شــد. حاال سوال اینجاست 
که افشین پیروانی قرار است به جای دکتر بیژن 
ذوالفقارنسب که برای عضویت در هیئت مدیره 
دچار تردید شــده وارد هیئت مدیره شود یا راه 

بازگشت او به پرسپولیس بسته شده است.

سوژه شدن ایران در رسانه های 
بین المللی به خاطر یک داور زن!

تلویزیون ایران قرار بود دیدار بایرن و آگسبورگ را 
در هفته گذشــته پخش کند؛ اما با یک تغییر بازی 
یوونتوس و فوریزونه روی آنتن رفت. بعد از این تغییر 
شایعه شد که به خاطر قضاوت یک داور خانم بازی 

بایرن روی آنتن نرفته است.
 این مســئله ســوژه یکی از ســایت های خارجی 
 onefootball شــد. بخــش آلمانــی ســایت
خبری در این زمینه منتشــر کرد و نوشــت علت 
پخش نشــدن بازی قضاوت بی بیانا اشــتینهاوس 
 بوده اســت. این سایت نوشــت در خاورمیانه رایج
  نیســت که یک داور زن بازی فوتبــال را قضاوت

 کند.

در حاشیه

 در پایان دور رفت مرحله نهایی
 بدمینتون مردان؛

سپاهان نایب قهرمان شد
تیم بدمینتون مردان سپاهان در پایان دور رفت 
مرحله نهایی لیگ برتر در جایگاه دوم ایستاد. در 
پایان دور رفت مرحله نهایی بیست و چهارمین 
دوره لیگ برتــر بدمینتون مردان باشــگاه های 
کشور که به میزبانی باشگاه سپاهان در اصفهان 
برگزار شد، نماینده اردکان با 9 امتیاز قهرمان شد 
و تیم های سپاهان و دانشگاه یزد با ۷ و 5 امتیاز 

دوم و سوم شدند.

ناظمی؛ داور سوم بازی فینال 
اروپا

گالره ناظمی، به عنوان داور سوم دیدار پرتغال - 
اسپانیا در فینال فوتسال بانوان جام ملت های اروپا 
انتخاب شد.گالره ناظمی و زری فتحی تنها داوران 
آسیایی حاضر در فوتسال جام ملت های اروپا در 
بخش بانوان بودند کــه زری فتحی به عنوان داور 
دوم بازی رده بندی بین تیم های اوکراین و روسیه 
انتخاب شد و گالره ناظمی هم به عنوان داور سوم 
پرتغال- اســپانیا برگزیده شد.این دو پیش از این 
بازی به کمک هم بازی اسپانیا- روسیه در مرحله 

نیمه نهایی را سوت زدند.

منهای فوتبال

پیشخوان

مرفاوی، شفر به نظر کمیته 
فنی اهمیت نمی دهید ســازمان لیگ فوتبال ایران در خبری، مطلبی درباره باشــگاه 

پرسپولیس نوشته است: طی روزهای اخیر باشگاه پرسپولیس در 
رسانه ها مدعی شده که با ارسال نامه ای به سازمان لیگ خواستار 
دریافت پول خــود از محل درآمدهای تبلیغات محیطی شــده 
است. این در حالی است که این باشــگاه نه تنها ریالی از سازمان 
لیگ طلب ندارد که بر اساس اسناد مالی موجود در سازمان لیگ 

باشگاه پرسپولیس بیش از 5 میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان به این 
سازمان بدهکار است. 5۷3۱239۰۶23 رقم دقیق بدهی باشگاه 

پرسپولیس به سازمان لیگ فوتبال ایران است.
در مورد میزان بدهی باشگاه پرســپولیس به سازمان لیگ بارها 
با مدیران مالی این باشــگاه مکاتبات مختلفی انجام شــده؛ اما 
متاسفانه باشگاه پرسپولیس هیچ اقدامی در زمینه تسویه حساب 

یا حتی بررسی اسناد مربوطه انجام نداده و متاسفانه پاسخ نامه ها 
 را در این خصوص نمی دهد. ضمن اینکه باشــگاه پرســپولیس
  از زمانی که بلیت فروشــی به خود این باشــگاه واگذار شــده
  مبلــغ 2۰ درصد از حــق بلیت فروشــی فدراســیون فوتبال،
  ســازمان لیگ و هیئت فوتبال اســتان تهــران را هم پرداخت

 نکرده است.

سازمان لیگ: 
پرسپولیس بیش از 5 میلیارد تومان بدهکار است

حریف نیمه نهایی تیم سپاهان در  فصل جاری رقابت های جام حذفی 
کشور امروز با برگزاری دیدار تیم های پدیده شهر خودروی مشهد و 
پرسپولیس تهران مشخص می شود.  در چارچوب رقابت های جام 
حذفی، تیم پرسپولیس در شرایطی عصر امروز در مرحله یک چهارم 
نهایی مقابل تیم پدیده شهر خودروی مشهد قرار می گیرد که این 
تیم تاکنون با هدایت برانکو ایوانکوویچ موفق به صعود به  مرحله نیمه 
نهایی این رقابت ها نشده است. سرخ پوشان تهرانی که در چند دوره 
گذشته این مسابقات همواره شکست خورده محض در رقابت های 
جام حذفی بودند، در ایــن دوره از رقابت ها در اولین گام مقابل تیم 
دسته اولی نود اورمیه قرار گرفتند که شاگردان برانکو با تک گل محمد 
انصاری به سختی این تیم را از میان برداشته و حریف تیم سپید رود 
رشت در مرحله بعدی شدند. در این مرحله نیز سرخ پوشان به سختی 
توانســتند با یک گل مجوز حضور در مرحله یک چهارم نهایی را به 

دست آورند.
تیم پرسپولیس در شرایطی امروز مقابل شاگردان یحیی گل محمدی 
قرار می گیرند که در نیم فصل دوم رقابــت های لیگ برتر  با وجود 
پایان دوران محرومیت بازار نقل و انتقاالتی و در اختیار داشتن تمام 
بازیکنان شان هنوز در شرایط ایده آلی قرار نگرفته اند و برای رسیدن 
به مرحله نیمه نهایی کار سختی را مقابل تیم مشهدی در پیش دارند. 
این تیم در چارچوب نیم فصل دوم  رقابت های این دوره لیگ برتر 
چند هفته پیش توانست با دو گل تیم پدیده را شکست دهد و امیدوار 
است برنده این دیدار در پایان بازی شــناخته شود.   در آن سو، تیم 
پدیده شهر خودرو برای رسیدن به این مرحله راه دشوارتری نسبت به 

پرسپولیس در میان داشت و در اولین گام ابتدا تیم ذوب آهن اصفهان 
را با 2 گل از میان برداشــت و حریف تیم فوالد خوزستان در مرحله 
بعدی شد که در این مرحله نیز شاگردان گل محمدی با نتیجه سه 
بر دو به پیروزی رسیدند تا حریف سرخ پوشان تهرانی در مرحله یک 

