
دیروز خبر رســید که مادر شــهید »عبدالرضا بروجی«، از شــهدای حمله 
تروریستی سیستان و بلوچستان در شب شــهادت حضرت ام البنین )س( به 
فرزند شهیدش پیوست. تصویر این مادر شــهید را در مراسم استقبال از پیکر 
پاک شهدای پاسدار حادثه تروریستی زاهدان دیده بودیم؛ مادری بی تاب که 
روی زمین نشسته بود و بی قراری هایش ، دل شاهدان و ناظران در صحنه را 
خون می کرد  و گویا دست آخر هم داغ دوری فرزند را تاب نیاورد و به یک هفته 
نکشیده، به فرزندش پیوست. دیروز در مراســم گرامیداشت شهدای حادثه 
تروریستی خاش که در تهران و با حضور سردار سلیمانی، فرمانده سپاه قدس 
برگزار شد هم تصویری از همسر و فرزند شیرخواره یکی از این شهدا منتشرشد 
که روی زمین نشسته بودند، مادر تصویر همسر شهیدش را به دست گرفته بود 
و کودک به مادرش خیره شده بود.  تصاویر دیگری هم بود که هرکدام دنیایی 
حرف داشت. هرروز تصویری تازه از مراسم تشییع در شهرستان های مختلف 
استان منتشر می شود و شهر هنوز بوی شــهید می دهد. چندروز که بگذرد، 
همه به روال عادی زندگی برمی گردند ؛ همه به جز همین خانواده های شهدا 
که تازه اوِل فصِل قصه درد و داغ و اســتقامت شان است؛ بچه هایی که بی پدر 
بزرگ می شوند و حســرت دوباره دیدن لبخند »بابا« به دل شان می ماند؛ بابا 
برایشان خاطره ای ندیده می شــود و برای آنها که بزرگ تر بودند و خاطره از 
پدر دارند، حسرتی ابدی که در یک  قاب جا خوش می کند. همسران بیوه اگر 
هم  ازدواج کنند، زخمی که تروریست های از خدا بی خبر به دل شان گذاشتند، 
از یادشان نمی رود و پدران و مادران شــهدا ... البته که فرزندی پروراندند که 
»مرگ ســرخ« را برای این نسل تفسیر کرد و خودشــان هم »صبرسرخ« را 
معنا می بخشند؛ اما خب قبول کنیم داغ فرزند سخت است؛ کمر می شکند. 
»حسین«)ع( هم که باشی، کنار پیکر جوان رعناقامتت، کمرت می شکند...
قول داده اند به ازای هر کدام از 27 شهیدی که پر پر شد، 100 تروریست را به 
هالکت برسانند. منتظریم. شاید مرهمی باشد بردل پدران و مادران و همسران 

و فرزندان این شهدا
پی نوشت: به این عکس ها خیره شو، خیره شو... 

به این عکس ها خیره شـو، 
خــیره شو...

زینب ذاکر

  گزارش» زاینده رود«
 از آنچه در نمایشگاه لوازم خانگی اصفهان انتظارتان را می کشد؛

حضور پر رنگ داخلی ها، فروش 
بی سر و صدای خارجی ها
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3 نگران تامین آب شرب اصفهان نیستیم
معاون شرکت آب منطقه ای اصفهان اعالم کرد:

W W W. Z AYA N D E R O U D O N L I N E . I R
 Society.Cultural  Newspaper  / No.2641/February 20. 2019 روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی / چهارشنبه 1  اسفند  1397 /14 جمادی الثانی 1440 / شماره 2641 / 8 صفحه / قیمت: 1000  تومان 

   به بهانه کلیپی که این روزها در فضای مجازی خبرساز شده است؛ 

»بتمن« نمی خواهیم، »باکری« می خواهیم
شاید هرچه بنویسیم از طنز ماجرا کم شــود؛ اما همان قدر که طنز است، تلخ هم هست. 
از کلیپی حرف می زنیم که طی روزهای گذشــته در فضای مجازی منتشرشد. »عباس 
امینی زاده« شهردار بندر عباس را در حالی که بی سیم به دست در صندلی جلو یک ماشین شاسی بلند 
گران قیمت نشسته است و دوربینی که لحظه به لحظه حضور او را در سطح شهر برای نمایشی هالیوودی)!( 

از خدماتش تعقیب می کند، می بینیم! نقش اول فیلم، آقای شهردار است که...

شهردار اصفهان مطرح کرد:

منطقه 14 از دایره محرومیت 
خارج می شود
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7
تحول عظیم در گردشگری شرق اصفهان

    با مشارکت بخش خصوصی
 در اجرای فاز دوم پردیس کوه نخودی انتظار می رود؛  

6 جنگ تمام عیار در اصفهان
  وقتی صعود برای گیتی پسند از نان شب هم واجب تر است؛

لوازم خانگی در کشور و به تبع آن در اصفهان بازار کسادی  دارد. ممنوعیت واردات لوازم خانگی، گرانی چند برابری و 
کیفیت پایین برخی از برندهای داخلی و کمبود عرضه تولیدات داخلی به بازار از جمله عواملی است که مشتریان را در 

راسته لوازم خانگی فروشان اصفهان کم کرده است...
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سمیه پارسا دوست

شــاید هرچه بنویســیم از طنز ماجرا کم شود؛ اما 
همان قدر که طنز اســت، تلخ هم هست. از کلیپی 
حرف می زنیم که طی روزهای گذشــته در فضای 
مجازی منتشرشــد. »عباس امینی زاده« شهردار 
بندر عباس را در حالی که بی ســیم به دســت در 
صندلی جلو یک ماشین شاســی بلند گران قیمت 
نشسته است و دوربینی که لحظه به لحظه حضور 
او را در سطح شهر برای نمایشــی هالیوودی)!( از 
خدماتش تعقیــب می کند، می بینیــم! نقش اول 
فیلم، آقای شهردار است که چکمه های زرد رنگ 
برای جلوگیری از خیس شــدن پاها، بــه پا دارد و 
ضمن ارائه دســتور به کارگرانی که برخی از آنها با 
دمپایی برای رفع موانع آب گرفتگی در سطح شهر 
زحمت می کشند، خود دست به کار شده و به داخل 
جوی آب می رود تا به کارگران بگوید که چه کنند 
و آب گرفتگی را چگونه برطرف سازند. در تمام این 
صحنه ها، یک آهنگ هیجانی هم پخش می شود 
که بیشتر مناسب فیلم های پلیسی و صحنه های 
تعقیب و گریز اســت!   هدف از ساخت این کلیپ، 
خوش خدمتی زیرمجموعه برای شــهردار و اثبات 
تالشــگر بودن او بوده اما نتیجــه ای که درنهایت 
گرفته می شود، برعکس اســت. این فیلم آن قدر 
تصنعی و راســتش را بخواهید توام با حس تظاهر 
است که بیشتر آدم را پس می زند و حس منفی به 
مخاطب دســت می دهد به جای آن که او را جذب 
کند. مصداق آن هم کامنت هایی است که پای این 

فیلم در شبکه های اجتماعی گذاشته شد. به طور 
مثال،  یک کاربر شــبکه های اجتماعی درباره  این 
رفتار شهردار بندرعباس نوشــت: »تیزر تبلیغاتی 
شهردار بندرعباس را چه قهرمانانه نمایش می دهند. 
آقای شهردار! قهرمان، کارگرانی هستند که با لباس 
نامناسب و پاهای برهنه در کنار شوی نمایشی شما 
دیده می شوند.« و البته این کلیپ ناخودآگاه یادآور 
خاطره ای از شهید »مهدی باکری« است؛ در زمانی 
که مدت کوتاهی شــهردار ارومیه بود. یک سال در 
ارومیه سیل می آید،گروه های امدادی به سرپرستی 
مهدی باکری به سمت محالت مستضعف نشین که 
گرفتار سیل شده بودند، راه می افتند. شهید باکری 

متوجه فریاد پیرزنی می شــود که خانه اش را آب 
گرفته بود و فریادزنان کمک می خواســت.  باکری 
به سمت همان خانه رفته و متوجه می شود پیرزن 
نگران جهیزیه دخترش است که در زیرزمین مانده، 
با کمک همراهانش سد خاکی درست  می کنند تا 
آب بیشــتری داخل خانه نیاید. بعــد به کوچه می 
دود ، وانت آتش نشــانی را پیدا مــی کند و به خانه 
پیرزن می آورد. درنهایت بــا تالش فراوان و با پمپ 
آب زیرزمین را خالی می کنند. وقتی شهید باکری 
مشغول جمع کردن وسایل خانه پیرزن بود، پیرزن 

به جان او دعا و به شهردار ارومیه نفرین می کرد!
حاال این را مقایسه کنید با ساخت کلیپ سفارشی 

شهردار بندرعباس و نشــان دادن آقای شهردار در 
قالب »بتمن«!

و مشکل امروز جامعه ما دقیقا از همین نقطه شکل 
می گیرد؛ از جایی که ســبک زندگی شــهدا را به 
پستوی فراموشی سپرده ایم و با بدنه ای از مدیریت 
رانت خوار و ژن خوب و حتی در برخی موارد فاسد 
مواجه شده ایم که خود و خانواده شان را به مصالح 
نظام، کشور و مردم ترجیح می دهند و حتی خدمت 
کردن شان هم نه محض رضای خدا و خدمت واقعی 
به مردم که تنهــا برای »خودنمایی« یا به دســت 

آوردن امتیازات ویژه است. 
در زمــان جنگ، فرمانــده خود را هم رده ســرباز 
می دید. حســین خرازی ، ابراهیــم همت، مهدی 
باکری، حسن باقری و بسیاری از نام آوران سال های 
دفاع مقدس افرادی بودند کــه در خاطراتی که از 
نزدیکان و همرزمان شان به ما رسیده و نقل شده، بر 
رعایت بیت المال تاکید زیادی داشتند. کسی خود 
را »ژن خوب« نمی دانست آن هم در حالی که بدون 
شــک »ژن خوب« های واقعی این مملکت، شهدا 
بودند. بهترین اعمال و خدمــت را در مخفی ترین 
حالت انجام می دادند. رقص شان میان میدان مین، 
برای عکس یادگاری نبود. دنبال سهم و سهمیه از 
سفره انقالب نبودند و بیشــترین ایثار و جانبازی را 
برای انقالب کردند. دنبال خودشان عکاس و دوربین 
راه نمی انداختند. پشــت میز نبودند، وسط میدان 
مبارزه بودند. امام)ره( فرمودند:» ۴۰ - ۵۰ ســال 
عبادت کردید، بســیار خوب، چند شب هم وصیت 

نامه شهدا را بخوانید.«

مشاور رییس فقید تشکیالت خودگردان 
فلسطین: 

عرفات با »خمیردندان آغشته به 
سم« ترور شده است

بسام ابوشریف، مشاور یاسر عرفات در مصاحبه با 
یک شــبکه ماهواره ای اردنی گفت: یاسر عرفات، 
به دلیل وجود ســم در خمیردندانی که استفاده 
می کرد، ترور شــد. زمانی کــه او دندان هایش را 
مســواک می زد مقــداری از این ســم وارد لثه و 
بعد وارد خون او شده اســت. ابوشریف گفت که 
مدت ها قبل از ترور عرفات به او نســبت به وجود 
نقشه هایی برای ترورش هشدار داده بود؛ اما کسی 
به هشدارهایش توجه نکرد. وی افزود: من به یاسر 
عرفات توصیه کردم بهتر اســت غذاهایی که در 
آشــپزخانه اش درست می شــود نخورد و از افراد 
غیرمعتمد دارو نگیرد؛ اما او از قبول توصیه های 

من اکراه داشت. 
 

 باال گرفتن جدال لفظی
 بین قطر و امارات

وزیر مشــاور در امور خارجه امــارات، بار دیگر به 
سیاســت های قطر حمله کرد که با پاسخ شدید 
وزارت خارجه این کشور مواجه شد. انور قرقاش، 
به راهبرد دوحه برای»گسستن بحران« بین قطر و 
چهار کشور عربی امارات، عربستان، مصر و بحرین 
حمله کرد و در توییتی نوشــت: راهبرد قطر برای 
شکســتن بحران، خود در بحران است. یک لوح 
فشرده و تکراری، جلسات پوشالی و عدم اهتمام 
بین المللی حــال امروز راهبرد دوحه اســت. این 
اظهارات تند قرقاش، با واکنش شدید مدیر دفتر 
رسانه ای وزارت خارجه قطر روبه رو شد و »احمد 
الرمیحی« در توییتی گفت: ســفرهای دوره ای 
قطر بر عکس کسی است که در قبال رسانه های 
خارجی شتاب زده و عجول است و در سیاست خود 
ناپخته است که آخرین مورد آن )به زعم الرمیحی( 

بازگشایی سفارت امارات در دمشق بود.
 

ترور در غزه را از سر بگیریم!
 وزیر جنگ سابق رژیم صهیونیستی گفت:»دولت 
اسرائیل به خوبی می داند که رویارویی با جنبش 
حماس، اجتناب ناپذیر اســت، ولــی آنها ترجیح 
می دهند بــه خاطر مســائل انتخاباتــی، خود 
را به نفهمی و ندانســتن بزننــد.« لیبرمن گفت 
تظاهرات)راهپیمایــی بازگشــت( در نــوار غزه 
فقــط در روزهای جمعــه برگزار نمی شــود، بار 
دیگر شــامگاه یکشنبه حادثه خشــونت آمیزی 
رخ داد که خوشــبختانه به زخمی شــدن یکی 
از جنگجویان ارتش اســرائیل منجر شــد. هیچ 
مجالی برای انتظار نیســت باید ابتــکار عمل را 
بــار دیگر به دســت گرفــت و زیرســاخت های 
 تروریســم را نابود کنیم و سیاست ترورها در غزه

 را ازسر بگیریم.

 قیام ایالت های آمریکا 
علیه ترامپ

16ایالت آمریکا از رییس جمهور این کشور بابت 
اعالم وضعیــت اضطراری جهــت تامین بودجه 
ساخت دیوار در مرز مکزیک شکایت کردند. طبق 
گزارش »ســی ان ان«، این 16 ایالت به رهبری 
دادســتان کل ایالت کالیفرنیا شکایت خود را در 
دادگاه منطقه ای کالیفرنیــا ثبت کردند.»خاویر 
باکرا«، دادستان کل کالیفرنیا به سی ان ان گفت: 
»ما می خواهیم جلوی نقض قانون اساسی، اصل 
تفکیک قوا، سرقت پول از آمریکایی ها و ایالت ها 
توسط ترامپ را بگیریم.« اســتدالل ایالت های 
شــاکی این اســت که ترامپ با اعالم وضعیت 
اضطراری برای تامین بودجه ساخت دیوار در مرز 

مکزیک و آمریکا، کنگره را دور زده است.

»بتمن« نمی خواهیم، »باکری« می خواهیم
»عربستان« ساکت باشد

 ســخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به 
سخنان سراسر دروغ و کینه توزانه عادل الجبیر 
در یک کنفرانس خبری در ســفر به پاکستان 
درخصوص کشورمان افزود: سخنان بی مایه و 
آکنده از نفرت او که سابقه ای بس طوالنی در 
دروغ پردازی و کینه ورزی نســبت به ایران و 
ایرانیان دارد، هرگز ایــن واقعیت را تغییر نمی 
دهد که پدرخوانده واقعی تروریسم تکفیری در 
جهان و منطقه کسی جز دولت متبوع او نیست 
و این سخن و کالم برای آنانی که اندکی از چهره 
ریاکارانه او را می شناسند، نیاز به شرح و بیان 
بیشتر ندارد.بهرام قاســمی خاطر نشان کرد: 
عربستان ســعودی به عنوان خاستگاه تفکری 
بنیادگرا که محل صدور تروریسم سازمان یافته 
در سطح بین المللی است اساسا فاقد هرگونه 
صالحیت و اعتباری اســت کــه بخواهد دیگر 

کشورها را به حمایت از تروریسم متهم کند.

 واکنش آیت اله مکارم
 به حادثه تروریستی زاهدان

آیت اله مکارم شــیرازی حفظ اقتدار دفاعی و 
نظامی را دارای منشأ قرآنی و روایی دانست و با 
محکوم کردن جنایت تروریست ها در سیستان 
و بلوچستان و ابراز تاسف از شهادت شماری از 
پاســداران، بر لزوم اتخاذ تدابیر الزم به منظور 
پیشگیری از حوادث احتمالی و نیز کاهش تلفات 
تاکید کرد. این مرجع تقلید، در دیدار سرلشکر 
باقری، رییس ستاد کل نیروهای مسلح، بر لزوم 
درک و شناخت شرایط حساس و خاص کشور 
تاکید و تصریح کرد: باید شرایط سخت کشور را 
با امیدواری به مردم به درستی تبیین کنیم و در 

عین حال بدانیم که راه برگشتی نداریم.

 ابراز همدردی ایران 
با دولت و ملت زیمبابوه

سخنگوی وزارت خارجه در پی بروز حادثه در 
معدنی در زیمبابوه، با دولت و ملت این کشور 
ابراز همدردی کرد.بهرام قاســمی، سخنگوی 
وزارت امور خارجــه، با ابراز تاســف عمیق از 
وقوع حادثه غم انگیز در معدن »باتلفیلد« در 
زیمبابوه که تاکنون ده ها کشته بر جای گذاشته 
اســت، با دولت و ملت زیمبابوه و خانواده های 

داغدار این حادثه ابراز همدردی کرد.

 احتماال وضعیت فعلی ایران 
در FATF تمدید شود

رییس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس درباره 
ادامه بررســی الیحه الحاق ایران به کنوانسیون 
مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی »پالرمو« در 
مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت: شنبه دو 
هفته دیگر، این موضوع در دستور کار قرار دارد. 
الهیار ملکشــاهی  درباره اتمام فرصت تصویب 
لوایح مربوط به FATF ، گفت: با توجه به اینکه 
قسمتی از موارد مانند پولشــویی، قانون تامین 
مالی تروریســم را تصویب کرده ایم و پالرمو نیز 
از سد مجلس و شورای نگهبان گذر کرده است، 
احتماال وضعیت تعلیقی که در FATF داریم بار 

دیگر تمدید شود.

کنایه »مهاجری« به قالیباف
محمد مهاجری، فعــال سیاســی اصولگرا در 
واکنش به مصاحبه ها و ســخنرانی های اخیر 
محمدباقــر قالیباف که طی چنــد روز اخیر به 
جنجال تبدیل شــده، در حساب توئیتری خود 
نوشــت: : آقای قالیباف این روزها در مصاحبه 
ها و سخنرانی ها بدجور خودش را حیف و میل 
می کند.  او حواســش نیست که ممکن است در 
انتخابات 1۴۰۰ یک باردیگر به یک نامزد»زینت 

االنتخابات« احتیاج داشته باشیم ما اصولگراها!

 عباس جعفری دولت آبادی
دادستان تهران: 

رییس کمیته قضائی مجلس با بیان اینکه خواستار 
استیضاح رییس جمهور است، اظهار کرد: ملت ایران 
از 13 نماینده مجلس که خواستار استیضاح رییس 
جمهور هستند، پشــتیبانی می کنند. محمدعلی 
پورمختار با اشــاره به اینکه همه از ما می پرســند 
مجلس چه کاری برای حل مشــکالت کشور انجام 
می دهد، افزود: استیضاح رییس جمهور یک خواست 
عمومی و حق مجلس و نمایندگان است. وی با تاکید 
به اینکه حتی برخی از اعضای فراکســیون حامی 
دولت نیــز چنین نظــری دارند، ادامه داد: منشــأ 
مشکالت امروز کشور را جای دیگر نمی توانیم جست 
وجو کنیم، آقای رییس جمهور باید فکر دیگری کند 
و به صورت ویژه به رفع مشکالت اقتصادی به ویژه 
گرانی و نبود ثبات قیمت ها بپــردازد. پورمختار با 
تاکید بر اینکــه موارد مختلف زیــادی وجود دارد 
که رییس جمهور ناتوان از اداره امور کشور است و 
 کشور را رها کرده است، خاطرنشان کرد: نباید دست 
روی دست بگذاریم و مقابل سوء مدیریت ها سکوت 

کنیم.