چهارم نهایی شوند.
شــاگردان گل محمدی که در نیم فصل اول رقابت های لیگ برتر 
نمایش قابل قبولی را از خود به نمایش گذاشــته  و در پایان این نیم 
فصل با تفاضل گل پایین تر نســبت به تیم های سپاهان اصفهان و 
پرسپولیس تهران در رده سوم جای گرفته بودند، در نیم فصل دوم در 
قالب یک تیم مدعی ظاهر نشده و از روزهای اوج خود فاصله گرفته 
اند؛ اما با این وجود نمی خواهند حریف دست و پا بسته ای برای تیم 
پرسپولیس باشند و به راحتی با جام خداحافظی کنند. برنده دیدار 
تیم های پرسپولیس تهران و پدیده شهر خودرو، حریف تیم سپاهان 
در مرحله نیمه نهایی می شود و برنده آن دیدار به مصاف تیم دسته 
دومی داماش گیالن می رود که با شــگفتی سازی خود را به فینال 
جام حذفی رسانده است. در صورتی که پرسپولیس برنده دیدار برابر 
شاگردان یحیی گل محمدی لقب بگیرد، به دلیل اینکه طالیی پوشان 
در مرحله قبل در کرمان به مصاف مس رفته اند، دیدار نیمه نهایی در 
ورزشگاه نقش جهان برگزار می شود تا یک بار دیگر شاهد برگزاری 
ال کالسیکوی فوتبال ایران این بار در ورزشگاه ۷5 هزار نفری نقش 
جهان با ظرفیت کامل باشیم؛ اما در صورتی که شاگردان گل محمدی 
موفق به کسب پیروزی برابر سرخ پوشان شوند، برای مشخص شدن 
میزبان بازی نیمه نهایی میان پدیده و سپاهان قرعه کشی انجام می 
شود. گفتنی است؛ دیدار پرسپولیس با پدیده شهر خودرو امروز از 

ساعت ۱۷:۱5 در ورزشگاه آزادی برگزار می شود.

رونمایی از حریف نیمه نهایی سپاهان
 پدیده یا پرسپولیس؟

  عکس روز

نشست خبری یعنی این!
نشست خبری بازی آل اســتار NBA با حضور فوق ستاره این لیگ برگزار شد.لبرن جیمز، 
فوق ستاره NBA در این نشســت که با حضور پر تعداد و قابل توجه رسانه ها برگزار شد به 

سواالت خبرنگاران پاسخ داد.

آهای پایتخت پشت تپه 
های تبریزقائم نشو؛ این قرار 

عاشقانه را عدد بده!

ســر آســیایی: بیانیه، 
تاکتیک زشتی است

واکنش باشگاه پرسپولیس 
بــه تهدید بازیکنــان؛ دوره 

اعتصاب گذشته است

هافبک سبزپوشان:
ذوب آهن برای صعود به دور بعد، بازی دشواری در پیش دارد

هافبک تهاجمی تیم فوتبال ذوب آهن با بیان اینکه بازی الغرافه شرایط خاص خود را دارد، اظهار کرد: الغرافه 
تیم قدرتمندی است و چهار بازیکن خارجی باکیفیت در اختیار دارد؛ هر دو تیم بازی دشواری پیش رو دارند 
که برای رویارویی با این تیم عازم قطر می شویم. محمدرضا عباسی با اشاره به اینکه مهدی طارمی در چند 
سال اخیر بازیکن شناخته شده ای در سطح آسیاست، افزود: الغرافه به غیر از طارمی، بازیکنان خوب دیگری 
هم در اختیار دارد؛ ذوب آهن از نظر تیمی شــرایط خوبی دارد و خط دفاعی تیم در چند بازی اخیر خوب 
کارکرده است که امیدوارم در این دیدار سخت و دشوار، ذوب آهن بتواند به مرحله گروهی لیگ قهرمانان 

آسیا صعود کند.

پارکینگ؛ چالش بزرگ جذاب ترین ورزشگاه ایران
اصرار »قطبی« برای آماده شدن »فوالد آره نا«

ورزشگاه» فوالد آره نا « هنوز برای برگزاری مسابقات لیگ برتر آماده نشده و  با وجود آماده شدن زمین و سکوها اما 
پارکینگ های این مجموعه هنوز تکمیل نشده است. با توجه به اینکه ورزشگاه در مکانی واقع شده که محل تردد 
ماشین های سنگین است، حضور تماشاگران به ورزشگاه می تواند خطرناک باشد. با این وجود افشین قطبی در این 
هفته ها اصرار زیادی دارد تا هرچه سریع تر مسئوالن فوالد این ورزشگاه را برای بازی های این تیم آماده کنند.تیم 
فوالد تا این زمان از ورزشگاه فوالد آره نا برای یک بازی درون تیمی استفاده کرده و تا به حال هیچ مسابقه دیگری 
نیز در آن برگزار نکرده است. تیم فوالد با سرمربی گری افشین قطبی توانسته در چند بازی اخیر خود عملکرد خوبی 

را از خود نشان دهد و با کسب دو پیروزی و یک تساوی خود را تا جایگاه هفتم جدول رده بندی باال کشیده است.

یکم تیرماه سال 9۷ بود که استاندار سابق اصفهان، قول پاداش به ورزشکاران مسابقات آسیایی را داد و در 
یک نشست خبری اعالم کرد برای مدال آوران اصفهانی در رقابت های آسیایی به ترتیب رنگ مدال 5۰، 3۰ 
و 2۰ میلیون تومان پاداش در نظر گرفته شده است. پس از اتمام مسابقات آسیایی و پاراآسیایی جاکارتا در 
مجموع از استان اصفهان 2۷ ورزشکار موفق به کسب مدال شدند که شامل ۱۰ مدال طال، ۱۴ نقره و ۱۰ برنز 
می شود و با توجه به تعداد مدال های کسب شده، برای پرداخت پاداش مورد نظر استاندار، بودجه ای حدود 
یک میلیارد و 2۰۰ میلیون تومان نیاز است. با گذشت هفت ماه از بازگشت مدال آوران اصفهانی بازی های 
جاکارتا، این نهاد هنوز موضع خود را در رابطه با پاداش قهرمانان آسیایی روشن نکرده است؛  در حالی که 
این پاداش امیدی برای مدال آوران است تا در شرایط اقتصادی نابسامان کشور تا حدودی مایحتاج زندگی 
روزمره و ورزشی آن ها را تامین کند. علیرضا مختاری، دارنده مدال طالی پرتاب وزنه پارا آسیایی جاکارتا 
و مسئول پیگیری پاداش ورزشکاران آسیایی و پارا آسیایی از استانداری، می گوید: متاسفانه قول هایی که 
استاندار سابق داده عملی نشده است؛  به تازگی و به اتفاق جمعی از مدال آوران بازی های آسیایی جلسه ای 
با مسئوالن استانداری و ورزش اصفهان داشتیم که قرار شد در آینده و در یک جلسه خصوصی، مسئوالن 
به یک جمع بندی برسند و در نهایت مبلغی را برای پاداش به مدال آوران تعیین کنند. وی با اشاره به اینکه 
استاندار سابق یک مبلغ مشخص را برای پاداش ورزشکاران تعیین کرده بود، می افزاید: قرار شده در جلسه 
آینده مبلغ پاداش ها را معلوم کنند؛ اما فکر نمی کنم پاداش ها حتی به نصف وعده  مهرعلیزاده هم برسد؛ به 
مسئوالن گفته ام بهتر است حداقل پاداش ما به اندازه حداقل جوایز دیگر استان ها باشد. ملی پوش اصفهانی 
دو و میدانی خاطرنشان کرد: ورزشکاران انتظار پشتیبانی دارند؛  نحوه رسیدگی به ورزشکاران در این دولت 
به نسبت دولت گذشته بهتر شده؛ اما بازهم تبعیض هایی وجود دارد؛  انصاف نیست مسئوالن کالن کشوری 

فقط به تیم ملی فوتبال اهمیت دهند و رشته های دیگر را فراموش کنند.

مدال آواران جاکارتا منتظر پاداشند؛
قولی که عملی نشد!

بعد از منتشر شدن اخباری پیرامون عدم صدور کارت بازی 
برای پاتوسی، مهاجم جدید استقالل، شایعاتی مبنی بر معامله 
فدراسیون فوتبال و اســتقالل برای صدور کارت این بازیکن 
در ازای پس گرفتن شکایت باشــگاه استقالل در سوپرجام 

مطرح شد.

شایعه ای که از همان ابتدا نیز به نظر می رسید کامال اشتباه و 
دروغ باشــد و با اهدافی از پیش تعیین شده مطرح شد؛ اما به 
اندازه ای پیش رفت که حاال مسئولین استقالل بارها مجبور 

به تکذیب آن شدند.
امیرحســین فتحی، سرپرست باشگاه اســتقالل در اولین 

موضع گیری خود بعد از صدور کارت مسابقه پاتوسی برای دیدار 
با پارس جنوبی جم، در باره انجام این معامله با فدراسیون گفت: 
در شأن باشگاه استقالل و فدراسیون فوتبال نیست در مورد 
یک بازیکن یا یک مسئله بخواهند معامله کنند.مطمئنا این دو 
موضوع ارتباطی با یکدیگر ندارد و ما پرونده سوپرجام را در 
جای خودش پیگیری خواهیم کرد. به این ترتیب آبی ها قصد 
دارند همچنان موضوع پس گرفتن سوپرجام از رقیب دیرینه 
خود را پیگیری کنند و به نظر می رســد همچنان این پرونده 

جنجالی مفتوح است.

مدیرعامل باشگاه استقالل: 

در ماجرای سوپر لیگ و »پاتوسی«، معامله نکردیم

پرسپولیسفوتبال
 -

پدیده شهر 
خودرو

ساعت 
15:17

شبکه 
سه

تیم لبرون - فوتبال
ساعتتیم جیانیس

4:40

شبکه 
آنتن

فوتبال
چلسی - 

منچستریونایتد
ساعت
23:00

شبکه 
ورزش

پخش  زنده مسابقات

کنداکتور
دوشنبه 

29 بهمن

سمیه مصور

Politic,Society,Cultural &  Sport NewspaperNo. 2639 | February  18,  2019  | 8 Pages ZAYANDE ROUD NEWSPAPER zayanderoud8108@gmail.com E-MAIL



اینمردمباشهادتانسگرفتهاند
پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

خـبر

با حضور رییس سازمان میراث فرهنگی 
در اصفهان صورت گرفت؛

افتتاح فاز دوم هتل سنتی 
بخردی 

معاون رییس جمهور و رییس سازمان میراث 
فرهنگی کشــور در ســفری نیم روزه جهت 
بازدید و افتتــاح دو طرح بزرگ گردشــگری 
وارد اصفهان شــد. علی اصغر مونسان در بدو 
ورود بــه اصفهــان، ضمن ابراز خرســندی از 
حضورش در اصفهان طی دیــداری با حجت 
الــه غالمی،معاون امور عمرانی اســتانداری و 
فریدون الهیاری، مدیــر کل میراث فرهنگی 
استان اصفهان عنوان کرد: بســیار خرسندم 
هنگامی به اصفهان ســفر می کنم که رودخانه 
زاینده رود جاری است، لذا امیدوارم با تمهیدات 
اندیشیده شده توســط مسئوالن شاهد جاری 
بودن دائمی این رودخانه بوده تــا زنده رود با 
حیات خــود به اصفهان زیبــا و مردم فرهنگ 
دوستش طراوات و شــادابی ببخشد. در ادامه 
سفر مونســان به اصفهان، فاز دوم هتل سنتی 
بخردی اصفهان افتتاح شــد. مدیر کل میراث 
فرهنگی اســتان اصفهان در حاشیه افتتاح فاز 
دوم این خانــه تاریخی بیان کــرد: این خانه 
تاریخی شامل ۲۱ اتاق جدید است که با افتتاح 
آن، ۵۰ تخت به ظرفیت اقامت اســتان افزوده 
شد. الهیاری همچنین افزود: فاز دوم این هتل 
ســنتی توســط بخش خصوصی و با سرمایه 
ای  بالغ بــر ۵۰ میلیارد ریال بــا حضور معاون 
رییس جمهور و رییس سازمان میراث فرهنگی 
کشور و همچنین معاون سرمایه گذاری و امور 

طرح های این سازمان افتتاح شد.

یک کارشناس:
 کودکان در شهر 

محبوس نشوند
یک کارشــناس شهرســازی اظهــار کرد: در 
شهرها و شهرک های جدید مانند سپاهان شهر 
اصفهان، کودکان فعالیــت چندانی به صورت 
فردی و گروهی در فضاهــای عمومی ندارند، 
در حالی که در این مناطق نوســاز امکانات و 
تســهیالت معموال به میزان کافی و بر اساس 

برنامه ریزی های قبلی مهیا شده است.
خشایار عمادی افزود: یکی از مهم ترین اقشار 
جامعه»کودکان« هستند که به دلیل شرایط 
خاص سنی و نقش  آنها در جامعه آتی ضرورت 
توجه بــه نیازهای آن ها در شــهرها و جوامع 
امروزی انکارناپذیر اســت؛ کــودکان به علت 
شرایط خاص جسمانی و روحی نیازهای ویژه 
خود را دارند که بسیاری از این نیازها در محیط 
بیرون از خانه و در فضاهای شهری و در تعامل 
و ارتباط با دیگر افراد جامعه و به خصوص دیگر 
کودکان برآورده می شود؛ بنابراین مهیا کردن 
شرایط مناســب در محیط بیرون از خانه و در 
شــهر برای حضور فعال و مفید کودکان یکی 
از مهم ترین فاکتورهایی است که می تواند در 
پرورش جسمی، روحی، فکری و آموزشی آنها 

موثر باشد. 
این کارشناس شهرسازی اضافه کرد: در کشور 
مــا تاکنون هیچ گونــه تمهیدی دربــاره این 
مسئله اندیشیده نشده اســت در حالی که در 
نقاط دیگر دنیا از جمله شــهر کوچک کریس 
چرچ در نیوزیلند به دســتور شورای شهر آن 
مطالعات گسترده ای در این زمینه انجام شده و 
طرح هایی نیز ارائه  شده است. یکی از دانش ها 
و حرفه هایی که به میزان زیادی می تواند در این 
زمینه و حل این مشکل چاره ساز باشد »دانش 
طراحی شهری« است که با راهکارهای کالبدی 
و با مشارکت و درنظرگیری کودکان در فرآیند 
برنامه ریزی و طراحی محیط می تواند مسائل 

مربوط به کودکان را حل یا تسهیل کند.

آیت اله مظاهری: 
 علما، با عمل و رفتار خود

 مردم را به اسالم  دعوت کنند
رییس حوزه علمیه اصفهان در دیدار اعضای هیئت 
امنای جامعه المصطفــی العالمیه، این مجموعه 
حوزوی را مجموعه ای بسیار با اهمیت و از برکات 
وجودی امام راحل و نظام جمهوری اسالمی ایران 
توصیف کرده و خاطرنشان ساخت: به فضل الهی 
جامعه المصطفی اکنون یکی از نهادهای پر افتخار 
و اثرگذار تشیع در ســطح بین المللی و مشمول 
عنایات حضرت ولی عصر اســت. حضرت آیت اله 
مظاهری در ادامه ســخنان خود، توجه و تمرکز 
بر تقویت و رشد ســه عنصر »علم«، »اخالق« و 
»عقالنیت« را به عنوان سه شــرط اساسی برای 
متعلمــان و فارغ التحصیــالن جامعه المصطفی 
بســیار الزم و ضروری برشــمرده و تاکید کرد: 
رسالت خطیر تبلیغ دین به خصوص در عرصه های 
جهانی و بین المللی، بدون علم، اخالق و عقالنیت، 
اثرگذاری الزم را نخواهد داشــت و در این میان، 
با وجود اهمیــت و ضرورت علــم و اخالق، نقش 
برجسته عقالنیت و تعقل در معرفی اسالم و مکتب 
تشیع به دیگران ممتاز است. ایشان، تقوا و اخالق 
عملی و حسن ســلوک و رفتار را به عنوان عامل 
تکمیل کننــده  دانش و قدرت علمی دانســته و 
تاکید کرد: عموم علمــا و روحانیون به خصوص 
مبلغان و فارغ التحصیالن جامعه المصطفی باید با 
عمل و رفتار خود، مردم را به سوی اسالم و قرآن 
و مکتب اهل بیت)ع( جذب و دعوت کنند و بدانند 
که بهترین و با برکت ترین شــیوه دعوت و جذب، 
همین راه است.آیت اله مظاهری در بخش دیگری از 
سخنان خود، تبلیغ بدون عقالنیت و تدبیر را بی اثر 
و بی نتیجه خوانده و در این زمینه تصریح کرد: از 
نشانه های بارز عقالنیت، حفظ اعتدال و پرهیز از 
هرگونه افراط و تفریط در همه تصمیمات، مواضع 