مردم از استیضاح رییس 
جمهور پشتیبانی می کنند

نماینده مجلس:

کافه سیاست

عکس  خبر 

سردار سلیمانی در مراسم 
بزرگداشت شهدای حادثه 

تروریستی زاهدان
ســردار قاســم ســلیمانی، فرمانــده نیروی 
قدس سپاه پاســداران، صبح دیروز در مراسم 
گرامیداشت شهدای حادثه تروریستی خاش-

زاهدان در ستاد فرماندهی نیروی زمینی سپاه 
حضور یافت.

حمله کیهان به »رشیدپور«: ژست منتقد نگیر!

پیشنهاد سردبیر:

دادســتان تهران طی گفت وگویی رادیویی  
در پاسخ به ســوالی درباره اینکه اگر بابک 
 زنجانی بدهی اش را بدهد مــورد عفو قرار 
می گیرد، گفت: در حکم ایشــان آمده که 
اگر وجوه را مسترد کند، می تواند مشمول 
عفو قرار گیرد؛ لذا پرونده بابک زنجانی برای 
پرداخت وجوه دولت تشــکیل شد. جعفری 
دولت آبادی با طرح این سوال که چرا حکم 
را اجرا نمی کنید؟ گفت: ما بارها گفتیم اگر او 
پول ها را بدهد می تواند مورد عفو قرار گیرد. 
چندین سال اســت که حکم را اجرا نکردیم 
با اینکه حکم قطعی است زیرا»اگر« دارد و 
این قید»اگر«  مهم تر است.دادستان تهران 
یادآور شد: ماه گذشــته جلسه گذاشتیم و 
ایشان پیشنهاد داشت که به او کمک شود و 
امروز نجات جان زنجانی دست خودش است 

که اموال دولت را بدهد. 

نجات جان »بابک زنجانی« 
دست خودش است

مصباحی مقدم
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام: 

نایب رییس مجلس گفت که هیئت رییسه جلسه ای را 
برگزار خواهد کرد و احتماال جلسات بررسی بودجه به 
صورت سه شیفت برگزار می شود. مسعود پزشکیان در 
جلسه علنی نوبت صبح  دیروز مجلس در جریان بررسی 
جزییات بودجه ۹۸ در بخش درآمدی در پاسخ به تذکر 
محســن کوهکن نماینده لنجان، در انتقاد از وضعیت 
اداره مجلس گفت: حجم پیشنهادات بسیار زیاد است 
و نمایندگان درخواست طرح همه پیشنهادات را دارند، 
تالش می کنیم که طی صحبت با نمایندگان آن دسته 
از پیشــنهادات که قابلیت مطرح شدن ندارند را طرح 
نکنیم  ولی با آیین نامه موجود چاره ای جز این نداریم.

وی افزود: البته هیئت رییسه جلسه ای را برگزار خواهد 
کرد و احتماال جلسات مجلس، برای بررسی بودجه به 
صورت سه شیفت خواهد شد در نهایت هیئت رییسه و 
مجلس در این باره تصمیم گیری می کنند. کوهکن،  در 
تذکر خود ضمن اتنقاد از هیئت رییسه در نحوه مدیریت 
جلسات مجلس در زمان بررسی بودجه گفت که هیئت 
رییسه باید به گونه ای جلسات را مدیریت کند که اجازه 

طرح هر پیشنهادی را ندهد.

احتماال جلسات بررسی 
بودجه سه شیفته خواهد شد

نایب رییس مجلس: 

یک عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام 
با اشــاره به نامه گام دوم انقالب مقام معظم 
رهبری به موضوع طرح شده در این نامه مبنی 
بر ضرورت برطرف کــردن عیوب اقتصادی 
به ویژه وابســتگی بودجه به نفت پرداخت.

حجت االسالم والمسلمین غالمرضا مصباحی 
مقدم ، با تاکید بر بخــش اقتصادی این نامه 
اظهار کرد: از جمله نکاتی که باید به اجرایی 
شدن آن توجه می شد و خیلی زودتر از این ها 
صورت می گرفت؛ اما تاکنون انجام نشده است، 
نگاه به اقتصاد داخلــی در اقتصاد مقاومتی 
اســت. درون گرایی و برون نگری مسئله ای 
است که دولت محترم باید به آن توجه کند. 
نگاه دولت باید بر این باشد تا ببیند ما در درون 
چه توان هایی داریم. مصباحی مقدم ابراز کرد: 
متاسفانه نگاه دولت ما همواره به بیرون است. 
مثل بهبود رابطه ایران با اروپا یا بهبود روابط 

ایران و آمریکا. 

 نگاه دولت به بیرون
 است

پیشخوان

بین الملل

فرمانده نیروی زمینی سپاه گفت: دو نفر از عناصر تیم تروریستی، 
پاکستانی بودند و عامل انتحاری نیز فردی به نام حافظ محمدعلی 
از پاکســتان بود و یک فرد دیگر از پاکســتان نیز حضور داشت.

سردار محمد پاکپور در حاشیه مراسم گرامیداشت شهدای حادثه 
تروریســتی جاده خاش-زاهدان و در جمع خبرنــگاران اظهار 
داشت: بعد از حادثه ای که رخ داد اقدامات زیادی انجام دادیم و 
بعد از اینکه قطعات خودروی انتحاری را به برادران مان در نیروی 

انتظامی تحویل دادیم، هویت خودرو را مشخص کردند و بعد از 
شناسایی هویت آن، نیروهای اطالعاتی و عملیاتی قرارگاه قدس 
نیروی زمینی سپاه عملیات دســتگیری و انهدام تیم پشتیبانی 
کننده و تیمی که خودرو را برای این اقدام آماده کرده بودند را آغاز 
کردند. وی افزود: چند روز قبل، اولین سرنخ را به دست آوردیم 
که یک خانم بود که دستگیر شــده و بعد از دستگیری این عامل 
تروریستی، به افراد دیگر هم رسیدیم. سردار پاکپور ادامه داد: دو 

نفر از عناصر تیم تروریستی پاکستانی بودند و عامل انتحاری نیز 
فردی به نام حافظ محمدعلی از پاکستان بود و یک فرد دیگر از 
پاکستان نیز در تیم حضور داشــت. فرمانده نیروی زمینی سپاه 
با بیان اینکه 3 نفر از عوامل تیم ترویســتی از منطقه سیستان و 
 بلوچســتان بودند، تصریح کرد: دو نفر از آنها دستگیر شده اند و 
یک نفر هم متواری است که ان شــاء ا...به زودی دستگیر خواهد 

شد.

فرمانده نیروی زمینی سپاه:
عامل انتحاری حادثه تروریستی زاهدان، حافظ محمدعلی پاکستانی بود

  به بهانه کلیپی که این روزها در فضای مجازی خبرساز شده است؛ 

همه پرسی درباره FATF؟

تشکر رهبر از ملت

متهِم طلبکار

افسانه پراید

قانون اساســی کشــور 
نیازمند بازنگری است

چه ربطی به نهادهای انتصابی دارد؟
روزنامه جوان نوشت: »صادق زیباکالم« طی یک توئیت اعتراض کرده که چرا مراسم تشییع پیکر همسر دکتر 
علی شریعتی در حسینیه ارشاد برگزار نشده است. محتوای اعتراض او آنقدر بی ربط است که کامال نشان می دهد 
دغدغه اصلی، موضع گرفتن علیه نظام بوده و درگذشــت همسر دکتر شریعتی و یا چگونگی برگزاری مراسم 
تشییع او از موضوع خارج است. زیباکالم در توئیت خود نوشته که »بســتن در حسینیه ارشاد به روی جنازه 
مرحومه پوران شریعت رضوی، فقط نشان دهنده قدرت قاهره بخش انتصابی حاکمیت در برابر انفعال بخش 
انتخابی با ۲۴ میلیون رایش نبود. در عین حال پاسخگو نبودن بخش انتصابی در برابر تصمیمات و سیاست هایش 
را هم برای هزارمین بار به نمایش گذارد«. اول آنکه تصمیم هیئت امنای یک حسینیه چه ربطی به بخش انتصابی 
حاکمیت دارد؟ دوم آنکه اگر قرار بود حاکمیت مانع از برگزاری تشییع افراد خاص در حسینیه ارشاد شود، پس 

چطور تشییع ابراهیم یزدی، دبیر کل نهضت آزادی، و ... در این حسینیه برگزار شد ؟

حمله کیهان به »رشیدپور«: ژست منتقد نگیر!
روزنامه کیهان نوشت: رضا رشیدپور، مجری برنامه تلویزیونی حاال خورشید در یکی از قسمت های این برنامه با 
اشاره به تیتر اصلی یکی از روزنامه های زنجیره ای با عنوان »پراید ۴۵ میلیون تومانی«، گفت: »اگر خواب آلود 
هستید یک بار دیگر چشمان تان را بمالید و نگاه کنید،پراید ۴۵ میلیون تومان. من از آقای رییس جمهور، آقای 
وزیر صنعت و نهادهای نظارتی می پرسم، این مســئله آدم را گیج می کند. شما می روید آن سوی دنیا جلسه 
می گذارید و می گویید چنین می کنیم و چنان، پس ما بگوییم که این حرف ها معتبر هستند؟! نیستند؟! چطور 
ممکن است که ما در داخل کشورمان نتوانیم قیمت پراید را کنترل کنیم؟!«  گالیه های این مجری تلویزیونی 
از عملکرد دولت در حالی است که وی در انتخابات ریاست جمهوری مجری برنامه های انتخاباتی روحانی بوده 
است. اکنون اشخاصی همچون رشیدپور، به هیچ عنوان نمی توانند ژست منتقد به خود گرفته و گالیه کنند، 

این افراد خود مسبب وضع موجود هستند .

چهره ها
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نگران تامین آب شرب اصفهان نیستیم
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

مالیات

جرم مالیاتی چیست؟
در اصالحیه قانون مالیات های مســتقیم، هفت 
مصداق برای جرم مالیاتی احصا شده که بر اساس 
آن هر فــردی این هفت کار را انجــام دهد مجرم 

مالیاتی محسوب و طبق قانون مجازات می شود.
۱- تنظیم دفاتر، اســناد و مــدارک خالف واقع و 

استناد به آن.
۲- اختفــای فعالیت اقتصــادی و کتمان درآمد 

حاصل از آن.
۳- ممانعــت از دسترســی مامــوران مالیاتی به 
اطالعات مالیاتی و اقتصادی خود یا اشخاص ثالث 
در اجرای ماده ۱۸۱ قانون مالیات های مســتقیم 
و امتنــاع از انجام تکالیف قانون مبنی بر ارســال 
اطالعات مالی، موضوع مواد ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر به 
سازمان امور مالیاتی کشور و واردن کردن زیان به 

دولت با این اقدام.
۴- عدم انجام تکالیف قانونی مربوط به مالیات های 
مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول 
یا کسر مالیات مؤدیان دیگر و ایصال آن به سازمان 

امور مالیاتی در مواد قانونی تعیین شده.
۵- تنظیم معامــالت و قراردادهای خــود به نام 
دیگران یا معامالت و قراردادهای مؤدیان دیگر به 

نهام خود بر خالف واقع.
۶- خودداری از انجام تکالیف قانونی در خصوص 
تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطالعات 

درآمدی و هزینه ای طی سه سال متوالی.
7- اســتفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به 

منظور فرار مالیاتی.
قانون موسوم به »تجمیع عوارض« به رغم نام آن 
نه تنها جمع کننده عوارض ، بلکه حاوی اصالحات 
اساسی در مجموعه کلی نظام مالیاتی کشور است  
که اجــرای آن عالوه بر کاهش مشــکالت اداری 
تولیدکنندگان و سرمایه گذاران ، کاهش هزینه های 
تولید و سرمایه گذاری ، توسعه فضای رقابتی در امر 
تولید و سرمایه گذاری و کاهش حجم فعالیت های 
غیرضروری دستگاه های اجرایی ، موجب افزایش 

کارایی وصول مالیات شده است .

بازار

چمدان  

معاون شرکت آب منطقه ای اصفهان اعالم 
کرد:

نگران تامین آب شرب اصفهان 
نیستیم

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای 
اصفهان با اشــاره به اینکه نزدیک به ۱0 درصد سد 
زاینــده رود آب دارد، گفت: بــرای ادامه توزیع آب 
در نیمه دوم فروردیــن ۹۸ و تعیین زمان دقیق آن، 
متناسب با شرایط دما و میزان بارش های احتمالی در 
زمان خود تصمیم گیری خواهیم کرد.حسن ساسانی، 
با بیان اینکه هم اکنون میزان بارش ها در ایســتگاه 
چلگرد ۱۲۲۱ میلی متر است، افزود: به دلیل سرمای 
زیاد در باالدست هنوز روان آب زیادی به سمت سد 
زاینده رود جاری نشده، اما به محض گرم شدن هوا در 
کوهرنگ و ذوب شدن برف ها، روان آب بیشتری به 
سد زاینده رود خواهد رسید.وی درباره نگرانی مردم 
استان برای تامین آب شرب اصفهان بزرگ در بهار و 
تابستان ۹۸، گفت: وزارت نیرو براساس میزان بارش 
های صورت گرفته در کوهرنگ در این دوره تصمیم 
به تحویل آب به کشــاورزان و بازگشایی زاینده رود 
برای مدت بیست روز گرفت و با توجه به بارش های 
موجود که نسبت به متوســط درازمدت حدود ۳۵ 
درصد افزایش داشته امیدواریم برای تامین آب شرب 

اصفهان در سال آینده مشکلی نداشته باشیم.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان:
مسئوالن سمیرم از کوچ زودهنگام 

عشایر پیشگیری کنند
مدیــرکل مدیریت بحــران اســتانداری اصفهان 
از مسئوالن ســمیرم خواســت تا از همین امروز 
پیگیر کوچ نکردن زودهنگام عشــایر قشــالق به 
این شهرستان باشند. منصور شیشه فروش افزود: 
نخســتین و مهم ترین مشــکل احتمالی کوچ این 
گروه از عشایر و دام هایشــان، بروز سرما و سیالب 
است. وی یادآور شد: تاکنون بارها، چه در فصل بهار 
و پیش از زمان تقویم کوچ بهاره در ۲۵ اردیبهشت 
و چه در اول مهر و زمان قانونی تقویم کوچ پاییزه، 
شاهد بارندگی های شــدید همراه با سرما و ایجاد 
مشکل برای دام ها، عشایر و سازمان های امدادی 
بوده ایم. شیشه فروش هشدار داد: کوچ زودهنگام 
عالوه بر این مشکالت باعث نابودی طبیعت و محل 

استقرار خود عشایر می شود.

گمرک ایران اعالم کرد:
 ورود اسکناس ارز به کشور

 آزاد است
گمرک ایران اعالم کرد: ورود اسکناس ارز به کشور 
به هر میزان برای اشخاص حقیقی و حقوقی بالمانع 
است و هیچ یک از دســتگاه های امنیتی، انتظامی 
و گمرک حق ممانعت از آن را ندارند. در بخشــنامه 
گمرک ایران آمده است: پیرو بخشــنامه هایی در 
خصوص شرایط ورود ارز به کشور مطابق با بند )۴( 
مصوبات جلسه شــورای عالی هماهنگی اقتصادی 
کشور مورخ ۹7/7/۱0 ، هر شخص حقیقی و حقوقی 
می تواند با رعایت مقرراتــی که بانک مرکزی اعالم 
کرده به هر میزان اسکناس ارز وارد کشور کند  و هیچ 
یک از دستگاه هاحق ممانعت از آن را ندارد، هرگونه 
ممانعت تخلف اداری محسوب می شود و فرد متخلف 
در صورت محکومیت در مرحله اول به انفصال موقت 

به مدت ۶ ماه محکوم می شود.

 چمدان مدل H02 سایز کوچک

 223,000
تومان

 Kara چمدان کاملینت مدل 

 295,000
تومان

 LE24 چمدان مدل 

 741,000
تومان

استاندار اصفهان گفت: باید در جلســه ای کارشناسی نقشه راه 
ســاماندهی رودخانه به همراه برآورد هزینه و نحوه کار مشخص 
شود.عباس رضایی اظهار کرد: تمام هم و غم مدیران استان حل 
مشکل آب است و برای مرتفع شــدن این مشکل بیشترین وقت 
مدیریت ارشد استان به آن اختصاص یافته است.وی افزود: نگاه 
مدیریت اســتان در خصوص توزیــع آب در بخش های مختلف 

عادالنه اســت و باید با همکاری و همدلی خوب بین نمایندگان 
مجلس و مدیران استان در جهت حل مشــکالت قدم برداریم. 
استاندار اصفهان به افزایش بارش ها در سال آبی جاری و جدول 
پیش بینی نحوه توزیع آب اشاره کرد و گفت: باید در شورای ۱۵ 
نفره متشکل از صنف کشاورزان، جهادکشاورزی و آب منطقه ای 
هماهنگی الزم برای توزیع آب در زمان های مختلف صورت گیرد.

وی با اشاره به ساماندهی رودخانه زاینده رود، تاکید کرد: معاون 
هماهنگی امور عمرانی استانداری باید در جلسه ای کارشناسی 
با حضور مسئوالن و مدیران مربوطه و صنف کشاورزان نقشه راه 
ساماندهی رودخانه زاینده رود را مشخص کند و با برآورد هزینه 
و همچنین نحوه اجرای این طرح نســبت به ساماندهی رودخانه 

زاینده رود در نخستین فرصت اقدام شود.