و اقدامات است.

معاون تربیت و آموزش دفتر عقیدتی 
سیاسی فرماندهی کل قوا: 
  این مردم با شهادت

 انس گرفته اند
معاون تربیت و آموزش دفتر عقیدتی سیاســی 
فرماندهی کل قوا گفت: زمانی که نشست ورشو 
با شکست مواجه می شــود دشمنان همه تالش 
خود را می گذارند تا شیرینی ۲۲ بهمن را به مردم 
تلخ کنند؛ اما کــور خوانده اند زیــرا این مردم با 
شهادت انس گرفته اند. حجت االسالم والمسلمین 
عبدالعلی گواهی  در مراسم بزرگداشت ۲7 شهید 
مدافع وطن در گلستان شهدای اصفهان، اظهار 
داشت: روزهای چهلمین سال انقالب اسالمی را 
در حالی پشت ســر می گذاریم که ایران اسالمی 
شاهد اتفاق عظیم و بزرگی است و آن هم شهادت 
جمعی از پاســداران دین، عصمت و طهارت که 
جان خــود را تقدیم انقالب کردنــد. وی  افزود: 
در ابتدای جنگ، زدن موشــک برای ما آرزو بود 
و آن روز در 8 ســال دفاع مقدس با دست خالی 
برابر دشمن قوی و مسلح ایستادیم؛  اما امروز در 
هرجای دنیا موشکی بر زمین می خورد می گویند 
که این موشک را ایران به دیگر کشورها داده است. 
معاون تربیت و آموزش دفتر عقیدتی سیاســی 
فرماندهی کل قــوا ادامه داد: امــروز هر نقطه و 
هرجایی از مرزهای جمهوری اسالمی هر پرنده ای 
پرواز کند لحظاتی بعد آن را زمین گیر می کنند و 
پهپادهای دشمن را از بین می برند، این ها همان 
بچه های دوران دفاع مقدس هستند، ما نه دنبال 
این بودیم که زمیــن بگیریم و نه حاضریم زمین 

بدهیم.

در شــرایطی بودجه چهار هزار و 100 میلیارد 
تومانی سال 98 شهرداری اصفهان صبح دیروز 
با رای اعضای شورای شــهر به تصویب رسید 
که این بودجه نسبت به سال 97، افزایش 37 
درصدی یافته است. بودجه سال 98 شهرداری 
اصفهان، سی ام دی ماه سال جاری توسط قدرت 
اله نوروزی تقدیم اعضای شورای اسالمی شهر 
شد که اعضای شورا پس از برگزاری 32 جلسه 
و در مجمــوع 744 ســاعت آن را به تصویب 
رساندند تا مدیریت شــهری، برنامه هایش را 
برای توسعه و عمران شهر بر اساس این بودجه 

در سال جدید پیش ببرد.
در بودجه سال 98 همچون ســال جاری، بیشترین 
تمرکز بودجه بر توسعه حمل و نقل عمومی قرار داده 
شده است به طوری که می توان گفت بیش از نیمی 
از بودجه)6۵ درصد( در سال آینده به معاونت حمل 
و نقل و ترافیک  اختصاص دارد. اعضای شورای شهر 
برای سال 98 برای این بخش، بودجه  ۱8هزار و ۴۵۰ 
میلیارد ریال را به تصویب رساندند . به گفته نصیرملت، 
رییس کمیسیون امور اقتصادی، حقوقی و گردشگری 
شورای شهر، در این بودجه 9۰۰ میلیارد تومان درآمد 
سیاســتی و ۱۰۰ میلیارد تومان هزینه عمرانی برای 
مترو در نظر گرفته شده که در واقع یک چهارم بودجه 

شهر اصفهان به توسعه مترو اختصاص یافته است.

بیشــترین میزان بودجه بعد از حــوزه حمل و نقل و 
ترافیک به حــوزه خدمات شــهری اختصاص یافته 
است که ۱6 درصد از بودجه ســال 98 را شامل می 
شود . حوزه های  فرهنگی اجتماعی با 9 درصد، مالی و 
اقتصادی 6 درصد و نیز معماری و شهرسازی و برنامه 
ریزی، پژوهش و فناوری اطالعات هرکدام با ۲ درصد 

در رده های بعدی اختصاص بودجه قرار گرفته اند.
با توجه به بودجه سه هزار میلیاردی شهرداری در سال 
97 که هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان از کل بودجه به حوزه 
حمل و نقل و ترافیک، ۱67 میلیــارد تومان به حوزه 
فرهنگی، 7۰۰ میلیارد تومان به حوزه خدمات شهری، 

86۰ میلیارد تومان به حوزه معماری و شهرســازی و 
9۴6 میلیارد تومان به فعالیت های جاری شهرداری 
اختصاص یافته بــود، بخش معماری و شهرســازی 
در بودجه ســال جدید با کاهش چشم گیری روبه رو 

شده است
 به گفته  فتح اله معین، رییس شورای اسالمی شهر، 
۱۲ هزار و ۲96 میلیارد ریــال از بودجه چهار هزار و 
۱۰۰ میلیارد ریالی شــهر مربوط به اعتبارات جاری 
اســت که معادل 3۰ درصد کل بودجه می شــود و 
۲8 هزار و 7۰۴ میلیــارد ریال نیز مربوط به اعتبارات 
عمرانی است که معادل 7۰ درصد کل بودجه خواهد 

بود درحالی که این نسبت درســال گذشته ۵/3۱ به 
۵/68 بود. اعضای شورای اسالمی شهر در بررسی این 
بودجه منابع درآمدی پیش بینی شــده برای تحقق 
این بودجه را نیز مشــخص کرده اند که قرار است بر 
اساس این مصوبه 9 هزار میلیارد ریال از محل اوراق 
مشارکت و منابع تامین مالی دولتی، دو هزار و 7۱۰ 
میلیارد ریال وام از تسهیالت بانکی، پنج هزار و ۴3۰ 
میلیارد ریال از فروش اموال و دارایی تامین شود که در 
 مجموع این رقم به حدود ۱7 هزار و ۱۴۰ میلیارد ریال 
می  رسد. به گفته شهردار اصفهان که در جلسه دیروز 
اعضای شورای شــهر حضور یافته بود، تحقق کامل 
بودجه سال 98 مســتلزم افزایش تعامالت مدیریت 
شــهری با بخش خصوص و ســرمایه گذاران از یک 
طرف و همکاری بهتر شهروندان در پرداخت عوارض 

شهرداری از سوی دیگر است.
 در حالی بودجه سال 98 شــهرداری اصفهان صبح 
دیروز به تصویب رسید که بودجه این کالن شهر نسبت 
به دیگر کالن شــهرهای کشــور با رشد چشمگیری 
همراه بود، به طــوری که باالتریــن افزایش بودجه 
شــهرداری در ســال 98 به اصفهان اختصاص یافته 
اســت.  به نظر می رســد با توجه به بودجه سال 98 
دولت که تیر خالصی به ســتون فقرات شهرداری ها 
وارد کرده و این نهادها را با کســری بودجه در ســال 
جدیدمواجه ســاخته، مدیریت شهری اصفهان سال 
 پرچالش و راه ســختی را برای ایــن تحقق در پیش 

داشته باشد.

تیرخالصدولتبهشهرداری

مدیر منطقه هفت شهرداری اصفهان اظهار کرد: با توجه به وسعت 
باغ فدک در قســمت انتهایی آن سرویس بهداشــتی، امکانات 
الزم برای استفاده از آب گرم و اســتانداردهای الزم برای اقامت 
مسافران در حال احداث است.علی اصغر شاطوری با بیان اینکه 
۱۵۰ جای نشستن سکویی با ارتفاع مناسب در محل باغ فدک در 
حال احداث است، افزود: این ســکوها در ابعاد سه در سه متر در 

حال احداث است که برای چادر زدن و استراحت مسافران مهیا 
می شود. مدیر منطقه هفت شــهرداری اصفهان ادامه داد: در باغ 
فدک محل هایی برای شست وشوی ظروف و آبخوری پیش بینی 
شده، همچنین تعمیرات، به روز رسانی و رنگ آمیزی تمام ابنیه 
باغ فدک در حال انجام است. وی با اشاره به نرده گذاری اطراف 
دریاچه باغ فدک گفت: با توجه به اینکه در این دریاچه همیشــه 

آب وجود دارد، برخی خطرات برای کودکان همراه داشته، از این 
رو نرده گذاری آن با طرحی زیبا در دستور کار قرار گرفته است.

شاطوری، با بیان اینکه مشکالت مربوط به سیستم برق و به روز 
رسانی و تعمیرات آن در حال رفع است، خاطرنشان کرد: با آماده 
ســازی باغ فدک آمادگی پذیرایی از مسافران نوروزی از روز ۲7 

اسفندماه وجود دارد.

مدیر منطقه هفت شهرداری اصفهان خبر داد:
آماده سازی باغ فدک برای نوروز ۹۸

   بودجه سال 98 شهرداری اصفهان به تصویب اعضای شورای شهر رسید؛   

 معاونت حمل و نقل و ترافیک؛ پیشتاز اختصاص بودجه

آگهیمزایده
اداره کل ورزش و جوانان اســتان اصفهان در اجرای مــاده ۵ قانون الحاق 
برخی مواد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در نظر دارد تعدادی 
از اماکن ورزشــی خود واقع در سطح اســتان و انبار ورزشــگاه بزرگ را از 
طریق مزایده به مستاجر واجد شــرایط برای مدت یکسال واگذار نماید. لذا 
 متقاضیان می توانند جهت اطالع بیشتر شرایط از تاریخ 97/۱۱/۲9 به سایت
) www.isfahan.msy.gov.ir ( و برای دریافت اســناد و پاکت های 
مخصوص شــرکت در مزایده تا تاریخ 97/۱۲/۰۵ به امور قراردادهای اداره 

کل ورزش و جوانان اســتان مراجعه نمایند و ضمن مطالعه دقیق شرایط، 
درخواســت خود را به همراه مدارک اعالم شــده تا ســاعت ۱۲ ظهر روز 
چهارشنبه 97/۱۲/۱۵ به دبیرخانه اداره کل ورزش  و جوانان استان اصفهان 
واقع در خیابان آبشار سوم- بعد از پل غدیر تحویل داده و رسید دریافت نمایند. 
ضمنا زمان بازگشائی پاکتهای متقاضیان روز شنبه مورخ 97/۱۲/۱8 راس 
ساعت 9 صبح در محل اداره کل می باشد. الزم به ذکر است متقاضیان می 

توانند قبل از تکمیل اسناد مزایده از مکان مورد اجاره بازدید به عمل آورند.

مالف:380610ادارهکلورزشوجواناناستاناصفهان

نوبت   دوم

11/105 آگهی مفاد آراء قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک زواره

آگهی مفاد آراء قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
که در اجرای ماده یک قانون مذکور توسط هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد 
و امالک زواره صادر گردیده و در اجرای ماده 3 قانون مذکور در دو نوبت به فاصله 15 
روز از طریق روزنامه های کثیراالنتشار و محلی آگهی می شود و در روستاها عالوه بر 
انتشار آگهی، رای هیئت با حضور نماینده شورای اسالمی روستا در محل الصاف میگردد 
تا شخص یا اشخاصی که به آراء مذکور اعتراض دارند در شهرها از تاریخ انتشار اولین 
آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل ظرف مدت دو ماه اعتراض  خود را به اداره 
ثبت اسناد و امالک زواره تسلیم و رسید اخذ نمایند و از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت 
ظرف یکماه مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نموده و گواهی تقدیم 
دادخواست را اخذ و به اداره ثبت زواره تسلیم نمایند، در این صورت اقدامات ثبت موکول 
به ارائه حکم قطعی دادگاه است در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد و یا 
معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت 
 به صدور سند مالکیت می نماید. صدور ســند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه 

نیست.

1- رای شــماره 139760302021000141 مورخ 97/11/01  - آقای سید مرتضی 
عالئی طباطبائی فرزند سید حسین بشماره ملی 1189444402 ششدانگ قطعه ملک 
مزروعی احداثی بر روی پالک 1471 فرعی واقع در زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر 
بخش 17 ثبت اصفهان بمساحت 1240 متر مربع خریداری عادی از سید محمد موسوی 

جعفرآبادی و خانم صدیقه عالئی طباطبائی.
2- رای شماره 139760302021000142 مورخ 97/11/02  - آقای حسن رحمتی زاده 
فرزند علی بشماره ملی 0042935751  تمامت 53 سهم مشاع از 1440 سهم ششدانگ 
مزرعه نصرند 108 اصلی دهستان سفلی بخش 17 ثبت اصفهان  خریداری عادی از ورثه 

عباسقلیخان عامری فرد و خانم گل آفرین عامری فرد نصراندی.
3- رای شماره 139760302021000147 مورخ 97/09/06  - آقای احمد علی گلخنی 
زواره فرزند  حبیب اله بشماره ملی 1189616076 ششدانگ یکبابخانه احداثی بر روی 
قسمتی از پالک 1937 فرعی واقع در زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر بخش 17 ثبت 

اصفهان بمساحت 182/93 متر مربع مالک رسمی.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/11/29 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/12/14 

م الف: 380502 ذبیح اله فدائی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک زواره

مدیر امــور درآمد شــهرداری اصفهــان گفت: 
شهروندان تا پایان ســال مهلت دارند نسبت به 
پرداخت قبوض عوارض خود اقدام و در توســعه 
و اداره شهر مشارکت کنند .نادر آخوندی اظهار 

کرد: امسال شهرداری اصفهان قبوض 
عوارض شهری خود را در یک نوبت در 
آذرماه توزیع کرده اســت. وی افزود: 
شهروندان تا پایان سال مهلت دارند 
نسبت به پرداخت قبوض عوارض خود 
اقدام و در توسعه و اداره شهر مشارکت 
کنند. مدیر امور درآمد شــهرداری 
اصفهان اضافه کرد: امسال به منظور 
تشویق شهروندان به مشارکت بیشتر 