استاندار اصفهان تاکید کرد:
ضرورت تدوین نقشه راه ساماندهی رودخانه زاینده رود

مرضیه محب رسول

لوازم خانگی در کشــور و به تبع آن در اصفهان بازار 
کسادی  دارد. ممنوعیت واردات لوازم خانگی، گرانی 
چند برابری و کیفیت پایین برخی از برندهای داخلی 
و کمبود عرضه تولیــدات داخلی به بــازار از جمله 
عواملی است که مشتریان را در راسته لوازم خانگی 

فروشان اصفهان کم کرده است.
 حتی تالش های جســته و گریخته ای مانند پیش 
فروش لوازم خانگی هم نتوانست رونقی در این بازار به 
وجود آورد و تنها راهی شد که تولید کنندگان اندکی 
سرمایه برای افزایش گردش مالی خود تامین کنند؛ 
اما در نهایت مردم سود چندانی از این عرضه نبردند. 
در شرایطی که رییس اتحادیه لوازم خانگی کشوری 
طی سخنانی جنجالی از مردم خواست تا خرید های 
خود در این بازار را قبل از گرانی در سال جدید انجام 
دهند؛ اما مشاهدات همچنان نشان می دهد قیمت 
ها به حدی غیر متعارف و نجومی است که به جز در 
مواقع اضطــراری مانند خرید جهیزیــه، خریداران 

تمایلی برای حضور در این بازار ندارند. 
خواب سنگین بازار لوازم خانگی

احتکار و ممنوعیت واردات نیز آفت دیگری اســت 
که دامن خریداران و فروشــندگان لــوازم خانگی 
در اصفهان را گرفته اســت. طی روزهای گذشــته 
ســتاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز اســتان اصفهان در 
گفت و گــو با »زاینده رود « کشــف لــوازم خانگی 
 در استان را در جایگاه نخست کشــفیات در استان 

عنوان کــرد . این مســئله به خوبی نشــان از وجود 
نابســامانی در این بازار دارد. در اصفهــان حتی در 
اقدامی نــادر برخی از لوازم خانگی احتکار شــده به 
حراج گذاشته شــد و به قیمت های بسیار پایینی به 
برخی از واجدین شــرایط فروخته شد تا شاید بتواند 
جنبشــی دراین بازار ایجاد کند؛ اما به نظر می رسد 
خواب رکود در این بازار ســنگین تر از آن است که با 

این دست از اقدامات مقطعی از میان برود. 
حاال و در آستانه شروع ســال نو، برگزاری نمایشگاه 
عرضــه تولیــدات و محصــوالت لــوازم خانگی در 
 اصفهان آغاز به کار می کند. در این نمایشــگاه اغلب

برندهای داخلی و خارجی فعال در بازار ایرن حضور 
دارند و طرح هــای خوبی برای مشــتریان ارائه می 

دهند.
طرح های جذب مشتری از فروش اقساطی 

یا طرح تعویض؟
مجری بیست و دومین نمایشگاه لوازم خانگی استان 
اصفهان، در گفــت وگو با »زاینده رود« با اشــاره به 
حضور همه برند های مطرح لــوازم خانگی در بازار 
ایران در نمایشــگاه اصفهان گفــت: تولیدکنندگان 
ایرانی بزرگی مانند »اســنوا« در این نمایشگاه اقدام 
به عرضه و فــروش با طرح های اقســاطی تا ۳۶ ماه 

خواهند داشت. همچنین طرح تعویض لوازم خانگی 
فرسوده با نو نیز توســط برخی از شرکت ها در چند 
غرفه نمایشگاه صورت می گیرد. مشتریان می توانند 
با حضور در غرفه های نمایشگاه کاتالوگ ها و بن های 
تخفیف فروشــگاه های سطح شــهر اصفهان را نیز 
دریافت کرده و نسبت به خرید از فروشگاه های سطح 

شهر اقدام کنند.
حضور پر رنگ داخلی ها و فروش بی سر و 

صدای خارجی ها
حسین سید معلمی، با اشاره به اینکه استان اصفهان 
دارای بزرگ ترین کارخانجات لــوازم خانگی ایران 
اســت و به عنوان قطب تولید جارو برقی در کشــور 
شناخته می شود، گفت: امســال سالن دو به صورت 
کامل به کارخانه های استان اصفهان اختصاص یافته 
است و تمام تولید کنندگان استان در این نمایشگاه 

حضور دارند.
 وی همچنین افزود: شــرکت های خارجی فعال در 
بازار ایران مانند شاپ سرویس و مادیران نیز در این 
نمایشــگاه حضور دارند؛هر چند این شرکت ها طرح 
های ویژه فروش و خرید های اقساطی ندارند. به گفته 
وی، برندهای خارجی دیگری مانند زیرووات کاخلر، 
لوپز و ویرپول که برندی تمام اروپایی هستند نیز در 
این نمایشگاه عرضه می شوند. سید معلمی، با اشاره 
به حضور برندهای شاخص ایرانی مانند چینی توس و 
زرین در نمایشگاه اصفهان گفت: یکی از بزرگ ترین 
 پاویون های خانه و آشــپزخانه نیز در این نمایشگاه

 بر پا خواهد شد.

حضور پر رنگ داخلی ها، فروش بی سر و صدای خارجی ها
 گزارش» زاینده رود« از آنچه در نمایشگاه لوازم خانگی اصفهان انتظارتان را می کشد؛

رییس کمیسیون حمایت از سرمایه گذاری، تامین مالی و توســعه روابط خارجی اتاق بازرگانی اصفهان گفت: 
استفاده از راهکار اقتصادی حذف صفرهای واحد پول ملی نیازمند شرایط اقتصادی خاصی است که در حال حاضر 
در کشور وجود ندارد. قاسمعلی جباری با اشــاره به شکست برخی کشورها در استفاده از راهکار اقتصادی حذف 
صفرها از پول ملی اظهار کرد: برخی کشورهای جهان چندین بار اقدام به برداشتن صفرها از پول ملی خود کردند، 
اما به دلیل نداشتن شرایط اقتصادی مناسب نتیجه مطلوب نگرفتند.وی افزود: الزمه استفاده از راهکار اقتصادی 
حذف صفرها از واحد پول ملی وجود یک فضای اقتصادی پر رونق در کشور است. استفاده از این راهکار در شرایط 

رکود اقتصادی نتیجه مطلوب نخواهد داشت و تاثیر چندانی در حل مشکالت اقتصادی کشور نخواهد گذاشت.

شرایط اقتصادی 
حذف صفر از پول 
ملی فراهم نیست نی

گا
زر

ق با
اتا

بیستمین دوره سمپوزیوم ساالنه فوالد با حضور پر رنگ فوالدی های اصفهان؛

حمایت ذوب آهن از  سمپوزیوم فوالد کیش

دبیر انجمن مرغداران اصفهان:
11 میلیون قطعه جوجه ریزی در استان صورت گرفته است

دبیر انجمن مرغداران اصفهان گفت: به منظور تامین مرغ شب عید، ۱۱ میلیون قطعه جوجه ریزی در استان 
اصفهان صورت گرفته است. بهرام پاکزاد اظهار داشت: ۱۶ هزار تن نهاده در سطح استان بین مرغداران توزیع 
شده است. وی با اعالم اینکه قیمت مرغ برای شب عید یا در همین نرخ ۱۵ هزار تومان باقی می ماند یا کاهش می 
یابد، ادامه داد: نگرانی از بابت تامین مرغ برام ایام نوروز نداریم.دبیر انجمن مرغداران اصفهان با اشاره به اینکه از 
چند ماه پیش به خاطر مشکالت انتقال ارز نتوانستیم بار نهاده ها را خالی کنیم و در همین راستا ۲۴ تا ۲۵ کشتی 
روی آب مانده که بار آن تخلیه نشده است، ادامه داد: توزیع نهاده های فعلی در سطح بازار از ذخایر  بوده است. 
وی با اشاره به اینکه علت افزایش قیمت مرغ به دلیل افزایش قیمت نهاده ها و قیمت تمام شده برای مرغداران 

است، گفت: در حال حاضر مرغ به قیمت واقعی خود رسیده؛اما هنوز با قیمت جهانی خود فاصله دارد. 

قائم مقام سازمان جهاد کشاورزی استان:
تنها حدود ۳۵درصد از مزارع استان  زیرکشت می رود

با تداوم خشکسالی های اخیر، تنها  ۳۵درصد از ۵۴۶هزار هکتار مزارع استان اصفهان زیرکشت می رود. قائم مقام 
سازمان جهاد کشاورزی استان  اصفهان در آیین تجلیل از ۶0بهره بردار نمونه بخش کشاورزی این استان در سالن 
اجتماعات موزه ترویج جهاد کشاورزی گفت: به دلیل کمبود منابع آبی اکنون از ۵۴۶هزار هکتار اراضی کشاورزی 
این  استان تنها ۱۹7هزار هکتار زیر کشت زراعی می رود که از این وسعت اراضی زیرکشت  ۱77هزار هکتار زراعت 
آبی و ۲0 هزار هکتار دیگر هم به روش دیم است. مهرداد مرادمند، وسعت اراضی این استان را ۱0میلیون و 700هزار 
هکتار بیان کرد و گفت: حدود پنج درصد این اراضی  شامل ۵۴۶هزار هکتار سهم بخش کشاورزی است. وی وسعت 
باغ های این استان را 7۵هزار و ۵00هکتار با تولید ۴7۴هزار تن در سال اعالم و تاکید کرد: استان اصفهان در تولید 

محصوالت باغی از جمله به، سیب درختی و گل محمدی رتبه های برتر کشور را دارد. 

به محض کشیدن کارت و رسیدن 
پیامک بانک به گوشــی شما، کار 
برنامه جیب شــروع می شــود و 
اطالعات تراکنــش بانکی را برای 
شما ثبت می کند. فقط کافی است 
بگویید که برای چه هزینه کرده اید 
مثال :خانواده ، خودرو ، شــرکت ، 

رستوران ، سفر و ...
جیب، تمام این اطالعات را بعدها 
به صورت گزارش های تفکیکی در 

اختیارشما می گذارد!

جیب

شن مالی
معرفی اپلیکی

بیستمین دوره سمپوزیوم ساالنه فوالد با رویکرد توسعه صنعت فوالد با حفظ محیط 
زیست و بازیافت پسماندها در جزیره کیش برگزار می شود. این نمایشگاه بزرگ ترین 
نمایشگاه فوالد طي ۱۴ سال گذشته است که با حضور۲7 شرکت از ۵00 شرکت برتر 
کشور در سال جاري بر اســاس رتبه بندي ســازمان مدیریت صنعتي برپا مي شود و 
شــرکت هایي چون فوالد مبارکه اصفهان ، ذوب آهن اصفهان، فوالد خوزستان، فوالد 
هرمزگان، مجموعه شرکت هاي گل گهر، فوالد کاوه جنوب کیش، فوالد خراسان، سنگ 
آهن مرکزي ایران، چادرملو، فوالد غدیر ایرانیان ، آهن و فوالد ارفع ، آسکوتک و پامیدکو 
در این نمایشگاه حضور فعال دارند. در حاشیه این نمایشگاه دکتر خداداد غریب پور، 
رییس هیئت عامل ایمیدرو در غرفه ذوب آهن اصفهان در سمپوزیوم بین المللی  فوالد 

از تولیدات جدید این شرکت از جمله ریل مترو و تیرآهن H30 بازدید کرد.

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

آگهی   برگزاری فراخوان عمومی
)استعالم ارزیابی کیفی مشاوران(

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق 292: تا ساعت 15:30 روز شنبه به تاریخ 97/12/11
تاریخ گشایش اسناد: از ساعت  8صبح روز یکشنبه به تاریخ 97/12/12

www.abfaesfahan.ir دریافت اسناد: سایت اینترنتی  شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
www.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

شماره تلفن گویا: 8-36680030-031  )داخلی 334(

نوبت دوم

نام روزنامه: زاینده رود
تاریخ انتشار:1397/12/1

شماره 
برآورد ) ریال(محل تامین اعتبارموضوع فراخوانفراخوان

انجام خدمات مهندسی مرحله سوم )نظارت عالیه و نظارت کارگاهی( 97-4-304
37,300,000,000جاریبر اجرای تاسیسات آب و فاضالب مناطق شش گانه اصفهان

مذاکره با ترکیه و عراق  برای خرید هواپیماهای نو
نایب رییس کمیسیون عمران مجلس گفت:صحبت هایی درباره خرید هواپیما از کشور ترکیه و عراق مطرح شده و شرکت ها به ویژه در کشور عراق برای تحقق این موضوع 
اعالم آمادگی کرده اند. سیداحسن علوی با اشاره به برنامه ریزی وزیر راه و شهرسازی برای خرید هواپیما جدید، گفت: در شرایط کنونی این وزاتخانه برنامه ریزی دقیقی را 
برای خرید هواپیمای جدید صورت داده و در چند وقت اخیر مذاکراتی با کشورهای مختلف انجام شده است. وی ادامه داد: در مصاحبه های وزیر راه موضوع خرید هواپیمای 
دست دوم مطرح شده، اما به نظر من خرید این هواپیما قابل اطمینان و اعتماد نیست.وی تصریح کرد: اگر وزارت راه و شهرسازی به دنبال نوسازی ناوگان هوایی است، باید 
خرید هواپیماهای نو و جدید در دستور کار قرار گیرد و خرید هواپیماهای دست دوم به صالح نیست، زیرا خرید هواپیماهای دست دوم برای کشور بسیار گران تمام  می شود.

م الف:386020
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 آگهی نوبتی سه ماهه سوم  سال 1397
 اداره  ثبت اسناد و امالک  نطنز

12/2بموجب ماده 11 قانون ثبت اسناد  و امالک و ماده 59 اصالحی  آیین نامه 
مربوطه  امالکی که  تقاضای  ثبت آنها  در سه ماهه  سوم  سال 1397  پذیرفته  
شــده و امالکی که درآگهی های نوبتی قبلی از قلم افتاده  مربوط به حوزه ثبتی 

نطنز  بشرح ذیل آگهی میگردد .
امالکیکه در سه ماهه  سوم سال 1397 پذیرش ثبت شده اند و همچنین  امالکی  

که آگهی  های نوبتی  قبلی از قلم افتاده است  بدین شرح  آگهی میگردند .
اول ( شماره های مربوط  به بخش  نه  شامل  شهر نطنز و قرا تابعه

 شماره  فرعی از 1- اصلی واقع در روستای اوره
1910-خانم نجم  السادات  فردوسی فرد فرزند سید علی  ششدانگ قطعه زمین 

محصور بمساحت 243/10 متر مربع 
1929- آقای علی اکبر سعادت پور فرزند محمد    ششدانگ قطعه زمین محصور  

بمساحت 62/ 215 متر مربع 
2301- خانم عفت زرین فرد فرزند مراد  ششدانگ قطعه زمین محصور  بمساحت 

215 متر مربع  مفروز و مجزی شده از شماره 1929 فرعی از اصلی مرقوم
شماره فرعی از 9- اصلی واقع درکوی علیا

2123- خانم فاطمه فخری علیایی فرزند محمد   ششدانگ قطعه زمین محصور 
و نیمه مشجر به مساحت 10078 متر مربع 

شماره  های فرعی از 33 اصلی واقع درشهر  نطنز 
1036- آقای مهدی یوســفیان زاده قصبه فرزند محمد    ســه دانگ مشاع  از 

ششدانگ قطعه زمین  به مساحت 74 متر مربع 
4589- آقای محمد تقی حداد پورنطنزی فرزند ماشــااله ششدانگ قسمتی از 
یکباب خانه به مســاحت 8/60 متر مربع جهت الحاق به پالک 3119 فرعی که 

سابقا )قسمتی از جوی متروکه بوده است (
شماره  فرعی از 118 اصلی واقع درجاریان 

1081-آقای حســین بدیعی فرزند ماشــا اهلل ششــدانگ قطعه زمین محصور 
بمساحت 39/ 285 متر مربع  

شماره 158 اصلی قنوات اربعه جزن  که عبارتند از اسطور – محمد آباد –ده رود 
خانه که مدار گردش و مبدا و مظهر آن بشرح آگهی نوبتی قبلی است

-آقای حسین احمدی جزنی فرزند احمد  مجاری چهار سهم از دویست و هشتاد 
و هشت سهم   ششدانگ قنات مرقوم

-آقای حســین احمدی جزنی فرزند احمد  مجاری سه سهم از دویست و هشتاد 
وهشت سهم   ششدانگ قنات مرقوم

دوم( شماره های  مربوط به بخش 10 چیمه رود و برز رود و قراء تابعه
شماره فرعی از 38 اصلی واقع در روستای ولوجرد 

1112- خانم امه هانی صالحی ولوجردی  فرزند علی   ششدانگ یکباب خانه  به 
مساحت 20/ 293 متر مربع 

شماره فرعی از 44 اصلی واقع درروستای ابیانه 
90- خانم کلثوم شاذائی فرزند عابد   ششــدانگ یکباب خانه و زمین متصله در 

کوی سر چشمه بمساحت 70/ 62 متر مربع 
543- خانم زینب علی نظری فرزند محمد  ششــدانگ یکباب خانه بمساحت 

90/ 93 متر مربع 
544- خانم شهربانو مشهدی ابیانه فرزند حسین ششدانگ یکباب خانه بمساحت 
20/ 86 متر مربع به انضمام 20/ 29 مترمربع  فوقانی که بر روی تحتانی مجاور 

احداث گردیده است
545- خانم زهرا جاللی ابیانه فرزند مهدی ششــدانگ یکبــاب اطاق تحتانی  
بمساحت 25/ 21 متر مربع بانضمام  دو باب اطاق فوقانی به مساحت 40 متر مربع 

که یکباب اطاق فوقانی حد  شرقی بر روی پالک مجاور قرار دارد 
شماره های فرعی از 128 اصلی واقع درروستای هنجن 

680- علی اکبر عســکری خالد آبادی و عباسعلی عسگری فرزند ان نور محمد 
بالمناصفه  ششدانگ یکباب خانه و حصار به مساحت 36/ 266 متر مربع 

1666- آقایان علی اکبرعســکری خالد آبادی و عباســعلی عسگری فرزندان 
 نور محمدهرکدام ســه دانگ  از ششــدانگ قطعات زمین مزروعی به مساحت

 75/ 346 متر مربع 
شماره فرعی از 150 اصلی واقع درروستای برز 

2689-آقای ماشــا اله عبد الباقی برزی فرزند محمد ابراهیم  ششدانگ یکباب 

خانه  بمساحت 35/ 127 متر مربع 
سوم(شماره مربوط به بخش 11 طرقرود و قراء تابعه

شماره فرعی از 193 اصلی واقع درطرق
3307- خانم جهان دخت  طالبی طرقی فرزند حبیب اله  دو باب اطاق متصل بهم 

بمساحت 10/ 23 متر مربع 
4972- خانم فاطمه جاللیان فرزند عبــاس وآقای حجت جاللیان فرزند قدرت 
بالمناصفه  ششــدانگ یکباب خانه در حال احداث بمساحت 50/ 346 متر مربع 

مفروز و مجزی شده از شماره 4540 فرعی از اصلی مرقوم
لذا بموجب ماده 16 قانون ثبت  اســناد و امالک چنان چه شخص یا اشخاصی  
نسبت به امالک مندرج دراین آگهی  اعتراض )واخواهی(  داشته باشند  بایستی از 
تاریخ اولین نوبت انتشار آگهی  ظرف مدت 90 روز  داد خواست  اعتراض  خود را 
کتبا  به این اداره تسلیم نموده  و رسید اخذ نمایند و برابر قانون معترض  بایستی  ا 
زتاریخ تسلیم اعتراض ظرف  مدت  یکماه  مبادرت  به تقدیم  داد خواست به مرجع 
قضایی  نموده و گواهی طرح دعوی  اخذ و به این اداره تسلیم نمایند و درصورتی 
که قبل از تاریخ اولین نوبت انتشــلر آگهی  دعوایی اقامه  شده و در جریان باشد 
وفق ماده 17 باید تصدیق  محکمه  را مشعر بر جریان دعوی  به اداره ثبت محل 
تسلیم  نمایند و اعتراضات  یا گواهی طرح دعوی  که بعد از انقضاء مدت مرقوم  
واصل شود  بال اثر خواهد بود  و مطابق قسمت اخیر  ماده 16 و تبصره  ذیل ماده 
17 قانون ثبت  رفتار خواهد شد  ضمنا طبق ماده 56 آیین  نامه  قانو ن ثبت  حقوق 
ارتفاقی  در موقع تحدید  حدود و در صورت مجلس  تحدید حدود  قید و واخواهی 
نسبت به آن مطابق  با ماده 20 قانون ثبت خواهد بود  این آگهی در دو نوبت و به 

فاصله سی روز  در روزنامه  کثیر االنتشار  درج و منتشر میگردد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 01/ 11/ 1397
 تاریخ انتشار نوبت دوم: 01/ 12/ 1397

م الف: 345850 عباسعلی عمرانی  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نطنز

 آگهی نوبتی سه ماهه سوم سال 1397 
خمینی شهر

12/1 شــماره: 970720671844728 - 1397/10/17 آگهی های نوبتی سه 
ماهه ســوم سال 1397 مربوط به قســمتی از امالک و مســتغالت حوزه ثبتی 
شهرســتان خمینی شــهر واقع در بخش چهارده ثبت اصفهان به موجب ماده 
دوازده قانون ثبت اسناد و امالک ماده 59 آئین نامه مربوط به امالکی که در سه 
ماهه سوم سال 1397 تقاضای آنها پذیرفته شده و همچنین شماره های از قلم 
افتاده و نیز آنچه طبق آراء هیات نظارت است آگهی آنها تجدید شده و مربوط به 

شهرستان خمینی شهر به شرح زیر آگهی می نماید.
الف- امالکیکه تقاضای ثبت آنها پذیرفته شده و مدت اعتراض نسبت به آنها از 

تاریخ انتشار نود روز می باشد.
محله فروشان خمینی شهر 72 اصلی و فرعی زیر:

6946- آقای محمدعلی ، صدیقه ، بتول ، طاهره ، طیبه ، اقدس پسوند همگی 
زمانی فروشانی فرزندان حســین علیـ  محمدعلی نسبت به دوـ  هفتم سهم و 
پنج نفر دیگر هر کدام نسبت به یکـ  هفتم سهم از ششدانگ یک قطعه زمین با 
مساحت 77/60 مترمربع )هفتاد و هفت متر و شصت صدم مترمربع( که قباًل به 

صورت کوچه متروکه در تصرف متقاضیان بوده.
اراضی دستجرد قتاده خمینی شهر 75 اصلی و فرعی زیر: 

11033-آقای داریوش دوروش فرزند فرج اله و آقای مهدی نوری فرزند عباس 
بالسویه هرکدام ســه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ســوله کارگاهی صنعتی 

مجزی شده از 1935 فرعی به مساحت 314/97 مترمربع
اراضی صحرای جوی آباد خمینی شهر 99 اصلی و فرعی های زیر:

5048- آقای ســیدعباس حسینی بهارانچی فرزند ســید جعفر به مساحت 69 
مترمربع که قســمتی از جوی متروکه بوده اســت که قســمتی از آن با پالک 
99/1013 به صورت یک قطعه زمین محصور و قسمتی دیگر با پالک 99/1021 

بصورت یکباب مغازه در آمده است.
5080- خانم فاطمه ســادات مجیدی فرزند ســیدنصراله نسبت به چهاردانگ 
مشاع و آقای حسن بدیحی فرزند رحیم نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ به 
مساحت 16/40 مترمربع که سابقًا قســمتی از جوی متروکه بوده و با ششدانگ 

پالک 99/2800 توامًا تشکیل یکبابخانه داده است.
اراضی صحرای بابافضلگاه فروشان خمینی شهر 107 اصلی و فرعی زیر:

2678-خانم مهناز بابائی فرزند فتح اله ششدانگ قسمتی از یکبابخانه مسکونی 
که با ششدانگ پالک 107/1717 توامًا تشکیل یکبابخانه را داده اند به مساحت 

95/13 مترمربع
اراضی صحرای کک موش اندان خمینی شهر 110 اصلی و فرعی زیر:

893-آقای احمدرضا مجیری فرزند غالمحســین نسبت به 3حبه و صد و سه- 
هزارم حبه مشاع آقای حمزه مجیری فرزند احمدرضا نسبت به 3 حبه و پنجاه و سه 
ـ پانصدم حبه مشاع خانم رقیه مفیدی خوزانی فرزند فرج اله نسبت به 13 حبه و 
نهصد و پنجاه و نهـ  هزارم حبه مشاع آقای اباذر مجیری فرزند محمدعلی نسبت 
به 3حبه و صد و سهـ  هزارم حبه مشاع خانم محبوبه مجیری فرزند محمدعلی 
نسبت به 1حبه و پانصد و پنجاه و یکـ  هزارم حبه مشاع از ششدانگ که قسمتی از 
جوی متروکه بوده به مساحت 44/87 مترمربع که با ششدانگ پالک 110/891 

توامًا تشکیل یک قطعه زمین پی کنی شده را داده است.
اراضی صحرای بوستان سهم خوزان خمینی شهر 113 اصلی و فرعی زیر:

1273-آقای حمیدرضا میردامادی فرزندیحیی نسبت به سه دانگ مشاع و آقای 
سیدمهدی میردامادی فرزند یحیی نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ قسمتی 
از جوی آب در ضلع جنوب پــالک 113/1071 که با پالک مذکور بصورت یک 

مجتمع می باشد به مساحت 10/65 مترمربع
اراضی صحرای کهندژ خوزان خمینی شهر 115 اصلی و فرعی زیر:

7/2- فرعی آقایان محمد ابراهیمیان خوزانی فرزند بخشعلی و علی ابراهیمیان 
خوزانی فرزند تقی و محمدرضــا ابراهیمیان خوزانی فرزنــد مصطفی و جالل 
ابراهیمیان خوزانی فرزند رمضانعلی باالســویه هرکدام یکدانگ و نیم مشاع از 
ششدانگ یک قطعه زمین محصور به مســاحت یکصد و هشتاد و دو متر و نود و 

شش صدم مترمربع
اراضی صحرای حاج رحمن ورنوسفادران خمینی شهر 117 اصلی و فرعی زیر: 

1017-آقای عباســعلی داورپناه فرزند محمود نسبت به سه دانگ مشاع و خانم 
زهرا داورپناه فرزند حیدر نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین 

محصور به مساحت 597/61 مترمربع
اراضی صحرای بیرون آب ورنوسفادران خمینی شهر 119 اصلی و فرعی زیر: 

1460-خانم نازنین سعیدی ورنوســفادرانی فرزند حسن ششدانگ یکبابخانه و 
طبقه فوقانی و زمین متصله به مساحت 520/08 مترمربع

اراضی صحرای گارسله ورنوسفادران خمینی شهر 121 اصلی و فرعی های زیر:
714- آقای محمدعلی روح الهی فرزند نصراله ششــدانگ یک قطعه زمین به 

مساحت 265/80 مترمربع
715- آقای محمدعلی روح الهی فرزند نصراله ششــدانگ یک قطعه زمین به 

مساحت 208/61 مترمربع
716- آقای محمدعلی روح الهی فرزند نصراله ششــدانگ یک قطعه زمین به 

مساحت 223/40 مترمربع
717- آقای محمدعلی روح الهی فرزند نصراله ششــدانگ یک قطعه زمین به 

مساحت 269/45 مترمربع
718- آقای محمدعلی روح الهی فرزند نصراله ششــدانگ یک قطعه زمین به 

مساحت 193/83 مترمربع
719- آقای محمدعلی روح الهی فرزند نصراله ششــدانگ یک قطعه زمین به 

مساحت 266/07 مترمربع
720- آقای محمدعلی روح الهی فرزند نصراله ششــدانگ یک قطعه زمین به 

مساحت 267/62 مترمربع
721- آقای محمدعلی روح الهی فرزند نصراله ششــدانگ یک قطعه زمین به 

مساحت 270/79 مترمربع
قطعات هرستان خمینی شهر 132 اصلی و فرعی زیر:

980-آقای محسن حیدری فرزند رحیم ششــدانگ یکباب منزل مسکونی به 
مساحت 235/30 مترمربع

اراضی شمالی شهرستان خمینی شهر 159 اصلی و فرعی های زیر: 
198- آقای قلی کیماســی موگوئی فرزند قنبر ششدانگ یکبابخانه به مساحت 

128/58 مترمربع
2346- آقای ظهراب مهدور فرزند سهراب ششدانگ یکباب منزل مسکونی به 

مساحت 100 مترمربع
به موجب ماده 16 قانون ثبت امالک چنانچه کسی نسبت به امالک مندرج در این 
آگهی واخواهی داشته باشد باید از تاریخ انتشار اولین نوبت مورخ 1397/11/01 

نسبت به آنهایی که تقاضای ثبت شده به شرح ردیف الف ظرف مدت نود روز و 
نسبت به آنهایی که طبق آراء هیئت نظارت ثبت تجدید آگهی شده بشرح ردیف 
ب در مدت 30 روز دادخواست واخواهی خود را به این اداره تسلیم و طبق تبصره دو 
ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست بمرجع ذیصالح قضایی 
گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نماید و در صورتی که قبل از 
انتشار این آگهی دعوایی اقامه شده باشد طرف دعوی باید گواهی دادگاه را مشعر 
بر جریان دعوی ظرف مدت مرقوم تسلیم نماید اعتراضات یا گواهی طرح دعوی 
که بعد از انقضاء مدت مرقوم واصل شود بالاثر است و مطابق قسمت اخیر ماده 
16 و تبصره ماده 17 قانون ثبت رفتار خواهد شد. ضمنًا طبق ماده 56 آئین نامه 
قانون ثبت حقوق ارتفاقی در موقع تعیین حدود در صورت مجلس قید و واخواهی 
صاحبان امالک و مجاورین نســبت به حدود و حقوق ارتفاقی مطابق ماده 20 
قانون ثبت و تبصره دو ماده واحده قانون تعییــن تکلیف پرونده های معترضی 

ثبت پذیرفته خواهد شد. 
این آگهی نسبت به ردیف الف و ب در دو نوبت به فاصله 30 روز و نسبت به ردیف 
ب فقط یک نوبت از تاریخ انتشار نوبت اول در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان 

درج و منتشر می شود. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/11/01  
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/12/01

م الف: 352714  نبی اله یزدانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر 

 آگهی نوبتی سه ماهه سوم سال 1397 
 ثبت اسناد و امالک شهرستان فریدونشهر

 بخش 13 ثبت اصفهان
12/3 به موجب ماده 11 قانون ثبت اسنادوامالک وماده 59 اصالحي آیین نامه 
مربوط به امالکي که درسه ماهه سوم سال1397 تقاضاي ثبت آنهاپذیرفته شده  

مربوط به بخش13ثبت اصفهان را به شرح ذیل آگهي می نماید:
  الف (  امالک ومســتغالت وابنیه فریدونشــهر پالک 237 اصلی وفرعی های 

ذیل: 
 2334 - آقای عبدالرضا اسپنانی  فرزند محمد ششدانگ یکباب خانه به مساحت 

57/55 مترمربع واقع در شهر فریدونشهر جزء بخش 13 ثبت اصفهان.         
  2601- آقای غالمرضا رشــید نژاد فرزند عبدالعلی  ششدانگ یک قطعه زمین 
محصور  به مساحت34/50 مترمربع واقع در شــهر فریدونشهر جزء بخش 13 

ثبت اصفهان.                     
  2614- خانم آذر دخت موگوئی خانجانی   فرزند تقی ششدانگ یک قطعه زمین 
محصور  به مساحت 180/20 مترمربع واقع در شهر فریدونشهر جزء بخش 13 

ثبت اصفهان.                       
بموجب ماده 16 قانون ثبت امالک چنانچه کسي نسبت به امالک مندرج در این 
آگهي واخواهی داشته باشدبایدازتاریخ انتشار اولین نوبت دوشنبه 1397/11/01 
ظرف مدت 90 روز  نســبت  به آنهایي که تقاضای ثبت شده بشرح ردیف الف 
دادخواست واخواهي خودرابه این اداره تسلیم وطبق تبصره 2ماده واحده قانون 
تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف مدت یکماه ازتاریخ تسلیم 
اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضائی  گواهی 
تقدیم دادخواست را اخذ وبه این اداره تسلیم نمایدودرصورتیکه قبل از انتشارآگهی 
دعوائی اقامه شده باشدطرف دعوی باید گواهی دادگاه را مشعربرجریان دعوی 
ظرف مدت مرقــوم تســلیم نماید.اعتراضات یا گواهی طرح دعــوی که بعداز 
انقضاء مدت مرقوم واصل شودبالاثراست ومطابق قسمت اخیر ماده 16وتبصره 
ماده17قانون ثبت رفتارخواهدشد. ضمناً طبق ماده56آئین نامه قانون ثبت حقوق 
ارتفاقی درموقع تعیین حدود درصورتمجلس قیــد وواخواهی صاحبان امالک 
ومجاورین نســبت به حدودوحقوق ارتفاقی مطابق ماده20قانون ثبت وتبصره 
2ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت پذیرفته خواهدشد . 
این آگهی دردونوبت بفاصله 30 روز  ازتاریخ انتشار نوبت اول در روزنامه اصفهان 

امروز چاپ اصفهان درج ومنتشر میشود.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/11/01

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/12/01 
م الف: 342492 محســن مقصودی رئیــس اداره ثبت اســناد و امالک 

فریدونشهر

حصر وراثت
12/6  خانم فاطمه هاشــمی دارای شناسنامه شــماره 159 به شرح دادخواست 
به کالسه 1116/97 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان ابراهیم باقری به شناســنامه 10 در تاریخ 97/11/12 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
به:  1- غالمعلی باقری خیرآبادی، ش.ش 240 )پدر متوفی( 2- طیبه شفیعی، 
ش.ش 6 )مادر متوفی( 3- محمد جــواد باقری، ش.ش 5490085509 )فرزند 
ذکور متوفی( 4- فاطمه هاشمی، ش.ش 159 )همسر متوفی( متوفی به غیر از 
ورثه فوق ورثه دیگری ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی 
نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر 
خواهد شد. م الف: 380621 احمدی قاضی شعبه اول شورای حل اختالف 

تیران )145 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

12/7  خانم منیژه قصاعی دارای شناســنامه شــماره 146 به شرح دادخواست 
به کالسه  573/97 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شــادروان عصمت جعفری هنجنی به شناســنامه 22 در تاریخ 
1394/12/4 اقامتــگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثــه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به 1- منیژه قصاعی، ش.ش 146 فرزند علی اکبر نسبت 
با متوفی فرزند 2- مریم قصاعی، ش.ش 26 فرزند علی اکبر نســبت با متوفی 
فرزند 3- مژگان قصاعــی، ش.ش 99 فرزند علی اکبر نســبت با متوفی فرزند 
4- محمدرضــا قصاعی، ش.ش 76 فرزند علی اکبر نســبت بــا متوفی فرزند 
5- مجید قصاعــی، ش.ش 1230033521 فرزند علی اکبر نســبت با متوفی 

فرزند 6- مهدی قصاعی، ش.ش 244 فرزند علی اکبر نســبت با متوفی فرزند. 
 اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یــک مرتبه آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
 نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 381219 شعبه دوم حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان نطنز 

)178 کلمه، 2 کادر(
ابالغ دادخواست وضمائم

12/9 بدینوسیله به آقاي 1- کامران موســوي فرزندهمت 2- مهدي یوسفي 
3- عبــاس داوري فرزنــد محمود فعاًل مجهــول المکان ابــالغ مي گرددکه 
خواهان کبوترعربلونره فرزنداســکندربه نشــاني شــهرضا خ امیرکبیرفرعي 
12 فرعي 4 پالک 75 دادخواســتي به خواسته انتقال ســندخودرو پژو جي ال 
ایکس به شــماره انتظامي 134 ق 94 ایران 66 به انضمام هزینه هاي دادرسي، 
 عوارض، خالفي وهزینه هاي دادرسي وغیره به این شــورا تسلیم که بکالسه
 1354/97 ش 1ح ثبت و وقت رسیدگي براي روز سه شنبه مورخ 98/1/27 ساعت

 30 / 9 صبح تعیین گردیده اینک حســب درخواســت خواهان و به تجویزماده 
73 ق 0 آ 0 د 0 م مراتــب یــک نوبت دریکــي از جراید کثیراالنتشــار آگهي 
مي شــودتا ازتاریخ انتشــارظرف یک ماه بامراجعه به دبیرخانه شــوراي حل 
اختالف شماره یک شــهرضا واخذ نسخه ثاني دادخواســت و ضمائم ،آدرس 
کامل خودرااعالم وهردفاعي داریدبیان نماییدوبراي جلســه رســیدگي فوق 
نیزدرشــوراي حل اختالف شــماره یک شهرضاحاضرشــوید واگربعداً احتیاج 
 به نشــرآگهي باشــد یک نوبت منتشرخواهدشــدومدت آن ده روزخواهدبود. 
م الــف: 382127 رئیــس دبیرخانه شــوراي حل اختالف شــماره یک 

شهرضا)171 کلمه، 2 کادر(  

ابالغ دادخواست وضمائم
 12/8 بدینوســیله به آقاي محمدرضاهاشــم زاده فعاًل مجهول المکان ابالغ 
مي گرددکــه خواهــان مجتبي گالبــي باوکالت خانــم تهمینه شــرافت به 
نشــاني شــهرضا خ شهیدبهشــتي جنب بانک ملي مرکزي پاســاژپورغالم 
طبقه دوم دادخواســتي به خواســته مطالبه یک فقره چک به شماره 306292 
 بانک ملي مورخــه 93/9/20 به این شــورا تســلیم که بکالســه 1319/97 
 ش 1ح ثبــت و وقت رســیدگي براي روز دوشــنبه مورخ 19/ 1/ 98 ســاعت
 10/30 صبح تعیین گردیده اینک حسب درخواست خواهان و به تجویزماده 73 
ق0 آ0 د0م مراتب یک نوبت دریکي از جراید کثیراالنتشار آگهي مي شودتا ازتاریخ 
انتشارظرف یک ماه بامراجعه به دبیرخانه شوراي حل اختالف شماره یک شهرضا 
واخذ نســخه ثاني دادخواســت و ضمائم ،آدرس کامل خودرا اعالم وهردفاعي 
داریدبیان نمایید و براي جلسه رسیدگي فوق نیزدرشوراي حل اختالف شماره یک 
شهرضاحاضرشویدواگربعداً احتیاج به نشرآگهي باشد یک نوبت منتشرخواهدشد 
و مدت آن ده روزخواهدبود. م الف: 382130 رئیس دبیرخانه شــوراي حل 

اختالف شماره یک شهرضا  )156 کلمه، 2 کادر(  
حصر وراثت

12/4  خانم زهره محمدی دارای شناســنامه شــماره 11  به شرح دادخواست 
به کالسه 774/97 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان کبری محمدی  به شناســنامه 21 در تاریخ 96/5/13  
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
به: 1- داود محمدی، ش.ش 24، ت.ت 1363/5/26 فرزند پســر 2- ام کلثوم 
محمدی، ش.ش 46 ،ت.ت 1360/10/9 فرزند دختر 3- زهره محمدی، ش.ش 
11، ت.ت 1362/4/13 فرزند دختر 4- شــهناز محمدی، ش.ش 179، ت.ت 

1365/10/5 فرزند دختر 5- مرضیه محمدی، ش.ش 155، ت.ت 1367/3/4 
فرزند دختر 6- نفیســه محمدی، ش.ش 5490055472 ، ت.ت 1373/5/13 
فرزند دختر. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 
 تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 381667 کاظمی رئیس شعبه اول شورای حل اختالف بخش کرون 

)162 کلمه، 2 کادر(  
اخطار اجرایي

12/5 شماره: 318/97 به موجب راي شــماره 358 مورخ  97/9/13 حوزه دوم 
شوراي حل اختالف شهرستان فریدونشهر که قطعیت یافته است محکوم علیه 
پرویز جوادی محجوب فرزند خیراله شغل آزاد  به نشاني مجهول المکان محکوم 
است به حضور در یکی از دفترخانه های اسناد رسمی و انتقال رسمی خودرو پیکان 
سواری به شماره انتظامی 12 و 421 ایران 23 بابت اصل خواسته و نیز پرداخت 
مبلغ 375/000 ریال بابت هزینه دادرســی کال در حق محکوم له امیر ملیانیان 
فرزند عیدی محمد شغل آزاد به نشانی فریدونشهر چهارصد دستگاه ردیف پنجم  
و پرداخت  حق االجرا )نیم عشر مبلغ ســی میلیون ریال( در حق صندوق دولت. 
ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم 
علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگــذارد یا ترتیبي براي 
پرداخت محکوم به بدهد یا مالي معرفي کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به 
از آن میسر باشد و در صورتي که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف 
مهلت مزبور صورت جامع دارایي خود را به قســمت اجرا تسلیم کند و اگر مالي 
ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:381379 شعبه دوم شوراي حل اختالف 