در اداره شــهر و همچنین اصالح ســهم درآمد 
شــهرداری به ســوی درآمدهای پایدار، طرح 
بخشــودگی جرایم دیرکرد عوارض نوســازی و 
عمران شهری برای امالک مسکونی و تجاری شهر 
اصفهان اجرا می شود. آخوندی تاکید کرد: چنانچه 
شــهروندان قبض عوارض نوســازی را دریافت 
نکردند، باید با مراجعه به شهرداری منطقه محل 
سکونت خود یا تماس با سامانه ۱37 شهرداری 
اصفهان و مراجعه به پرتال شــهرداری اصفهان 

بــه آدرس esup.isfahan.ir قســمت بدهی 
عوارض نوسازی، عدم دریافت قبض خود را اعالم 
و قبض خود را دریافت کنند. وی با تاکید بر اینکه 
»عوارض« منبع تامین مالی شــهرداری ها برای 

توسعه و آبادانی شهر است، تاکید کرد: هزینه کرد 
درآمدهای شهرداری در مسیر توسعه و آبادانی 
شهر اســت، از این رو شــهروندان با پرداخت به 
موقع عوارض می توانند در تحقق اهداف مدیریت 
شهری گام بردارند؛ در واقع شهروندان اگر خواهان 
خدمت هســتند باید بهای آن را بپردازند، بهای 
خدمات شهرداری پرداخت به موقع عوارض است 
که نهایتا در همین شهر و برای خود شهروندان 

هزینه می شود.

مدیر امور درآمد شهرداری اصفهان: 

شهروندان با پرداخت عوارض در اداره شهر مشارکت کنند
مدیر منطقه چهار شهرداری اصفهان اظهار کرد: 
نخستین اقدام در فاز نخســت، عملیات ترمیم و 
بهسازی تونل شهید آقاخانی، تخلیه سرامیک های 
شکسته و آسیب دیده در ۴۰ نقطه در محل عبور 

تاسیســات جعبه های آتش نشــانی است؛ البته 
تعدادی از سرامیک های سالم که قابلیت جایگزینی 
داشته در نقاط مورد نیاز استفاده شده است. رضا 
اخوان با بیان اینکه تا چند روز آینده پنل های بتنی 
هامر تهیه شــده تا پس از آماده سازی نسبت به 
نصب آنها در نقاط تخلیه شده اقدام شود، تصریح 
کرد: در فاز نخست نقاط آسیب دیده خاص را که 
بیشتر مخدوش بوده و در منظر دید شهروندان قرار 
دارد ترمیم خواهیم کرد، اما اقدامات اساسی را در 

ســال آینده انجام می دهیم. اخوان، هزینه جابه 
جایی کل نمای تونل آقاخانی را حدود هفت میلیارد 
تومان اعالم کــرد و گفت: در زمــان اجرای تونل 
شهید آقاخانی قرار بر این بوده که راه های خروج 
اضطــراری از تونل در زمــان حادثه 
پیش بینی شود، اما متاسفانه این کار 
به دلیل محدودیت هایــی که وجود 
داشته و اینکه در طرفین تونل یعنی 
کندروهای خیابان بزرگمهر تاسیسات 
اصلی شهری گذر کرده، انجام نشده، 
اما در صدد هســتیم در ضلع شرقی 
که قبال پارکینگ هایــی پیش بینی 
شده بوده در سال آینده یک یا دو راه 
خروج  اضطراری بر اساس طراحی، برآورد مسائل و 
مطالعات فنی در نظر گرفته شود. وی ادامه داد: در 
واقع انباشت مشکالت حال حاضر در تونل شهید 
آقاخانی در طول ۱۰ سال بهره برداری اتفاق افتاده 
است و با توجه به شرایط فیزیکی محل، بسیاری از 
جوانان در این محیط بسته شهری یکباره هیجان 
خود را با پرتاب ترقه و یا شــیء تخلیه می کنند، 
این آسیب ها انباشته شده و ســیما و منظر تونل 

مخدوش شده است.

مدیر منطقه 4 شهرداری اصفهان خبر داد:

تکمیل فاز نخست عملیات ترمیم تونل شهید آقاخانی تا پایان سال

مفاد آراء اعالممفقودی
مدرک فارغ التحصیلی اینجانب ایوب صفا فرزند حسنعلی به شــماره شناسنامه 1271576724 صادره از اصفهان مقطع 
لیسانس رشته برق مخابرات صادره از دانشگاه نجف آباد به شماره 2550 در مورخ 1396/2/3 مفقود گردیده و فاقد اعتبار 

می باشد.

 دیدگاه

 نرگس طلوعی

Politic,Society,Cultural &  Sport Newspaper No. 2639 | February  12,  2019  | 8 PagesZAYANDE ROUD NEWSPAPERzayanderoud8108@gmail.comE-MAIL

7
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 2639 |  دوشنبه 29 بهمن 1397 | 12 جمادی الثانی 1440



12
-4

  امام محمد باقر علیه السالم:
   خدا در روز قیامت نسبت به حساب بندگانش 

به اندازه عقلي كه در دنیا به آنها داده است 
باريك بیني مي كند.
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جانشین مديرمسئول: بهمن زين الدين  صاحب امتیاز: شركت توسعه رسانه برتر زاينده رود   مديرمسئول: محمدرضا شواخی زواره

دریچه

»در نظام آموزشی کشور، جای اصالت تربیت با آموزش عوض 
شده است و اخالق محوری، جایگاهی در این نظام ندارد.« این 
جمله ای است که پورفسور سید محمد کاظم واعظ موسوی 
در مراسم بزرگداشــت مهدی نمازی زاده، پدر تربیت بدنی 
 آکادمیک ایران و چهره ماندگار ورزش کشــور به آن اشــاره

کرده است تا نشان دهد بحران اخالقی موجود در جامعه ریشه 
در نظام آموزش کشور دارد.

رییس مرکز روان شناسی آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک 
در این مراسم با بیان اینکه نتوانسته ایم شعار »پرورش مقدم 
بر آموزش اســت« را در کشــور محقق کنیم، گفت: به دنبال 
شیوه آموزشی ناصحیحی که امروزه در کشور رواج یافته است 
فرزندانی تربیت شده اند که صفات تکبر، خود خواهی و زیاده 

خواهی را با هم حمل می کنند.
 وی افزود: در این مجموعه آموزشی، فرزندانی تربیت شده اند 
که صفات پسندیده ای هم چون گذشت، مدارا، قناعت که در 
رفتار نسل های گذشته دیده می شود، در آنها یافت نمی شود 
که ریشــه این مشــکل را باید هم در محتوا و هم در تدریس 

معلمان  جست وجو کنیم. 
 پروفسور واعظ موسوی ادامه می دهد: ما فراموش کرده ایم که 
در سیستم آموزش و پرورش مان ، بخش هایی از رفتار جهان 
هســتی را به دانش آموزان بیاموزیم که علوم از توصیف آنها 
عاجز است. نتوانســته ایم باالترین ارزش های حیات و شیوه 
های صحیح رفتار را به دانش آموزان و شاگردان مان بیاموزیم.