فریدونشهر )192 کلمه، 2 کادر(
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فقدان سند مالکیت
12/10 شــماره صادره: 1397/03/551542-1397/11/27 نظر به اینکه سند مالکیت 
سه ربع حبه مشاع از 72  حبه ششدانگ مزرعه احمدآباد پالک ثبتی شماره 81 اصلی علیا 
اردستان واقع در بخش ثبت  17 اصفهان ذیل ثبت 2109 در صفحه 303 دفتر 19 امالک 
به نام عصمت فتوحی صادر و تسلیم گردیده است، سپس محمد اسماعیل فتوحی احدی از 
ورثه نامبرده  با ارائه درخواست کتبی به شماره وارده: 97/11/9-970320541859625 
به انضمام دو برگ استشهادیه محلی که امضاء شهود آن ذیل شماره: 97/11/8-37908 
به گواهی دفتر خانه 50 اردستان رسیده است مدعی اســت که سند مالکیت آن به علت 
 جابه جایی مفقود گردیده اســت و درخواست صدور المثنی ســند مالکیت ملک فوق را 
نموده اند لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در 
یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود 
سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود 
را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا 
مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر 
ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله 
ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف:382600 

عصاری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اردستان )229 کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکیت

12/11 شــماره صادره: 1397/03/551547-1397/11/27 نظر به اینکه سند مالکیت 
نیم حبه مشاع از 72  حبه ششــدانگ مزرعه توتکان پالک ثبتی شــماره 82 اصلی علیا 
اردستان واقع در بخش  17 ثبت اصفهان ذیل ثبت 2854 در صفحه 45 دفتر 46 امالک به 
نام عصمت فتوحی صادر و تسلیم گردیده است، سپس محمد اسماعیل فتوحی احدی از 
ورثه نامبرده  با ارائه درخواست کتبی به شماره وارده: 97/11/9-970320541859616 
به انضمام دو برگ استشهادیه محلی که امضاء شهود آن ذیل شماره: 97/11/9-37909 
به گواهی دفتر خانه 50 اردستان رسیده است مدعی اســت که سند مالکیت آن به علت 
جابه جایی مفقود گردیده است و درخواست صدور المثنی سند مالکیت ملک فوق را نموده 
اند لذا مراتب به اســتناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک 

نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند 
مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا 
ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب 
صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف 
مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل ســند مالکیت یا سند معامله ارائه 
نشود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف:382601 

عصاری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اردستان )228 کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکیت

12/12 شــماره صادره: 1397/03/551551-1397/11/27 نظر به اینکه سند مالکیت 
1/5 حبه مشاع از 72  حبه ششــدانگ مزرعه توتکان پالک ثبتی شماره 82  اصلی علیا 
اردســتان واقع در بخش  17 اصفهان ذیل ثبت 2854 در صفحه 545 دفتر 45 امالک به 
نام عصمت فتوحی صادر و تسلیم گردیده است، سپس محمد اسماعیل فتوحی احدی از 
ورثه نامبرده  با ارائه درخواست کتبی به شماره وارده: 97/11/9-970320541859647 
به انضمام دو برگ استشهادیه محلی که امضاء شهود آن ذیل شماره: 97/11/8-37910 
به گواهی دفتر خانه 50 اردستان رسیده است مدعی اســت که سند مالکیت آن به علت 
جابه جایی مفقود گردیده است و درخواست صدور المثنی سند مالکیت ملک فوق را نموده 
اند لذا مراتب به اســتناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک 
نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نســبت به ملک مرقوم یا وجود 
سند مالکیت نزد خود می باشــد از تاریخ انتشــار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض 
خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا ســند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ 
نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی 
اســت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرســید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت 
 یا ســند معامله ارائه نشود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
م الف:382602 عصاری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اردستان )228 کلمه، 2 کادر(

فقدان سند مالکیت
12/13 شــماره صادره: 1397/03/551535-1397/11/27 نظر به اینکه سند مالکیت 
5  حبه مشاع از 72  حبه ششــدانگ مزرعه توتکان پالک ثبتی شــماره 221 اصلی علیا 

واقع در بخش  17 ثبت اصفهان ذیل ثبت 5939 در صفحه 148 دفتر 166 امالک به نام 
عصمت فتوحی صادر و تسلیم گردیده است، سپس محمد اسماعیل فتوحی احدی از ورثه 
نامبرده  با ارائه درخواست کتبی به شــماره وارده: 970320541859638-97/11/9 به 
انضمام دو برگ استشهادیه محلی که امضاء شــهود آن ذیل شماره: 97/11/8-37907 
به گواهی دفتر خانه 50 اردستان رسیده است مدعی اســت که سند مالکیت آن به علت 
جابه جایی مفقود گردیده است و درخواست صدور المثنی سند مالکیت ملک فوق را نموده 
اند لذا مراتب به اســتناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک 
نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نســبت به ملک مرقوم یا وجود 
سند مالکیت نزد خود می باشــد از تاریخ انتشــار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض 
خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا ســند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ 
نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی 
اســت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرســید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت 
 یا ســند معامله ارائه نشود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
م الف:382584 عصاری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اردستان )228 کلمه، 2 کادر(

حصر وراثت
12/14  خانم حبیبه افشــاری دارای شناسنامه شماره 9  به شــرح دادخواست به کالسه 
1117/97 از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان حاجیه بیگم افشاری اسفیدواجانی  به شناسنامه 136 در تاریخ 97/9/11 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به:  1- حبیبه 
افشــاری، ش.ش 9 )فرزند اناث متوفی(. متوفی به غیر از ورثه فوق ورثه دیگری ندارد. 
متوفی به غیر از ورثه فوق ورثه دیگری ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی 
نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد 
شــد. م الف: 383155 احمدی قاضی شعبه اول شــورای حل اختالف تیران )133 

کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

12/15 شماره: 1917/97 حل8  مرجع رسیدگی: شعبه هشتم حقوقی شورای حل اختالف 

خمینی شهر به نشانی خمینی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  مجتمع 
شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی: ساعت 04:15 بعدازظهر روز شنبه مورخه 
1398/01/24 ، مشخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: منصور روح الهی ، حسینعلی ، 
نشانی: خمینی شهر خیابان سلمان فارسی کوچه میالد5 پ19 ؛ مشخصات خوانده: 1-نام 
و نام خانوادگی:اکبر سلطانی ، نام پدر: احمد ، خواسته و بهای آن: مطالبه وجه چک ، دالیل 
خواهان: کپی چک و کپی گواهی عدم پرداخت ، گردش کار: خواهان.خوانده را مجهول 
المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی در 
یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و 
انقالب در امور مدنی نموده است. لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات 
یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 382577 

رئیس شعبه هشتم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر )184 کلمه، 2 کادر(

اعالم مفقودی 
مدرک فارغ التحصیلی اینجانب ســینا مظفری فرزند 
عباسعلی به شماره شناسنامه 1740194217 صادره 
از اهواز در مقطع کارشناســی ارشد رشته مهندسی 
صنایع صادره از واحد دانشــگاه نجف آباد با شماره 
41096 مــورخ 93/12/24 مفقود گردیده اســت و فاقد 
اعتبار می باشد. از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک  
را به دانشــگاه آزاد اســامی واحد نجف آباد ارسال 

نماید.

م الف:384844

اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان

واحدمالیاتی کالسه اصل مالیات  درآمد مشمول
مالیات سال عملکرد  تاریخ برگ رای هیات

حل اختالف مالیاتی
 شماره برگ رای هیات
حل اختالف مالیاتی کدملی  نام ونام

خانوادگی ردیف

1785 200233 16,714,200,000 48,000,000,000 1391 1397/11/03 87121 1283449341 محسن فوالدگر 1

اخبار

سازش 77 درصدي پرونده هاي 
قضائی اصفهان 

فرمانده انتظامي شهرســتان اصفهان از مصالحه 
77 درصدي پرونده هاي ارجاعي به دواير مشاوره 
و مددكاري كالنتري هاي اصفهان در بهمن ماه 

خبر داد. 
سرهنگ حسن ياردوســتي اظهار داشت: تعداد 
يک هزار و 247 پرونده قضائي در دواير مشاوره 
كالنتري ها در بهمن ماه رسيدگي شده است. وی 
با اشاره به رشد 2 درصدي پرونده هاي سازشي 
نســبت به مدت مشــابه 11 ماهه سال گذشته 
گفت: در اين ماه موضوع پرونده ها شــامل 275 
پرونده مربوط به مسائل خانوادگي ، 415 پرونده 
مربوط به مسائل حقوقي، 396 پرونده مربوط به 
نزاع و درگيري و 61 پرونده مربوط به ساير جرائم 
عمومي است. رييس پليس مركز اصفهان وجود 
دواير مشاوره در كالنتري ها را ضروري دانست و 
افزود : تالش همراه با ســرعت عمل و همچنين 
تيزبيني و ذكاوت و اســتفاده از فن بيان قوي از 
جمله مواردي است كه مشــاوران به نحو احسن 
به كار گرفته و اين خود عاملي مهم در كاســته 
شــدن از حجم پرونده هاي ارســالي به مراجع 

قضائي شده است.

هشدار درباره پولشویی از 
طریق اجاره»کارت عابر بانک«

معاون دادستان كل كشــور در فضای مجازی با 
بيان اينکه چرا بايد اجازه تراكنش های سنگين 
مالی با كارت عابربانک يک زن سالخورده خانه دار 
وجود داشته باشد؟ گفت: برخی افراد كارت عابر 
بانک ديگران را اجاره كــرده و اقدامات مجرمانه 
انجام می دهند؛ اين كار پولشــويی است. جواد 
جاويدنيا درباره سوءاســتفاده مجرمان با اجاره 
كــردن كارت عابر بانک ديگر افــراد اظهار كرد: 
برخی افــراد كارت عابر بانک ديگــران را اجاره 
كرده و اقدامات مجرمانه انجــام می دهند؛ اين 
كار پولشويی اســت و هر كاری كه با استفاده از 
كارت عابربانک انجام شود، متوجه صاحب اصلی 
كارت اســت حتی اگر صاحب كارت نســبت به 
آن كار و جرم بی اطالع باشــد. معاون دادستان 
كل كشــور در فضای مجازی با بيان اينکه كارت 
عابربانک يک وســيله شخصی اســت، تصريح 
كرد: در برخی موارد مشاهده شــده كه اينگونه 
مجرمان با پخش آگهی هايی بــا عنوان كاريابی 
در فضای مجازی، نسبت به اجاره كارت عابربانک 
ديگران اقدام می كنند. وی با بيان اينکه در بحث 
ســيم كارتها و عابربانک ها، احضار هويت جدی 
در فضای مجازی صورت نگرفته اســت، متذكر 
 شــد: عدم اين احراز هويت باعث سوءاســتفاده

 مجرمان می شود.

حدیث زاهدی

باغ رضــوان، به عنوان یکــی از بزرگ ترین 
آرامســتان های کشور شــناخته می شود؛ 
وســعتی که به دلیل افزایش جمعیت هر روز 
در حال گسترش است. این منطقه البته از نظر 
ساختاری و آینده توسعه ای آن با چالش هایی 
هم مواجه اســت. مدیر عامل این سازمان در 
نشستی با اصحاب رسانه به سواالت خبرنگاران 
پاسخ داد و شــرحی از برنامه های آینده این 

سازمان را نیز ارائه کرد.
فازهای دیگری از آرامســتان در آینده 

احداث می شود
سيدرضا جعفريان فر اظهار كرد: آرامستان باغ رضوان 
دارای 13۰5 هکتار عرصه است كه 17۰ هکتار آن 
فضای ســبز اســت و در آينده نزديک 1۰ هکتار به 
فضای ســبز آن اضافه می شــود. وی با بيان اينکه 
اين آرامستان دارای 6 فاز است كه تاكنون دو فاز آن 
مورد بهره برداری قرار گرفته است، افزود: طراحی فاز 
سوم انجام شــده و در آينده نزديک اقدامات احداث 
آن انجام خواهد شــد؛ هم اكنون دفن در دو بلوک 
و بيشــتر در فاز يک و دو باغ رضوان انجام می شود. 
مديرعامل سازمان آرامستان های شهرداری اصفهان 
ادامه داد: در آرامستان باغ رضوان قطعه هنرمندان و 
مفاخر، قطعه ای برای ايثارگران و خانواده معزز شهدا، 
يک قطعه برای صديقين  وهمچنين قطعه ای برای 

قهرمانان و ورزشکاران داريم.
احداث غسالخانه غرب اصفهان در آینده ای 

نزدیک
جعفريان فر،  با بيان اينکه آرامستان باغ رضوان دارای 
43 آرامستان در شهر اســت، افزود: از اين تعداد به 
غير از آرامستان باغ رضوان در 1۸ آرامستان محلی 
غير از بقاع متبركه دفن اموات انجام می شــود؛ 1۰ 
آرامستان شــهر دارای غسالخانه اســت و در آينده 
نزديک غســالخانه غرب اصفهان را اجرايی خواهيم 
كرد.وی با بيــان اينکه خدمات متعــدد به مراجعه 
كنندگان در اين ســازمان به واســطه نظرسنجی 
انجام شده از شهروندان بوده است، گفت: يکی از اين 

اقدامات اصالح هندسی ميدان رحيل از مبدأ ورودی 
آرامستان باغ رضوان و افزايش دوربين های نظارت 
تصويری در محوطه آرامستان بوده است؛ همچنين 
برای ورودی آرامســتان از سمت خيابان جی، طرح 
ترافيکی ويژه ای آماده شــده كه مشکالت ترافيکی 
اين بخش را به شدت كاهش خواهد داد. مديرعامل 
سازمان آرامستان های شــهرداری اصفهان با بيان 
اينکه طرح ورودی آرمستان از سمت خيابان جی كه 
با مشــکالت ترافيکی زيادی روبه رو بود، آماده شده 
و با عنوان »طرح ثامن« در حال اجراســت، تصريح 
كرد: برای تلطيف روحيه همراهان متوفيان، بخشی 
از فضای سبز مجاور سالن تطهير به عنوان »بوستان 
بهشــت« در نظر گرفته شده و ســال آينده افتتاح 
می شود.مديرعامل سازمان آرامستان های شهرداری 
اصفهان اضافه كرد: برون سپاری خدمات سنگ مزار 
و قاب عکس به بخش خصوصی واگذار شده تا مردم 
خودشان نوع ســنگ مزار متوفی را انتخاب كنند، 
بنابراين الزامی وجود ندارد حتما از غرفه های سازمان 
خريداری شــود، البته توصيه می كنيم تا حد امکان 
از سنگ های توليد داخل استفاده كنند.مديرعامل 
سازمان آرامســتان های شــهرداری اصفهان از راه 
اندازی سامانه دريافت كمک های مردمی به صورت 

الکترونيک خبــر داد و اظهار كرد: اين ســامانه راه 
اندازی شده تا چنانچه بستگان متوفی قصد خيرات 
دارند به صورت مکانيزه از دستگاه های نصب شده در 
آرامستان اســتفاده كنند. جعفريان فر تصريح كرد: 
برای خيرات گزينه های متفاوتی تعريف شده كه بانی 
نوع آن را انتخاب می كند و سپس هر وجهی كه تمايل 
به پرداخت داشته باشند را انتخاب كرده و از طريق 
دستگاه»پز« آن را پرداخت می كنند و اين خيرات در 
نظر گرفته شده در سيستم واحد مددكاری سازمان 
ثبت و دسته بندی می شــود تا نيات بانيان محقق 
شود، البته چنانچه خيرات به صورت عام باشد واحد 
مددكاری از آن برای كمک به هزينه های دفن افراد 

كم توان استفاده می كنند.
دوربین های امنیت در باغ رضوان نصب شده 

است
وی با بيان اينکه بــرای رفاه حال مــردم مجموعه 
خدماتی و ســالن های ترحيم و غذاخوری در دست 
طراحی قرار دارد، گفــت: برای احداث اين مجموعه 
ها پس از طراحی، از طريق ســازمان مشــاركت ها 
با انتخاب ســرمايه گذار بخش عملياتــی و اجرايی 
پــروژه را انجام خواهيــم داد.مديرعامل ســازمان 
آرامســتان های شــهرداری اصفهان افــزود: برای 

 ايجاد امنيت بيشتر در ســطح آرامستان باغ رضوان 
راه اندازی و نصب سامانه های دوربين ثبت اتوماتيک 
تردد خودروها را در دست اجرا داريم كه در آمارگيری 
ها می توانيم به صورت دقيق از اين امکان اســتفاده 
كرده و البته اين دوربين ها در ايجــاد امنيت لوازم 

نصب شده در آرامستان بسيار تاثيرگذار است.
توسعه اپلیکیشن سازمان آرامستان های 

شهرداری اصفهان
وی با تاكيد بر اينکه توســعه اپليکيشــن سازمان 
آرامستان های شهرداری اصفهان در دستور كار قرار 
گرفته است، ادامه داد: در ســال جاری اين سازمان 
اپليکيشــن آرامســتان ها را طراحی كــرد تا تمام 
خدمات ســازمان روی آن بارگذاری و اطالع رسانی 
شود و شــهروندان بدون حضور در سازمان از طريق 
 گوشــی تلفن همراه خدمات مورد نيــاز را دريافت

 كنند.
مديرعامل سازمان آرامستان های شهرداری اصفهان 
خاطرنشان كرد: اپليکيشن آرامستان های شهرداری 
اصفهان گام بزرگی در جهت كاهش ترافيک و تسريع 
در پاســخگويی و شفافيت است كه شــهروندان در 
صورت تمايل می توانند از طريق كافه بازار و ســايت 
سازمان آرامستان ها اين اپليکيشن را دريافت و روی 
گوشــی های اندرويد خود نصب كنند.جعفريان فر 
ادامه داد: به تازگی نقشــه راه خدمات امور متوفيان 
تدوين و در ســالن تطهير، ساختمان اداری و بخش 
اعزام خودروی حمل متوفی نصب كرديم تا بستگان 
متوفيان بدانند كه برای انجام امور اداری بايد به كجا 

مراجعه و چه مراحلی را پشت سر بگذارند.
ساخت المان های معرفی نام آوران

وی اضافه كرد: طراحی و ساخت المان های معرفی 
نام آوران در ابتدای ورودی قطعه نام آوران طی شش 
ماه دوم ســال جاری انجام شده اســت.مديرعامل 
ســازمان آرامســتان های شــهرداری اصفهان از 
برگزاری نخستين كارگاه آموزشی تطهيركنندگان 
در ســطح اســتان خبرداد و افزود: كارگاه آموزشی 
تطهيركنندگان برای 24۰ نفــر از داوطلبان برگزار 
شد تا در مواقع بحران يا وقوع حوادث غيرمترقبه از 

وجود آن ها استفاده شود.

مشکالت ترافیکی باغ رضوان رفع می شود

مديــركل هواشناســی اصفهان گفــت: راه اندازی طــرح رادار 
هواشناسی در اين استان، نيازمند حدود 9۰ ميليارد ريال از محل 

اعتبارات استانی و ملی است.
حميدرضا خورشيدی افزود: برای خريد رادار يک ميليون و 7۰۰ 
هزار يورو و برای تهيه و نصب دكل و تجهيزات آن هشت ميليارد 
ريال اعتبار مورد نياز است. وی با بيان اين كه اكنون هشت استان 

از تکنولوژی رادار در هواشناسی استفاده می كنند ، اظهارداشت: 
با اســتفاده از اين تکنولوژی می توانيم بســياری از پديده های 
هواشناســی را به طور دقيق رصد و پيش بينی كنيم. وی تصريح 
كرد: در زمان حاضر برج رادار در اســتان های تهران، مازندران، 
گيالن، آذربايجان شــرقی، فارس، خوزستان، كرمانشاه و اردبيل 
فعال اســت؛ اما اصفهان با موقعيت خاص خود هنوز از اين امکان 

ضروری محروم است.
 خورشيدی، با اشــاره به اين كه هزينه های بسترسازی از محل 
اعتبارات اســتانی و هزينه خريداری از محل اعتبارات ملی انجام 
خواهد شد، افزود: زير ســاخت های الزم از جمله واگذاری زمين 
و كارهای مطالعاتی راه اندازی طرح رادار در روستای حبيب آباد 

شهر دولت آباد انجام شده است. 

مدیرکل هواشناسی اصفهان
راه اندازی رادار هواشناسی در اصفهان، نیازمند 90 میلیارد ریال است

 مدیرعامل سازمان آرامستان های شهرداری اصفهان: 

با مسئوالن

استاد مهندسی آب دانشگاه صنعتی اصفهان:
تامین حقابه زیست محیطی 
گاوخونی اهمیت باالیی دارد

استاد مهندسی آب دانشــگاه صنعتی اصفهان با 
تاكيد بر اينکه مقوله آب يک مسئله ملی است و 
نبايد با ديد قوميتی به آن نگاه كرد، گفت: تامين 
حقابه زيست محيطی تاالب های كشور از جمله 
تاالب های خوزستان و گاوخونی كه كانون توليد 
گرد و غبار هســتند، از اهميت ويژه ای برخوردار 
است. جهانگير عابدی در خصوص طرح های بين 
حوضه ای انتقال آب در كشور، اظهار كرد: معموال 
در طرح های انتقال آب بين حوضــه ای، هر دو 
حوضه مبدأ و مقصد از جنبه های مختلف زيست 
محيطی، اقتصادی، اجتماعــی و هيدرولوژيک 
تحت تاثير قرار می گيرد .اين اســتاد دانشــگاه 
افزود: در ايــن رابطه مصوبه شــورای عالی آب، 
176 ميليون مترمکعب آب در سال را برای تاالب 
گاوخونی تعيين كرده كه ايــن به معنی جريان 
حدود 5/5مترمکعب در ثانيه بــرای زاينده رود 
است و هر انسان منصفی آن را تاييد می كند.وی 
با بيان اينکه چالش های آب در استان خوزستان 
غالبا مربوط به كيفيت است نه كميت آن، تاكيد 
كرد: حق همه ساكنان مناطق مختلف خوزستان 
است كه به آب شرب سالم و بهداشتی دسترسی 
داشته باشــند، كما اينکه دولت نيز در اين جهت 

تالش می كند.

مدیرکل پزشکی قانونی استان خبر داد:
افزایش 8 درصدی تلفات 
حوادث جاده ای اصفهان

مديركل پزشکی قانونی استان اصفهان گفت: طی 
1۰ ماه نخست ســال جاری 949 نفر در حوادث 
ترافيکی جان خود را از دست دادند، اين آمار در 
مقايسه با مدت مشابه سال قبل ۸73 نفر )19۸ 
زن و 675 مرد( معادل ۸/7 درصد افزايش را نشان 
می دهد. علی سليمانی پور با اشاره به آمار تلفات 
حوادث جاده ای اظهار داشت: در 1۰ ماهه نخست 
سال جاری 949 نفر كه در حوادث ترافيکی جان 
خود را از دست دادند به اداره كل پزشکی قانونی 
استان اصفهان ارجاع داده شــده اند، اين آمار در 
مقايسه با مدت مشابه سال قبل ۸73 نفر )19۸ 
زن و 675 مرد( معادل ۸.7 درصد افزايش داشته 
است. مديركل پزشــکی قانونی استان اصفهان 
افزود: از مجموع تلفات حوادث ترافيکی ســال 
جاری در اين اســتان، 197 نفــر زن و 752 نفر 
مرد بوده اند، بيشترين تلفات حوادث ترافيکی با 
5۸3 نفر در جاده های برون شهری، 319 نفر در 
مسيرهای درون شهری،۸ نفر جاده های روستايی 
و 39 نفر ساير گزارش شده است. وی يادآور شد: 
همچنين در مدت فــوق 23 هزار و 676 مصدوم 
حوادث ترافيکی به اداره كل پزشکی قانونی استان 
اصفهان و مراكز تابعه مراجعه كرده اند كه از اين 
تعداد 6 هزار و 5۰2 نفر زن و 17 هزار و 174 نفر 
مرد هستند، آمار مصدومان حوادث ترافيکی در ده 
ماهه سال جاری در مقايسه با مدت مشابه سال 

قبل، ۸/5 درصد افزايش داشته است.

سازش 77 درصدي پرونده هاي قضائی اصفهان
پیشنهاد سردبیر:

در اجرای ماده 208 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 66 و اصالحات بعدی به مودیان مشروحه ذیل ابالغ می گردد . 
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 واکنش رییس اینتر
 به جدایی »ایکاردی«

مائورو ایکاردی، در هفته های اخیر جنجال ساز 
شده است. او حاضر نشد برای دیدار با راپیدوین 
راهــی اتریش شــود و 
همین واکنش تند 
باشــگاه اینتــر را 
به دنبال داشــت 
و حتــی بازوبنــد 
کاپیتانی هم از این 
بازیکن گرفته شــد. 
ایکاردی آرژانتینی، در دیدار اخیر اینتر هم اجازه 
حضور روی نیمکت را نداشت و از سکوها نظاره گر 
پیروزی تیمش برابر ســامپدوریا بود.هواداران 
اینتر بعد از این رفتار ایکاردی علیه او شوریدند 
و خبرهای زیادی دربــاره جدایی این بازیکن از 
نرآتزوری به گوش می رسد. استفن چانگ، رییس 
باشگاه اینتر اما به شایعات پایان داد و تاکید کرد 
که این بازیکن به هیچ وجه اینتر را ترک نخواهد 
کرد. او در بخش پایانی سخنانش اضافه کرد: هر 
احتمالی در فوتبال وجود دارد و نمی توان چیزی 
را پیش بینی کرد؛ اما احتمال جدایی ایکاردی 
صفر است. این بازیکن در اینتر باقی خواهد ماند و 

راهی هیچ تیمی نمی شود. 

 پیوستن بارسلونا 
به صف خریداران »یویچ«

صدر نشین اللیگا به صف مشتریان مهاجم تیم 
ملی صربستان »لوکا یویچ« پیوست. یویچ که این 
فصل بــا عملکرد خوب 
خود در بوندسلیگا 
کمک زیــادی به 
فرانکفورت کرده و 
مورد توجه باشگاه 
های اروپایی زیادی 
از جمله رئال مادرید، 
چلسی و بایرن مونیخ قرار گرفته بود حاال بارسلونا 
را نیز در صف مشــتریان خود می بیند. مهاجم 
سابق بنفیکا این فصل توانسته آمار 14 گل و3 
پاس گل در 20 بازی خود برای فرانکورت ثبت 
کند و یکی از شــاخص ترین بازیکنان این تیم 
است. باشــگاه فراکفورت که این فصل قرارداد 
قرضی یویــچ را با پرداخت 6 میلیــون یورو به 
بنفیکا تبدیل به قرارداد دائمی کرد برای فروش 
مهاجم 21 ســاله خود در پایان فصل قیمتی 
حدود 60 تا 68 میلیون یورو درخواست کرده 
اســت که باید دید کدام یک از مشــتریان این 

بازیکن این رقم را پرداخت خواهند کرد.

 اظهارنظر جالب گیگز
 درباره کار »سولسشایر«

رایان گیگز، بازیکن و مربی سابق منچستریونایتد 
اظهارنظــر جالبی دربــاره کار سولسشــایر در 
منچســتریونایتد انجام 
داده اســت. پس از 
اخــراج مورینیــو 
توســط باشــگاه 
منچســتریونایتد، 
اولگنار سولسشــایر 
هدایــت این تیــم را 
برعهده گرفت.ایــن مربی نــروژی در حالی که 
کســی به ننتیجه گرفتن وی با شــیاطین سرخ 
امیدوار نبود، توانست عملکرد درخشانی از خود 
به نمایش بگذارد و نظر همه را جلب کند. رایان 
گیگز، بازیکن و مربی سابق منچستریونایتد که در 
حال حاضر هدایت تیم ملی ولز را برعهده دارد، در 
تازه ترین اظهارنظر خود درباره تیم سابقش گفت: 
سولسشایر هرطور شده باید در منچستریونایتد 

بماند و به کارش ادامه دهد.

 افزایش ارزش »پیونتک«
 با درخشش در میالن

کریشتوف پیونتک، در نقل و انتقاالت زمستانی 
با مبلــغ 3۵ میلیون یورو راهی میالن شــد و 
خیلــی زود راه موفقیت 
و محبوبیــت را پیدا 
کــرد. او اکنون در 
پنج بــازی، 6 گل 
به ثمر رســانده و 
پرینتی، مدیر جنوا، 
در مصاحبه با گاتزتا 
دلو اسپورت، اعتراف می کند 
ارزش این بازیکن بیشتر از دو برابر شده است. او 
می گوید: »انتقال پیونتک، بعد دیگری از نقل و 
انتقاالت را به ما نشان داد. ما ریسک کردیم و او 
را با مبلغ 3۵ میلیون یورو فروختیم. باشگاهی 
مثل ما مجبور به انجام چنین کاری است. البته 
جانشین او را پیدا کردیم و ســانابریا نمایشی 
عالی نشان داده است، در واقع پیونتک همین 
االن قیمتش دو برابر شــده و ارزشش کمتر از 

۷0-80 میلیون یورو نیست.«

سرخ پوشان در نیمه نهایی جام حذفی

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

ســتاره تیم ملی قطر و عضو باشــگاه الدحیل به صورت قطعی 
بازی رفت با استقالل در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا را از 
دست داد. المعز علی، ســتاره تیم ملی قطر و آقای گل مسابقات 
جام ملت های آســیا 2019 در مصاحبه با روزنامــه الرایه گفت: 
مصدومیتم از ناحیه ساق پاســت،این مصدومیت در بازی با کره 
جنوبی در یک چهارم نهایی ایجاد شد و3 هفته زمان نیاز دارم تا 

این دوران را پشت سر بگذارم.

ستاره قطری، بازی با استقالل را از دست داد
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محمدرضا اخباری، دروازه بان تیم تراکتور ســازی تبریز درباره 
نیمکت نشینی اش گفت: به هر حال هر بازیکنی دوست دارد در 
ترکیب تیمش باشد و هیچ فوتبالیســتی را پیدا نمی کنید که از 
نیمکت نشینی راضی باشد، اما بحث من و تراکتورسازی را همه 
می دانند که فرق می کند. من فقط به عشق هواداران تراکتورسازی 
امسال به تیم محبوبم برگشتم و حاضرم حتی روی سکو بنشینم 

اما تراکتورسازی قهرمان و هواداران خوشحال شوند.

حاضرم روی سکوباشم، تراکتور قهرمان شود
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فغانی:
اگر  بخواهند، در دسته دوم هم 

قضاوت می کنم
علیرضا فغانی در واکنش به انتخابش به عنوان داور 
کنــار دروازه )کمک داور اضافی( دیــدار تیم های 
پدیده و سپیدرود در هفته نوزدهم لیگ برتر فوتبال، 
اظهار داشت: اگر برای قضاوت در مشهد، به عنوان 
داور دهم هم انتخاب شوم، با سر به پابوس امام رضا 
)رع( می روم. ضمن اینکه، ما یک تیم هستیم و قبال 
هم گفته ام به عنوان داور باید خودمان را در بهترین 
شرایط آرمانی و بدنی نگه داریم تا در هر جایگاهی 
که خواســتند، بتوانیم بدون مشکل کار کنیم.این 
داور بین المللی خاطرنشان کرد: هر ابالغی به من 
بدهند و بگویند در لیگ دسته دوم قضاوت کن، این 
کار را می کنم، مگر اینکه بیمار شوم و به لحاظ بدنی 
نتوانم قضاوت کنم، آن هم دیداری که 120 دقیقه 
برگزار شــد و کار من نبود. به اشکان خورشیدی به 
خاطر قضاوتش در بازی پرسپولیس و پدیده تبریک 
می گویم، خورشیدی نشان داد که می توان روی او 

برای قضاوت در دربی 89 حساب باز کرد.

خبر خوش برای کرانچار و 
المپیکی ها

امیدهای ایران در حالی خــود را برای رقابت های 
المپیک 2020 توکیــو ژاپن آماده مــی کنند که 
بسیاری چشم به کرانچار و شاگردانش بسته اند تا 
طلســم چنددهه ای غیبت ایران در این رقابت ها 
را بشــکند. طبق برنامه اعالم شده مرحله نخست 
انتخابــی المپیک به میزبانی تهــران با حضور تیم 
های عراق، یمن و ترکمنستان برگزار می شود که از 
المپیک عراق به عنوان جدی ترین رقیب امیدهای 
ایران نام برده می شود که یکی از ستاره هایشان با 
مصدومیت روبه رو شده اســت و قطعا مصدومیت 
محمد داوود ســتاره 18 ســاله، خبر خوش برای 

کرانچار و شاگردانش محسوب می شود.

در حاشیه

»جوکوویچ« ورزشکار سال شد
مراســم انتخاب بهترین  های ورزش دنیا در سال 
2018 از نگاه بنیاد »الروس« در مراســمی ویژه 
در موناکو برگزار شــد. نواک جوکوویچ، ســتاره 
دنیای تنیس توانســت جایزه بهترین ورزشــکار 
مرد را تصاحب کند. لوئیز همیلتون، لبرون جیمز، 
کیپچوگه، امباپه و مودریچ دیگر نامزدهای دریافت 
این جایزه بودند. سیمون بایلز، ژیمناست آمریکایی 
هم به عنوان بهترین ورزشــکار زن سال برگزیده 
شد. همچنین جایزه بهترین تیم سال به تیم ملی 
فوتبال فرانسه به خاطر قهرمانی در جام جهانی اهدا 
شد.تایگز وودز، گلف باز مشهور آمریکایی هم در 
این مراسم جایزه بهترین بازگشت سال را دریافت 
کرد. نائومی اوزاکا، تینســور جوان آمریکایی هم 

جایزه بهترین ورزشکار تازه وارد را تصاحب کرد.

منهای فوتبال

پیشخوان

شــاگردان یحیی اســتاد 
کــردن؛  خــراب   پنالتــی 
ضربــه » چیــپ« و صعــود 

پرسپولیس

ملی پوش اصفهانی اسکیت گفت: آماده مســابقات جهانی اسپانیا 
می شوم که امیدوار هستم با مدال برگردم.

لعیا عربی، پرافتخارترین بازیکن تاریخ فدراسیون اسکیت است که 
در رشته فری استایل فعالیت می کند. او در مسابقات جهانی 2013 
توانست مدال برنز را به دست آورد و در همان سال در کاپ آزاد روسیه 
قهرمان شود؛ سال 2014 وی نایب قهرمان آسیا و نفر چهارم جهان 

شد همچنین این عنوان را در سال بعد نیز تکرار کرد؛  عربی در سال 
2016 قهرمان آسیا شــد و بر قله اســکیت قاره زرد ایستاد. عربی، 
توانست در سال 201۷ به عنوان نخستین ایرانی نفر دوم جهان شود. 
اسکیت باز اصفهانی از سال 1390 در مسابقات کشوری شرکت کرده 
و در کنار حدود 10 مدال رنگارنگ جهانی مدال های مسابقات داخلی 
را نیز درو کرده است. لعیا عربی اظهار کرد: تیم های ملی اسکیت ایران 

برای مسابقات جهانی اسپانیا که تمامی رشته های اسکیت را  شامل 
می شود آماده می شوند؛ در حال حاضر پایگاه های تمرینی در تمام 
استان ها برای ملی پوشان برپا شــده و به صورت غیرمتمرکز تمرین 
می کنند.وی ادامه داد: در بخش فری اســتایل برای انتخابی آماده 
می شــوم و امیدوارم رکوردهایی ثبت شود که امید به کسب مدال و 

مقام در اسپانیا را باال ببرد.

ملی پوش اصفهانی اسکیت:
به تکرار موفقیت هایم در مسابقات جهانی امیدوارم

 رقابت های این دوره لیگ برتر فوتســال کشور در 
حالی به روزهای پایانی خود نزدیک می شود که در 
حساس ترین دیدار این رقابت ها، فردا  در ورزشگاه 
پیروزی اصفهان، تیــم گیتی پســند  مقابل تیم 
حفاری اهواز قرار می گیرد. سرخ پوشان اصفهانی 
در شــرایطی در  دیدار برگشت مرحله نیمه نهایی 
دور پلی اف رقابت های لیگ برتر فوتسال کشور  به 
میدان می روند که بازی رفت این مرحله را در کمال 
ناباوری به تیم اهوازی واگذار کرده تا کار ســختی 

برای صعود به فینال پیش رو داشته باشند.
تیم گیتی پسند که در فصل جاری رقابت های لیگ 
برترطی توافق دوباره با »رضا لک« و اضافه کردن 
بازیکنان جدید به دنبال جبران ناکامی این تیم در 
کسب قهرمانی در  فصل گذشته این رقابت ها بود، 
با وجود عملکرد خیره کننده در مرحله مقدماتی و 
ثبت رکوردهای ویژه در این مســابقات حاال اسیر 
قانون بی رحمانه پلی افی شــده تا فاصله چندانی  

با خداحافظی دوباره با جام قهرمانی نداشته باشد.
درفصل جاری رقابت های لیگ برتر فوتسال برای 
اولین بار از ســوی برگزار کننده ایــن رقابت ها، 
شــکل برگزاری مســابقات دچار تغییر شد تا به 
 همین دلیل حساســیت و هیجــان رقابت ها باال 

برده شود. 
بر اســاس قانون جدید، قهرمان این دوره رقابت ها 
بعد از برگزاری دیدارهای مرحله مقدماتی و مرحله 
پلی اف مشخص می شود که در همین راستا با پایان 
یافتن مرحله مقدماتی هشــت تیم فرصت حضور 
در مرحله پلی اف را به دست آوردند تا با برگزاری 
دیدارهای مرحله یک چهارم نهایی، نیمه نهایی و 
فینال، تکلیف تیم اول مشخص شود. سرخ پوشان 

اصفهانی که با کسب 6۷ امتیاز، صدرنشین بالمنازع 
مرحله مقدماتی شناخته شــده اند، در مرحله یک 
چهارم نهایی در دو دیدار رفت و برگشت به مصاف 
تیم مقاومت البرز رفتند که هر دو بازی را با پیروزی 
پشت سر گذاشــتند و حریف تیم حفاری اهواز در 
مرحله نیمه نهایی شــدند. شــاگردان رضا لک در 
حالی جمعه گذشــته در اهواز مقابل شــاگردان 
داوودی نژاد قرار گرفتند که آنها در مرحله مقدماتی 
موفق شــده بودند این تیم را در هر دو بازی رفت و 
برگشت شکست بدهند؛ اما حواشی شدید اطراف 
این بازی سبب شد تا سرخ پوشان تمرکزشان را از 
دست بدهند و گربه سیاه سالیان دور برنده این بازی 
جنجالی شناخته شود. گیتی پسند برای صعود به 

دیدار فینال،چاره ای جز شکســت تیم حفاری در 
بازی برگشت را ندارد.