 وی تصریح کرد:متاسفانه نظام آموزشی در کشور اخالق محور 
نیست و همین باعث می شــود که تربیت شدگان از سجایای 
اخالقی و رفتاری الزم برخوردار نباشند و نتیجه آن بی اخالقی 

ها و اعتراضات در میادین و مسابقات خواهد بود.
رییس مرکز روان شناسی آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک 
اضافه کرد: واقع بینی، چیرگی بــر هیجانات، هدفمند بودن 
و مسئولیت پذیری از جمله ویژگی هایی است که بین مردم 
و از جمله ورزشکاران کمرنگ شــده و اصالح آن تا حدودی 
نیازمند تغییر نظام آموزشی حاکم اســت. وی بیان کرد: در 
نظام آموزشی، نتوانسته ایم به فرزندان شیوه های انسان بودن 
و داشــتن ویژگی های یک انســان متعالی را آموزش دهیم. 
رییس مرکز روان شناسی آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک 
خاطرنشــان کرد: تدریس مربیان و معلمان باید اخالق محور 
باشد به این معنا که خود مربی و معلم صفات عالی انسانی را به 

صورت عملی نشان داده و در رفتار خود بروز دهد.
واعظ موسوی با اشــاره به اینکه در نظام آموزشی کشورمان، 
جای اصالت تربیتی با اصالت آموزشی تغییر کرد، اظهارداشت: 
یک جامعه پیشرو همواره فلسفه فعالیت ها و کارهای خود را 
مرور می کند؛ اما برای مثال در ورزش کمتر به اهمیت و فلسفه 

آن بها می دهیم و این خود باعث بروز آسیب می شود.
وی، تبدیل باورها به رفتار را راه حل برون رفت از مشــکالت 
اخالقــی در جامعــه و در ورزش دانســت و افــزود: تمامی 
 صفات خوبی را که ســراغ داریم باید در خود و در کسانی که 
می شناسیم، بپرورانیم و در ادامه نیاز است که صفات معقول 

را به صفات محسوس تبدیل کنیم.
واعظ موســوی در پایان تاکید کرد: برای داشتن انسان های 
سالم در جامعه نیاز اســت بار دیگر به تعریف انسان سالم در 
قرآن نگاهی داشته باشیم تا بدانیم یک انسان سالم در جامعه 
باید چه ویژگی هایی در خود داشته باشد تا بتواند نه تنها خود 
را به  سر منزل مقصود برساند بلکه جامعه و انسان های دیگر  را 

نیز به مسیر سعادت و خوشبختی هدایت کند.

 بحران اخالقی موجود در جامعه
 ریشه در نظام آموزشی دارد

عکس روز

دوخط کتاب
»چطور زندگی تان داســتانی 
نــدارد؟ پــس چجــور زندگی 
کرده اید؟«»چطور ندارد! بی 
داســتان! همینطــور! به قول 
معروف دیمــی! تــک و تنها! 
مطلقا تنها! شما می فهمید 
»تنهــا« یعنــی چه؟«»یعنی 
چه؟ یعنی هیچ وقت هیچ کس 
را نمی دیدید؟«»نه، دیدن که 
چرا! همــه را می بینــم ولی با 

این همه تنهایم!« 

» شب  های روشن«  
داستایفسکی

چرا با این همه آدم، باز 
تنهاییم؟

مــن دســتپاچه شــدم و با 
تعجــب گفتــم: »داســتان 
زندگی ام؟ چه داســتانی؟ 
کــی بــه شــما گفــت که 
زندگی من داستانی دارد؟ 
من هیــچ داســتانی ندارم 
که…«حرفــم را بریــد: 

شــکالت »توآک« این روزها یکی از گران ترین خوردنی های لذت بخش در 
جهان به شمار می آید، آن هم با قیمت ۴۰۰ پوند )حدود ۶ میلیون تومان( 
برای۵۰ گرم شــکالت! توآک، در حالی گران ترین شکالت جهان به شمار 
می آید که از جعبه نگین دار یا بســته بندی از جنس طال استفاده نمی کند، 
در واقع مواد اولیه این شکالت از یک درخت کاکائوی خیلی خاص برداشت 
می شود. جیمز لو کومپت، مدیر عامل شــکالت توآک )To'ak( می گوید: 
»در واقع ماموریت ما در توآک این اســت که شــکالت به شکلی ارائه شود 
 که حس مردم درگیر شــده و به آنها تجربه تازه ای از چشــیدن شــکالت 

دست دهد.« 

گران ترین شکالت دنیا

بسیاری از اوقات تصور می کنیم که کتاب های قرن های پیش، خالی از هرگونه 
ابتکار و پویایی ظاهری بودند؛ اما در آن زمــان هم با وجود همه محدودیت ها 
کتاب هایی منتشر می شدند که از نظر فیزیکی هم جالب بودند.کتابی متعلق به 
قرن ۱۶ میالدی که در ۶ جهت مختلف می توانست باز و خوانده شود. نمونه اش 
کتاب کوچکی است که در قرن شانزدهم چاپ شده بود و حاال در کتابخانه ملی 
سوئد است. این کتاب در واقع آمیزه ای از شش کتاب مختلف است و می شود 
آن را در شش جهت مختلف باز کرد؛ با باز کردن کتاب در هر جهت، یکی از این 

شش کتاب قابل خواندن هستند.

کتابی که در ۶ جهت مختلف باز و خوانده می شود!

زیباترین خطوط ریلی جهان
در  این مطلب می خواهیم با تعدادی از زیباترین خطوط ریلی جهان آشنا شویم که در 
هنگام سفر با قطار، از دیدن این مناظر بی نظیر، به اندازه رسیدن به مقصد لذت خواهید 

برد، با ما همراه باشید.
 Cumbres & Toltec Scenic در نیومکزیکو و کلرادو:طوالنی ترین مسیر 
 Cumbres .ریلی کوهستانی آمریکا لقبی است که به این خط راه آهن اطالق می شود
مسیری است در حدود 3۰۵2 متر که در ایالت کلرادو آمریکا قرار دارد. هنگام سفر با این 
قطار می توانید از دیدن مناظر کوهستانی خاص آن منطقه سیراب شوید و لذت ببرید و 
البته گاهی هم شاید بترسید و هیجانی مضاعف را تجربه کنید. این مسیر ریلی که به خط 

راه آهن Cumbres & Toltec Scenic اختصاص دارد در سال ۱88۰ میالدی شکل گرفته است. این مسیر ریلی در راستای توسعه مسیر و 
خطوط راه آهن ساخته شد که به Rio Grande مشهور است. در طول این سفر ریلی، قطار شما بار ها از پل های سه پایه ای بلند و گذرگاه های 
هراس انگیز عبور می کند؛ اما مناظری بی نظیر و بکر را در اختیار مسافرین این قطار می گذارد که همانند سفری تفریحی، جالب و دیدنی است. 
خطوط ریلی Shanghai Maglev در چین: قطار های سریع السیر محل مناسبی برای دیدن مناظر و دیدنی های مسیر نیستند. خطوط 
ریلی Shanghai Maglev نیز از این قاعده مستثنی نیست و شما در سفر با این قطار های سریع السیر نمی توانید مناظر دیدنی اطراف را ببینید 
و یا پل های ترسناکی که در حال عبور از آن ها هستید را تماشا کنید ؛ اما سفر با قطار های سریع خطوط راه آهن Shanghai Maglev جذابیت 
های خاص خود را دارد.  در این سفر 3۰۵77 کیلومتری شما می توانید سرعتی برابر با ۴3۰ کیلومتر بر ساعت )معادل 2۶7 مایل بر ساعت( را 
تجربه کنید و از سرعت متوسط 2۴۱ کیلومتر بر ساعت )معادل ۱۵۰ مایل بر ساعت( هیجان زده شوید. سفر با خطوط ریلی این شرکت چینی 

تجربه ای را برای شما ایجاد می کند که کمتر از رویت مناظری دیدنی از اطراف نیست. 