 روی کاغذ بر اساس شرایط و قدرت دو تیم شانس 
برد با گیتی پسندی هاســت؛ اما خوب در فوتسال 
نمی توان نتیجــه را پیش بینی کرد چــرا که پای 
فینال در میان اســت و نباید از انگیزه ها حضور در 
دیدار نهایی غافل شــد. تیمی که داعیه قهرمانی 
دارد باید توانایی عبور از سد هرتیمی را داشته باشد 
و شاگردان رضا لک این توانایی را دارند که بتوانند 
تیم حفاری را شکست دهند و برای این منظور آنها  
باید در درجه اول به هیچ وجه درگیر حواشی این 
بازی سرنوشت ساز نشوند تا بتوانند کلید حضور در 
بازی نهایی را در مقابل چشمان تماشاگران شان به 

دست آورند؛ چرا که به نظر می رسد بازی نزدیک 
و پرحاشــیه ای را دو تیم در پیش دارند و می توان 
گفت جنگ جهانی به اصفهان کشــیده شده است 
و تیم گیتی پسند روز ســخت و پرحاشیه ای را در 

پیش دارد.
 سرخ پوشــان اصفهانی برای پیروزی در این دیدار 
حساب ویژه ای روی هواداران شان بازکرده اند و به 
گفته روابط عمومی باشــگاه گیتی پسند، تماشای 
این دیدار برای تماشاگران رایگان اعالم شده  و امید 
است که هواداران این تیم حواشی خاصی برای این 
بازی ایجاد نکنند تا بتوانند در پایان بازی حضور در 
دیدار پایانی این دوره از رقابت های لیگ برتر را به 

جشن بنشینند.

جنگ تمام عیار در اصفهان
  وقتی صعود برای گیتی پسند از نان شب هم واجب تر است؛

  عکس روز

از توپ جدید لیگ قهرمانان آسیا رونمایی شد
در حالی هنوز بازی های مرحله گروهی لیگ قهرمانان آســیا آغاز نشده، توپ رسمی این 
بازی ها روز دوشنبه به نمایش درآمد.مهم ترین نکته درباره این توپ ها، عدم استفاده از برنده 
نایکی بود. در حالی که سال ها، کنفدراسیون فوتبال آسیا هم در فوتبال باشگاهی و هم در 
برگزاری رقابت های مربوط به تیم های ملی، از توپ های کمپانی نایکی اســتفاده می کرد 
این بار ثبت سفارش خود را به کمپانی آدیداس دادند تا پس از دوره های غیبت باز هم با این 

برند در زمین چمن حاضر شوند.

مخالفت شورای تامین با 
دربی عید

بحرانی دیگر برای فوتبال ایران؛

 تیم ملی بانوان به فلسطین اشغالی می رود؟
تیم ملی فوتبال بانوان ایران برای شرکت در مرحله دوم انتخابی المپیک 2020 در آسیا، برای انجام 
سه بازی باید به فلسطین اشــغالی، میزبان این دوره از رقابت ها ســفر کند؛ سفری که طبق مقررات 
داخلی کشور ممنوع است. تیم ملی فوتبال بانوان در مرحله دوم انتخابی المپیک 2020 در قاره آسیا، 
با تیم های چین تایپه، فیلیپین و فلسطین هم گروه شده است. طبق مقررات AFC، یکی از تیم های 
هر گروه می تواند میزبانی یک دوره را در اختیار بگیرد که فلسطین از قبل برای این مسابقات میزبان 
شده است. فلسطین در بخش های اشغالی میزبان این مسابقات است. پیش از این فلسطین در مرحله 
نخست انتخابی المپیک در آسیا هم میزبان بود که بازی های گروه مربوط به فلسطین در شهرک الرام 
در استان اورشلیم از نواحی فلسطین اشغالی برگزار شد.با این حساب و در حالی که حدود ۵0 روز تا 
شروع مسابقات باقی مانده، محل برگزاری مسابقات در سایت AFC به صورت رسمی درج نشده، ولی 
انتظار می رود این کشور هم چنان در ورزشگاه فیصل الحســینی الرام میزبان باشد که در این صورت 
بحران جدی برای ورزش ایران ایجاد خواهد شــد. طبق قوانین داخلی ایران، هیچ ایرانی حق سفر به 
سرزمین های اشــغالی را ندارد. در صورت میزبانی فلسطین در شــهر الرام، تیم ملی ایران در صورت 
حضور در این رقابت ها باید به الرام سفر کند؛ اما در طول 40 سال گذشته پس از انقالب اسالمی، هیچ 
فرد یا گروهی از ایران به فلسطین اشغالی سفر نکرده و به نظر می رسد که تیم ملی بانوان ایران نیز راهی 
جز انصراف از رقابت ها و وداع با المپیک 2020 ندارد. این مســابقات از 20 فروردین تا 28 فروردین 
98 برگزار خواهد شد.تنها راه چاره ایران هماهنگی با کنفدراسیون فوتبال آسیا و گرفتن میزبانی از 
فلسطین یا انتقال شهر و کشور میزبان به کشور ثالث باشد.باید دید مسئوالن فدراسیون فوتبال، وزارت 
ورزش و جوانان و مسئوالن تیم ملی بانوان چه واکنشی به این اتفاق خواهند داشت و چه سرنوشتی 

در انتظار تیم ملی ایران خواهد بود؟

سمیه مصور

قشــقایی شــیراز، ذوب آهن اصفهان و صنعت نفت آبادان 
تیم هایی بودند که سد راه تیم برانکو طی سه فصل اخیر برای 
دستیابی به عنوان قهرمانی جام حذفی شدند تا این عنوان تنها 
جای خالی افتخارات سرمربی کروات در ایران و روی نیمکت 
پرسپولیس باشد.تیم برانکو در اولین حضور خود در جام حذفی 
مقابل قشقایی شیراز و در حالی که ملی پوشان خود را در اختیار 

نداشت، شکست خورد و از صعود بازماند. در فصل بعدی نیز آنها 
در اصفهان اسیر ناداوری و اشتباهات شدند و با اخراج ایمان 
صادقی و 10 نفره شــدن در دقایق ابتدایی در نهایت با دو گل 
شکست خوردند و از این رقابت ها حذف شدند. شاگردان برانکو 
فصل گذشته در شرایطی که به نظر می رسید کار سختی برابر 
نفت آبادانی که یک هفته قبل از آن در لیگ برتر شکست شان 
داده بودند، نداشته باشند در ضربات پنالتی نتیجه را به حریف 
واگذار کردند تا دربی جام حذفی نیز شکل نگیرد و استقالل با 
برتری برابر نفت آبادان و در نهایت خونه به خونه بابل این عنوان 
را از آن خود کند. پرسپولیس با داعیه قهرمانی این فصل ابتدا 

حریف دسته اولی خود را شکست داد و با عبور از نود ارومیه به 
مصاف سپیدرود رفت که این تیم نیز در رشت مقابل شاگردان 
برانکو شکست خورد. برانکو برای صعود به نیمه نهایی مقابل 
پدیده قرار گرفت و در یک بازی نزدیک و در ضربات پنالتی در 
نهایت موفق به شکست شاگردان یحیی گل محمدی شد و به 
نیمه نهایی صعود کرد.آنها اکنون برای دستیابی به قهرمانی 
باید برابر سپاهان و داماش گیالن به برتری دست یابند و نکته 
جالب توجه این بود که باالخره برانکو موفق شــد تابوی عدم 
صعود تیمش به نیمه نهایی جام حذفی را بشــکند و باید دید 

برابر سپاهان نیز موفق خواهد بود یا خیر.

»برانکو«  باالخره طلسم را شکست؛

سرخ پوشان در نیمه نهایی جام حذفی

دست بیرانوند دست برانکو 
را در دست قلعه نویی گذاشت؛ 

وقت چیپ زدن به یحیی

عبور برانکو و پرسپولیس؛ 
صعود طلسم شکن

استقاللفوتبال
 - پارس 
جنوبی جم

ساعت 
18:30

شبکه 
سه

اتلتیکو فوتبال
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شبکه 
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شالکه - فوتبال
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شبکه 
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باغ فدک می تواند به یک محل فرا شهری تبدیل شود
پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

اخبار

برگزاری دو رویداد 
بین المللی در موزه هنرهای 

معاصر اصفهان
مدیر موزه هنرهای معاصر اصفهان در خصوص 
رویدادهای اوایل اسفند موزه هنرهای معاصر 
اصفهان، اظهــار کرد: اوایل اســفند ماه یعنی 
پنجشــنبه و جمعه دو رویداد بزرگ در موزه 
هنرهــای معاصر اصفهان برگزار خواهد شــد 
که یکی از آنها برپایی نمایشگاه هنرمند چاپ 
دست آلمانی »گونتر اوکر« است که در گالری 
شماره ســه و یک موزه به نمایش در می آید. 
مهدی تمیــزی، ادامه داد: نام نمایشــگاه این 
هنرمند آلمانی »کرنش به حافظ« اســت که 
در خصوص آثاری است که برای معرفی حافظ 
خلق شــده اســت. »گونتر اوکر« پس از گوته 
یکی از معدود شخصیت های اروپایی به حساب 
می آید که حافظ را بــه جهانیان معرفی کرده 

است. 
مدیر موزه هنرهــای معاصر اصفهان به رویداد 
دیگری در این موزه با عنــوان »پروژه جهانی، 
انسان، هنر، کهکشان« اشاره کرد و گفت: پل 
ون هویدانک، مجسمه ســاز بلژیکی است که 
یک مجسمه 8/5 سانتی متری آلومینیومی از 
یک فضانورد در یک لباس فضایی ساخته است، 
این مجسمه یادبودی است از فضانوردانی که در 
پیشرفت اکتشافات فضایی جان خود را از دست 
داده اند و این تنها اثر هنری روی کره ماه است.

برگزاری جشنواره قصه گویی 
کودک در اصفهان

اهمیــت قصه گویی برای کــودکان، تاالر هنر 
سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری 
اصفهان را بر آن داشت تا در جشنواره قصه گویی 
نمایشی کودک، کودکان اصفهانی را به دنیای 

شیرین قصه ها ببرد. 
هنرسرای خورشید محل این قرار کودکانه بود؛ 
کودکان پیش دبستانی و دانش آموزان دبستانی 
دختر و پسر دسته دسته وارد سالن می شدند 
تا پای داستان هایی بنشینند که قرار بود هدی 
احمدی، لیال بیگووند، مریم کرمی و فائزه کرمی 
برایشــان تعریف کنند؛ از قصــه پیرزن و کدو 
قلقله زن گرفته تا داستان زندگی شاه هوشنگ 
از زبان قصه گوی کودک و در ادامه هم همراهی 
با گلنار دخترک قصه  ما که دلش می خواست 
به پدرش که کار سختی در معدن داشت کمک 
کند.حال و هوای بچه ها نشــان می داد اردوی 
متفاوتی را تجربه می کنند و همراه شدنشان با 
قصه ها نشان از عالقه ای داشت که مسئولیت 
مربیــان و والدین آنهــا را برای آشــتی دادن 
کودکان با دنیای قصــه و قصه گویی دوچندان 
می کرد.موضوعــی که مهدی شــفیعی مدیر 
تاالر هنر سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 
شهرداری اصفهان نیز در حاشیه این برنامه به 
آن اذعان کرد.او گفت: هدف از طراحی برنامه 
قصه گویی نمایشی کودک این بود که فرهنگ 
قصه گفتن برای کودکان را دوباره جا بیندازیم.

 شفیعی با اشاره به تاثیر قصه گفتن در کودکان 
ادامه داد: رسانه های جدید جای قصه گویی و 
قصه شنیدن را گرفته اســت که متاسفانه این 
رسانه ها تاثیر قصه شنیدن را بر کودکان ندارند. 
مدیر تاالر هنر ســازمان فرهنگی، اجتماعی و 
ورزشی شهرداری اصفهان ابراز امیدواری کرد 
که فرهنگ قصه گفتن در خانواده ها دوباره زنده 
شود و اجرای چنین برنامه هایی بتواند به این 

امر کمک کند.

برگزاری نمایشگاه صنایع دستی 
و هنرهای سنتی در اصفهان

معاون صنایع دســتی و هنرهای سنتی اداره 
کل میراث فرهنگی استان اصفهان از برگزاری 
نمایشگاه صنایع دســتی و هنرهای سنتی با 

عنوان »کارسوق« خبر داد. 
جعفر جعفر صالحی با اعالم این خبر گفت: این 
نمایشگاه با هدف معرفی قابلیت های مصنوعات 
دســتی اولویت دار استان برپا شــد تا ضمن 
آشنایی استعدادهای برتر دانش آموزی استان، 
زمینه شناسایی اســتعدادهای برتر در زمینه 
صنایع دســتی و هنرهای ســنتی با همکاری 
مرکز ملی پرورش اســتعدادهای درخشــان 
از طریق برپایی ورکشــاپ های تخصصی در 
رشــته های میناکاری، نگارگری، گل و مرغ، 
طراحی سنتی، قلمزنی و سفال را فراهم کرده 
و کشف استعدادها در این رابطه به بهترین نحو 
ممکن انجام پذیرد. وی افزود: این نمایشــگاه 
از 97/11/28 لغایــت 97/12/02 از ســاعت 
10 لغایت 17 به منظــور بازدید دانش آموزان 
مدارس استعدادهای درخشــان و سایر عالقه 
مندان در گالری نقش خانه هنرهای ســنتی 
واقع در میدان امام)ره( جنب مســجد شــیخ 

لطف اله دایر است.

امام جمعه اصفهان: 
بودجه همه حوزه های علمیه 
به اندازه برخی دانشگاه های 

دولتی نیست
امام جمعه اصفهان  در مراسم تودیع و معارفه مدیر 
حوزه علمیه خواهران اســتان اصفهــان در تاالر 
شهروند اظهار داشت: در اســتان اصفهان پیش 
از انقالب نیز جلســاتی پیرامون مباحث دینی و 
آموزش علم دین برای زنان وجود داشته و بانوان 
اصفهانی از نظر مقید بودن به مسائل دینی از سایر 
مناطق مقیدتر بوده اند و همین تقید به حجاب و 
عفاف و مسائل دینی نیز مورد شماتت رژیم طاغوتی 
پهلوی قرار می گرفت. آیت اله طباطبایی نژاد افزود: 
به برکت انقالب اســالمی و با تاسیس حوزه های 
علمیه خواهران، نظم و ساماندهی خوبی در زمینه 
حوزه های علمیه خواهران اســتان اصفهان داده 
شــده و فرصت ویژه ای برای تحصیل بانوان طلبه 
ایجاد شد. امام جمعه اصفهان با اشاره به آیه انذار 
و ضرورت تحصیل علوم دینی افزود: تحصیل علوم 
دینی امر بسیار مهمی است که باید توسط بانوان 
نیز مورد توجه قرار گیرد تا بتوانیم در گســترش 
دینداری و معنویت مردم موفق باشــیم. وی بیان 
کرد: حوزه علمیه خواهران و مبلغان خواهر عالوه 
بر تحصیل و تولید دانــش، وظیفه تربیت مادران 
جامعه و گسترش دینداری میان بانوان جامعه را 
بر عهده  دارند و این وظیفه بسیار مهم و خطیری 
است.آیت اله طباطبایی نژاد با اشاره به حاشیه های 
ایجاد شده پیرامون بودجه حوزه های علمیه تشریح 
کرد: تمام بودجه ای که به حوزه های علمیه داده 
می شــود به اندازه بودجه برخی از دانشــگاه های 
دولتی نیز نیست، درحالی که تحصیل در حوزه های 
علمیه بر اساس نص قرآن کریم واجب کفایی است.

در سالروز شهادت حضرت ام البنین)س(؛
پیام استاندار به مناسبت روز 

تکریم مادران و همسران شهدا 
در پی شهادت 27 تن از پاسداران استان در حادثه 
تروریستی سیستان و بلوچستان، استاندار اصفهان 
در سالروز شــهادت حضرت ام البنین)س( متن 
پیامی به مناســبت روز تکریم مادران و همسران 
شهدا صادر کرد. در این پیام آمده است: شهید شمع 
شب افروز شبستان عشق به جاودانه ترین ارزش 
های تاریخ است. او با خون واژه های خویش سرود 
سرخ شهادت را در دیوان هستی به نظم می کشد. 
شهادت در آیینه زالل و شفاف تاریخ شیعه تکرار 
می شود و شقایق ها که برای همیشه تاریخ داغ بر 
دل دارند، شکوه جاودانه گلزار هستی می شوند.

عباس رضایی همچنین مادران و همسران شهدا را 
به شقایق های باران خورده ای تشبیه کرده است 
که داغی جانسوز در ژرفای دل دارند و بیان داشت: 
داغ شهادت دلبندی که تا ابدیت عشق، نام و یادش 
جاودانه  خواهد ماند. استاندار در انتهای پیام خود 
آورده است: ضمن عرض تسلیت و تعزیت سالروز 
وفات بزرگ بانوی ادب، اسوه شجاعت و بردباری 
و نماد نجابت و پاکی حضــرت ام البنین) س( که 
علمدار کربال حضرت عباس )ع( را در دامان پرمهر 
خویش پروراند، فرصت را مغتنم می شــمارم و با 
تکریم مادران و همسران شهدا و گرامیداشت شأن 
و منزلت آنان، عزت، سالمتی و سربلندی این بانوان 

گرانقدر را از پیشگاه خداوند متعال آرزومندم.

شهردار اصفهان مطرح کرد:
منطقه 14 از دایره محرومیت 

خارج می شود
شهردار اصفهان، در مراســم آغاز اجرای عملیات 
ســه پروژه عمرانی، ترافیکی و ورزشی در منطقه 
14 شهرداری گفت: در بودجه سال آینده شهرداری 
اصفهان، مدیریت شــهری توجه ویژه ای به مناطق 
کمتر برخودار شــهر دارد. قدرت اله نوروزی ادامه 
داد: امروز 209 میلیارد ریــال پروژه در این منطقه 
کلنگ زنی می شود که هر کدام می تواند بخشی از 
مشکالت این منطقه را رفع کند؛ بسیار خوشحالم 
که بــرای چندمین بار در منطقــه کمتر برخوردار  
14 حضور پیدا کردم. در منطقــه 14 بزرگ ترین 
پروژه های شــهر از جمله حلقه حفاظتی، خط دو 
قطار شهری و جاده فرزانگان در حال اجراست.وی 
تصریح کرد: برای ما مایه افتخار اســت که بتوانیم 
در مناطق 15 گانه شهرداری اصفهان تعادل ایجاد 
کنیم و البته در این راستا حمایت های مورد نیاز را 
انجام داده و زیرســاخت ها را قوی تر خواهیم کرد.

شهردار اصفهان خاطرنشان کرد: اگرچه منطقه 14 
به دلیل بی توجهی ها دچار مشکالت متعددی است، 
اما مسیری که انتخاب شده و اقدامات صورت گرفته 
با تالش شــهردار این منطقه بســیار مطلوب بوده 
به طوری که قطعا شاهد رشــد و شکوفایی منطقه 
خواهیم بود تا مردم زندگی راحت تری داشته باشند.

مدیر پروژه پارک شرق اصفهان از استفاده 
از ظرفیــت بخش خصوصی بــرای اجرای 
فاز دوم پردیــس کوه نخودی خبــر داد تا 
توسعه گردشگری در شــرق اصفهان وارد 
مرحله تازه ای شــود.  ایجاد منطقه تفریحی 
 و گردشــگری در شــرق اصفهان در نیمه 
 دوم  ســال 1395 بود که با اجــرای فاز اول 
پروژه کوه نخــودی یا پردیس اشــراق در 
محدوده 40 هزار متر مربعی در ضلع جنوبی 
 شــهر رویاها در منطقه 4 کلید خورد تا در 
 کنار مراکز گردشــگری باغ فدک در شمال،

کوه قائمیه در جنوب غربــی و کوه صفه در 
جنوب، یک مرکز گردشــگری دیگر به شهر 

اضافه شود.
وجود کوه نخودی در شــرق اصفهــان و ظرفیت 
مناسب این منطقه برای توسعه گردشگری موجب 
شد تا ایجاد یک قطب جدید گردشگری با استفاده 
از ســه هزار و 200 هکتار از اراضی شرق اصفهان 
در محدوده  این کوه که از ظرفیت مناســبی برای 
سرمایه گذاری در حوزه گردشگری برخوردار بود 
در دستور کار شهرداری قرار بگیرد . در همین راستا 
اجرای فاز اول پروژه بزرگ پردیس اشراق در نیمه 
دوم سال 95 شروع شد تا طی یک برنامه ریزی چند 
ساله با مشارکت سرمایه گذاران طرح های تفریحی 
و گردشــگری در این منطقه اجرایی شده و چهره 

شــرق اصفهان متفاوت 
شود.