وبگردی

 امانوئل اکاچی 27 ساله، اهل نیجریه بیشتر وقت خود را به التاری می گذراند؛ اما 
هرگز برنده نمی شد. برای همین فکر کرد برای پیروزی به کمک های فراطبیعی 
نیاز دارد و به جادوگری در روستا مراجعه کرد. جادوگر هم معجونی درست کرد 
تا دید جادویی به امانوئل بدهد که با استفاده از آن بتواند اعداد خوش شانسی را 
ببیند! به دستور جادوگر، مرد باید این معجون را می خورد و به چشمانش می 
مالید. بعد از استفاده از این معجون، چشم چپ امانوئل متورم شد ولی پزشکان 

نتوانستند کمکی کنند و او چشم خود را از دست داد.

از دست دادن بینایی به خاطر »التاری«

 پخش سریال 
»سالم آقای مدیر« در سال ۹۸

تصویربرداری سریال »سالم آقای مدیر« به تهیه کنندگی منوچهر 
شاهســواری در مرحله پایانی قرار گرفته و قرار است سال آینده 
روی آنتن برود.بیش از 7۰ درصد از سکانس های سریال »سالم 
آقای مدیر« به نویسندگی و کارگردانی علیرضا توانا که شهریور 
ماه سال جاری در تهران کلید خورد، به پایان رسیده و تدوین آن 
به صورت همزمان توسط سعید شاهسواری و پرهام وفایی در حال 
انجام است.گروه سازنده این مجموعه در حال حاضر در لوکیشن 
خانه فهیم در غرب تهران به سر می برند و پیش بینی شده تا پایان 
اســفند تصویربرداری و تدوین این مجموعه به پایان برسد تا در 
سال ۹8 از شبکه دو سیما روانه آنتن شــود. در این مجموعه که 
به سفارش سیما فیلم و برای جمعیت مخاطب خانواده و نوجوان 
تولید می شــود؛ بازیگرانی چون داریوش فرهنگ، کاظم بلوچی، 
علی اوســیوند، روزبه حصاری، ایوب آقاخانی، ســمند جاهدی، 
 اتابک نادری، ارسالن قاسمی، سوگل طهماسبی، و ... به ایفای نقش

 می پردازند.در خالصه داســتان »ســالم آقای مدیر« آمده که 
شخصیت محوری این سریال فردی به نام امیرعلی صدر است و 
به مدیریت دبیرستانی گماشته می شود که همه آن را تبعیدگاه 

می نامند. 

عده ای شعار انقالبی می دهند؛ اما رفتار 
انقالبی ندارند

عبدالحسین خسرو پناه، معاون علوم انســانی و هنر دانشگاه آزاد 
اســالمی گفت: باید به مولفه هــای اصلی انقالب، توجه داشــته 
باشــیم. به هر حال انقالب، هویت عقالنیت اســالمی دارد. مولفه 
های عقالنیت اسالمی، استکبارســتیزی، توجه به مستضعفین، 
مدیریت جهادی و ... این ها مولفه های انقالب هستند و باید این ها 
را ادامه دهیم.  باید ۴۰ سال گذشته را ارزیابی کنیم تا ببینیم چقدر 
این مولفه ها رشد داشته است. یک وقت ارزیابی خدمات اجتماعی 
و مردمی را داریم؛ یک مورد دیگر ارزیابی هم این است که ببینیم 
چقدر مولفه های انقالب یعنی همین استکبارســتیزی، توجه به 
مستضعفین، مدیریت جهادی و این ها ارتقا پیدا کرده اند. این که 
عده ای در جامعه ما در سرمای شدید در مناطقی که زلزله رخ داده 
دارند تحمل سرما می کنند و عده ای از دولت مردان ماشین های 
یک میلیاردی سوار می شوند و درد این نیازمندان را تشخیص نمی 
دهند و افتخار هم می کنند که به محرومین توجهی نداشته اند و روز 
به روز دارد صف های گوشت و مرغ در کشور افزایش پیدا می کند، 
این ها باید گفته شود. این یعنی در میان برخی مسئولین مدیریت 
جهادی تنزل پیدا کرده است. معنایش این است که عده ای شعار 

انقالبی می دهند، اما رفتار انقالبی ندارند. 

مهمان هایی  با کفش های لنگه به لنگه 
»مهمان هایی با کفش های لنگه به لنگه« داســتانک هایی برای 
 نوجوانان اســت که به قلم »محمــد گودرزی« و »اســماعیل

 اهلل دادی« به انتشار رسیده است.گودرزی، یکی از نویسندگان این 
اثر درباره داستان ها گفت: مضمون داستان ها نگاهی اجتماعی به 
زندگی جانبازان جنگ تحمیلی دارد که به صورت داستان برای 
نوجوانان به رشــته تحریر درآمده اســت. وی ادامه داد:  بیشتر 
جانبازان ما در زندگی های امروزی حضور فعالی دارند؛ لذا سعی 
کردیم به صورت غیر مستقیم و با شــیوه داستانی نوجوانان را با 
زندگی اجتماعی جانبازان آشــنا کنیم.گودرزی، درباره شــیوه 
نگارش این اثر اظهار داشــت: از آن جایی که بنده معلم هســتم 
احســاس می کنم نوجوانان با داســتان های کوتاه و طنز ارتباط 
بهتری برقرار می کنند بنابراین در این داستان ها سعی شده است 
که از تم طنز استفاده و در عین حال با داستان های کوتاه که مورد 
عالقه این گروه سنی است، نظر نوجوان را به این مجموعه داستانی 
جلب کنم. این نویسنده همچنین اشاره ای به همکاری با اسماعیل 
اهلل دادی برای نوشتن داستان ها کرد و افزود: درطرح اولیه، این 
اثر را با همکاری دوســت خوبم آقای اهلل دادی پایه ریزی کردیم 
در ادامه و در مراحل بعد در یک بازه زمانــی هر دو ما به صورت 

جداگانه به نگارش داستان ها پرداختیم.

کتابخبردیدگاه

 افزایش کم سابقه 
آب سد » کارون 3«

تصویر جدید از ســد 
کارون 3 که  افزایش کم 
سابقه حجم آب پشت 
سد طی چند سال اخیر 

را نشان می دهد.

اینستاگردی

سلفی زوج سینمایی در پشت صحنه یک نمایش

 تب عشق بی پایان آقای خواننده

پس انداز خانم مجری برای روز مبادا

رامبد جوان تصویری از پشت صحنه نمایش 
»نامبــرده« کنار نــگار جواهریــان، آتیال 

پسیانی و پانته آ پناهی ها منتشر کرد.
رامبد جوان نوشــت: »دو شــب پیش این 
عزیزای دل به همراه تعدادی عزیز دل دیگه 
که االن تو عکس نیستن، نمایش »نامبرده« 

رو برای جشنواره تئاتر فجر اجرا کردن.«

علی زندوکیلی با انتشــار این عکس 
نوشت: تو دستم را نوازش کرده بودی 
بعد از این حتما تب یک عشق بی پایان 
همیشــه با تو خواهد بــود... عزیزانم 

حالتون چطوره با گل سرخ؟

 نسیم خوشنودی با انتشار این 
عکس نوشــت: همیشه توی 
زندگی ... قســمتی از خودتو 
پس انداز کن ... برای روزایی 
که جز خــودت هیچ کس رو 

نداری ...

مرجانه گلچین با انتشار این عکس نوشت: 
سامیار گلمون زمینی شد. تولدت مبارک 
فرشــته کوچولو خیلی از بــه دنیا آمدنت 
خوشحالیم. ســامیار، پســر دخترخالمه 
واین اولین عکس دو نفرمونه که امشب تو 
بیمارستان با هم انداختیم خیلی دوستش 
دارم و هنوز هیچی نشــده دلم براش تنگ 

شد. قدم تمام نورسیده هامون مبارک.

 عضو جدید خانواده »مرجانه گلچین« 

سمیه مصور
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