فــاز اول  این  پــروژه  که 
شــامل پارکینگ ، پیاده 
روسازی و جدول گذاری 
بــود ، مــرداد ماه ســال 
گذشــته به بهره برداری 
رســید و از همــان زمان 

اجرای فاز دوم این طرح در دستور کار قرار گرفت تا 
با مشارکت بخش خصوصی جاذبه های گردشگری 

در شــهر افزایش یافته و 
شهروندان بتوانند تفریح 
در تمــام نقاط شــهر را 
تجربــه کنند.ایجاد مرکز 
کــوه  در  گردشــگری 
نخــودی در ســه بخش 
پارک کوهستانی، جنگلی 
و طبیعــی پیــش بینی 
شــده به طوری که پارک جنگلی شــرق در پایین 
این کوه ایجاد شــده اســت. در غرب کوه یک باغ 

تندرستی احداث شــده که در این باغ یک پیست 
دوچرخه سواری تعبیه شــده است. محل مناسب 
برای موتور ســواری، پیاده روی، مجموعه استخر، 
پارک دلفین ها و مجموعه هتل ها از دیگر امکاناتی 
است که برای پروژه پیش بینی شده که قرار است 
 به گفته مدیر پروژه پارک شــرق، طی پنج سال به

 بهره برداری برسد.
وحید صلواتی، با بیان اینکه اجرایی شــدن فاز دوم 
پردیس کوه نخودی نیازمند جذب ســرمایه گذار 
اســت، می گوید:پروژه شــرق اصفهان از شمال به 
میدان میوه و تره بار، از شرق به باغ رضوان، از غرب 
به ارغوانیه و از جنوب به بلوار رضوان و آبشــار سوم 

منتهی می شود.
به گفتــه مدیر پروژه پارک شــرق، این مجموعه با 
هدف حفظ اراضی کشاورزی و باغات و فضای سبز 
موجود، برنامــه ریزی و تامین منطقــه تفریحی و 
گردشگری و نظارت بر عرصه های تحت اختیار با در 
نظر گرفتن محدوده ساخت و ساز روستاهای موجود 
و مدیریت های مســتقل؛ هم چنین هماهنگی در 
جهت طراحی و تصویب و جانمایی طرح های مصوب 
در برنامه پنج ساله و طرح جامع تشکیل شده است.

صلواتی می گوید، با اجرای فازدوم کوه نخودی که 
از دامنه تا قله است و تکمیل کامل دیگر پروژه های 
 این منطقــه و هم چنین ســالن اجــالس انتظار 
می رود کــه تحول عظیمی در بخش گردشــگری 

شرق اصفهان ایجاد شود.

تحول عظیم در گردشگری شرق اصفهان

مدیر منطقه 11 شهرداری اصفهان اظهارکرد: به منظور مدیریت 
منابع آب و افزایش بهره وری و راندمان آبیاری فضای سبز منطقه 
11 شهرداری اصفهان از ابتدای سال گذشته تا پایان سال جاری 
سیستم آبیاری تحت فشــار بر اســاس برنامه ریزی و مطابق با 
اولویت بندی پیش بینی شده به میزان ۳2500 مترمربع توسعه 

داده شد.
حمید اشرفی، با بیان اینکه شبکه توزیع و آب رسانی فضای سبز 
به میزان ۶500 متر تکمیل شده است، افزود: اتصال خط انتقال 

خیابان شهید اشرفی اصفهانی به مادی پرتمان و خیابان شهیدان 
غربی از مهم ترین پروژه های منطقه بوده که اجرایی شده است.

مدیر منطقه 11 شــهرداری اصفهان، با ارائه گزارشی از عملکرد 
واحد امور شهر این منطقه تصریح کرد: واحد امور شهر منطقه 11 
نسبت به تعمیر، تجهیز و بازسازی سرویس های بهداشتی که از 
نیازهای اساسی شهروندان و مسافران به شمار می رود، اقدام کرده 
است. وی ادامه داد: در این منطقه تعداد هشت سرویس بهداشتی 
عمومی وجود دارد که در راستای ترمیم و بازسازی اساسی آن ها 

اقدامات خوبی انجام شده که شامل مواردی چون نصب و جایگزین 
شیرآالت دو قلو به جای شیرآالت تک قلو است که امکان استفاده 
از آب گرم را فراهم می کند هم چنین ترمیم و اصالح موارد عمرانی، 
تعویض سنگ های توالت شکسته، تعویض روشویی های شکسته و 
یکسان سازی شیرآالت و تعویض درب های آلومینیومی فرسوده 
شده و جایگزینی درب های آلومینیومی با کیفیت باال در دستور 
کار بوده اســت؛ هدف از این گونه اقدامات زیباسازی چشم انداز 

شهری و تامین رفاه حال شهروندان و گردشگر است.

مدیر منطقه 11 شهرداری خبر داد:
 توسعه سیستم آبیاری تحت فشار فضای سبز 

   با مشارکت بخش خصوصی در اجرای فاز دوم پردیس کوه نخودی انتظار می رود؛  

معاون عمران شهری شهردار اصفهان:
پروژه های بزرگ بر زمین مانده تا سال ۹۹ به نتیجه می رسد

معاون عمران شهری شــهردار اصفهان اظهارکرد: سال آینده پروژه های شــاخص بعد از خط دوم قطار 
شهری، حلقه حفاظتی است که 1۶0 میلیارد تومان برای آن در مناطق 5، ۶، 10، 14، 15 و مرکزی اعتبار 
پیش بینی شده است؛ برای ادامه اجرای پروژه سالن اجالس 125 میلیارد تومان پیش بینی شده تا درصد 

پیشرفت آن افزایش پیدا کند.
ایرج مظفر، با بیان اینکه در بودجه سال 98 برای آسفالت، پیاده روسازی، احداث ورزشگاه و مجموعه های 
فرهنگی پروژه های خوبی در نظر گرفته شده است، گفت: در صدد هستیم پروژه های بزرگ بر زمین مانده 
از جمله حلقه حفاظتی در بخش شرق شــهر از کارخانه قند تا اتصال به بلوار فرزانگان و سالن اجالس به 

غیر از موارد هتل و تجاری را در سال های 98 و 99 به اتمام برسانیم.

مدیر منطقه 7 شهرداری اصفهان:
باغ فدک می تواند به یک محل فرا شهری تبدیل شود

مدیر منطقه هفت شــهرداری اصفهان اظهار کرد: باغ فدک پتانســیل بالقوه ای در شــمال شهر اصفهان و 
اصلی ترین مکان اسکان مسافران در این جهان شهر است که سال 75 در زمینی به وسعت 85 هکتار احداث 
شــده و می تواند به یک محل فراشهری تبدیل شــود. علی اصغر شــاطوری افزود: برای باغ فدک طرح های 
توسعه ای و  گردشگری در نظر گرفته شده تا محرک توســعه باشد، در این راستا مقرر شده بیشتر از خدمات 
بخش خصوصی استفاده کنیم؛ سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های شهرداری اصفهان در حال پیگیری 
مقدمات انجام مذاکره با سرمایه گذاران بعد از تعطیالت نوروز است تا آنها سرمایه خود را به باغ فدک آورده، 
پروژه های تعریف شده را اجرایی و به سود قابل توجه دست پیدا کنند، البته سعی می کنیم سود این خدمات 

بیشتر به مردم برسد و پتانسیل های بالقوه به بالفعل تبدیل شود.

رییس کمیسیون اقتصادی شورای شهر اصفهان 
اظهار کرد: دلیل اجرای برنامه الگوی توسعه شهر 
که در اصفهان شروع شــده این است که شورای 

پنجم از زمان شروع به کار با فضایی 
مواجه شــد که از طرح جامع و طرح 
تفضیلی زمان زیادی گذشــته بود؛ 
اما هیچ مسیر مشــخص توسعه ای 
برای شــهر در اختیار نداریم. نصیر 
ملت با بیــان اینکه شــاهد وضعیت 
تورمی در شــهر هســتیم، افزود: در 
حالی بودجه شهر اصفهان برای سال 
98 تصویب شــد که متاسفانه مسیر 

مشخص توسعه ای برای شهر در اختیار نداریم و 
در شیوه بستن بودجه در گذشته گاهی به دلیل 
فشــار گروه ها یا پیمانکاران پروژه های عمرانی و 

مسیرهای توسعه شهر تحریف شده است.
ملت، با اشــاره به اینکه طرح های توسعه شهری 
در گذشته طرح های مثمرثمری نبودند، تصریح 
کرد: البته شاید امکان تحقق آنها هم وجود نداشته 
که این موجب شده در ســال 98 در شرایطی که 
بودجه سه هزار میلیاردی داریم، 20 هزار میلیارد 
پروژه نیمه تمام داشــته باشــیم و متاسفانه این 
یک فضای واقعی اســت که با آن مواجه هستیم.

رییس کمیسیون اقتصادی شورای شهر اصفهان 
با تاکید بر اینکه طرح های تفضیلی و جامع نیازمند 

بازنگری بودند، افزود: پیشنهاد ارائه سند آمایش 
شــهری را برای اولین بار داشتیم تا کاستی های 
طرح جامــع برطرف شــود و در نهایت همراهی 

اولیه در مجموعه شورای شــهر، شهرداری و راه 
و شهرســازی صورت گرفت و نتیجه آن این شد 
که طرح جامع با رویکرد نوین را شروع کنیم و به 
همین دلیل اصفهان پایلوت این امر شد. رییس 
کمیسیون اقتصادی شورای شهر اظهار کرد: امروز 
بار سیاسی سیاست های کالن کشور را شهرداری 
پرداخت می کند و اگر دالر افزایش داشــته، اگر 
نفت گران شــده در قوانیــن مجلس پیش بینی 
کرده اند که اگر مازاد درآمد باشد در چه حوزه هایی 
باید هزینه شود ولی شهرداری که امروز به واسطه 
وضعیت سیاسی کشــور مجبور است با کاهش 
درآمد کار کند به آنها ارتباطی ندارد که این شرایط 

سختی را به شهرداری ها تحمیل کرده است.

رییس کمیسیون اقتصادی شورای شهر:

 شهرداری، بار سیاسی سیاست های کالن کشور را 
پرداخت می کند

نماینده مرکز پژوهش های شورای اسالمی شهر 
اصفهان در جلســه هم اندیشــی الگوی توسعه 
شهر در جمع کارشناســان و مهندسین مشاور 

شهرسازی اظهار کرد: سه گام مرسوم برنامه ریزی 
»توصیف، تحلیل و تجویز« است که بخش اول در 
برنامه جامع توسعه شهر، مرحله تشخیص است 
وعنوانی که وزارت راه وشهرسازی مشخص کرده 
شامل توصیف وتحلیل وضعیت موجود خواهد 
بود. احسان مالکی پور با تاکید بر اینکه اصلی ترین 
ویژگی رویکرد جدید مشــارکت محور بودن آن 
است، افزود: برای اینکه رویکردهای قدیمی را با 
بحث مشارکت تلفیق کنیم چند روش مشارکتی 
را پیش بینی کردیم که از ساده ترین سطح آن که 
اطالع رسانی است، شروع می شــود و تا مداخله 
موثر ســهم داران ادامه خواهد داشت.مالکی پور 
با بیان اینکه در خصوص اطالع رســانی عمومی 

در تابستان قبل همایشی برگزار شد تصریح کرد: 
سطح بعدی کار »مصاحبه عمیق« است که مشاور 
برنامه با شهروندان این کار را انجام می دهد و برای 
این منظور نظرســنجی عمومی در 
ابتدای سال جدید انجام خواهد شد. 
نماینده مرکز پژوهش های شورای 
اســالمی شــهر اصفهان با اشاره به 
برگزاری جلسات کانونی تحت عنوان 
اصفهان فردا، اظهار کرد: این جلسات 
با موضوعات مختلف گردشــگری، 
حمل ونقل، سالمت، محیط زیست 
اقتصاد، مسکن و ســایر موضوعات 
کلیدی شهر برگزار شد که نزدیک به حدود 25 
موضوع بوده و افرادی که در این جلسات حضور 
دارند نمایندگان بخش عمومی، شــورای شهر و 
شهرداری، دســتگاه های دولتی، جامعه مدنی، 
سمن های مردمی، بخش خصوصی، اتاق اصناف 
و بازرگانی هســتند که در خصوص مشــکالت 
کلیدی شهر در این جلسات بحث می شود. وی با 
بیان اینکه در ابتدای سال جدید جلسات عمومی 
تحت عنوان »شهرمان« برگزار خواهد شد، افزود: 
این جلسات به صورت تریبون آزاد و گفت وگوی 
مردمی در سطح شهر اســت که دو نقطه برای 
آن درنظر گرفته شــده که بحث و تبادل نظر در 

خصوص مشکالت جاری شهر صورت می گیرد .

نماینده مرکز پژوهش های شورای اسالمی شهر اصفهان:

 مشارکت محور بودن، اصلی ترین ویژگی 
برنامه جامع شهر است

ایجاد مرکز گردشگری در 
کوه نخودی در سه بخش 

پارک کوهستانی، جنگلی و 
طبیعی پیش بینی شده است

 نرگس طلوعی
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امام سجاد علیه السالم:
   هر که کرامت و بزرگوارى نفس داشته باشد، 

دنیا را پست انگارد. 
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جانشین مدیرمسئول: بهمن زین الدین  صاحب امتیاز: شرکت توسعه رسانه برتر زاینده رود   مدیرمسئول: محمدرضا شواخی زواره

یادداشت

بی شک نقش خانواده در موفقیت فرزندان از جمله مسائلی 
است که نمی توان از کنار آن به راحتی گذشت و نقش مهم 
آن در شکل گیری شخصیت افراد را نادیده گرفت.خانواده، 
اولین جامعه ای است که فرزندان مهارت های الزم را در آن 
یاد می گیرند، در واقــع اولین الگو هایی که آن ها به چشــم 
می بینند »پدر و مادر« هســتند. از این رو رفتار های والدین 
در موفقیت و عدم موفقیت فرزندان بیشــترین تاثیر را دارد. 
بررسی سبک زندگی والدین موفق نشان می دهد که  برخی 
از ویژگی ها در این افراد مشــترک اســت ؛ ویژگی هایی که 
می تواند در زندگی بقیه افراد نیز به کار گرفته شــود، فقط 
کافی است آنها را بشناسیم و سعی کنیم این مهارت ها را در 

زندگی به کار بگیریم.
 شــوخ طبع باشــید:یکی از بهترین رفتارهایی که شما 
به عنوان یک پدر و مادر نمونه می توانید داشــته باشــید، 
شوخ طبعی اســت. از این رو، تا جایی که می توانید فضایی 
شــاد برای فرزندان تان ایجاد کنید. خنده فواید بســیاری 
دارد، به عنوان مثال اســترس را از شما دور می کند، فضایی 
ایجاد می کند که بتوانید با اعضای خانواده تان ارتباط بیشتر 
و موثرتری برقرار کنید، صمیمیت میان شــما را افزایش می 
دهد و...بنابراین ســعی کنید حرف هایی بزنید یا کارهایی 
انجام دهید که بستر شوخ طبعی و خنده برای فرزندان تان 

فراهم شود.
قوانین ثابتی را تعریف کنید: بهترین پدر و مادر آنهایی 
هســتند که برای فرزندان شــان قوانین ثابتــی را در نظر 
می گیرند. به این فکر کنید که در جایی استخدام شده اید؛ اما 
هیچ کس به شما در مورد وظایف و عملکردهایتان توضیحی 
نداده اســت. در این شرایط شــما تمام راه ها را امتحان می 
کنید تا به موفقیت دســت یابید یا این کــه نظر مدیرتان را 
جلب کنید؛ اما آیــا این راه جواب می دهد؟ خیر. اگر شــما 
قوانینی را برای خود تعریف نکنیــد و محدودیت هایتان را 
نشناسید، در رسیدن به هدف دچار مشکل خواهید شد. پدر 
و مادرهایی که به فرزندان شــان راه، قوانین و محدودیت ها 
 را نشــان می دهنــد، در تربیت فرزنــدان شــان موفق تر 

خواهند بود. 
عدالت را برقرار کنید: یکی دیگر از ویژگی هایی که والدین 
موفق باید در خود تقویت کنند، عادل بودن است. این مورد 
به خصوص برای پدر و مادرهایی که چند فرزند دارند، بسیار 
الزم است. والدین عادل، بین فرزندان شان فرق نمی گذارند. 
از طرف دیگر آنها انعطاف پذیرند، یعنی با توجه به شــرایط 
عمل می کنند. به عنوان مثال اگر یک بار فرزند شما اشتباه 
کرد، نباید بدترین مجازات را بــرای او در نظر بگیرید، به او 
اجازه دهید که از اشــتباهش درس بگیرد. در صورت تکرار 
اشتباه، شما می توانید تنبیه را نیز شدت بخشید. تصمیماتی 
بگیرید که به نفع فرزند خودتان است، نه به نفع شما. اگر شما 
عدالت را در مورد فرزندان تان به کار گیرید، آنها نیز به شما 

احترام خواهند گذاشت.
دخالت بیجا نکنید:

این که ببینید فرزند شــما در حال دعوا بــا کودک دیگری 
است، مطمئنا شما را خوشحال نخواهد کرد؛ اما این که شما 
جلو بروید و خودتان را درگیر این دعوا کنید، کار اشــتباهی 
خواهد بــود. بهترین پــدر و مادرها آنهایی هســتند که در 
این شرایط به کودک شــان یاد می دهند که بدون دخالت 
بزرگ ترها، خودش از حقش دفاع کند. البته اگر فرزند شما 

واقعا نیاز به کمک داشت، باید وارد عمل شوید.

والدین موفق چه ویژگی هایی دارند؟

 مهسا احمدی

عکس روز

دوخط کتاب

تکه زمین سفت زیر پا. هر 
کار دیگری رنج افزاســت. 
پس مــی روی ســر کارت 
و خــودت را الی آن گــم 
می کنی، مثــل کوه نوردی 
بــا شــروع توفــان  کــه 
خــودش را زیــر انبوهــی 
از بــرف پنهــان مــی کند.

»ما در برابر شما«    
فردریک بکمن

زندگــی دقیقــا مثــل 
کــــــوه نوردی است

وقتــی همــه چیــز در 
ســقوط  سراشــیبی 
اســت، آدمی بــه آخرین 
چیزی چنگ می زند که 
 توان کنترلــش را دارد و
 مــی چســبد بــه آخرین 

شــرکت های متعددی، ایده هایی برای توســعه موبایل های تاشو ارائه 
کرده اند؛ اما به نظر می رسد شرکت چینی TCL به یک موبایل تاشو قانع 
نیست. در همین راستا تصاویر و اســناد مربوط به حق امتیاز اختراع هایی  
منتشر شــده که نشــان می دهد این شــرکت مشغول توســعه ۵ طرح 
موبایل تاشــو اســت.۴ طرح از این موارد در حقیقت نسخه های مختلف 
از یک دســتگاه هســتند که به طور عمودی، افقی، به ســمت داخل یا 
 خارج تا می شــوند؛ اما مدل پنجم  به یک دستبند شبیه ساعت هوشمند

 تبدیل می شود.  

شرکت چینی در پی ساخت ۵ مدل تلفن تاشو

نوعی از گونه نرم تنان که دارای دندان هستند، به منبع الهام دانشمندان برای 
ســاخت مواد مقاوم در برابر ســاییدگی و مواد نانومقیاس برای انرژی تبدیل 
شده اند.گونه ای از نرم تنان موسوم به»گهواره دریایی« یا»کیتون«  دندان هایی 
از جنس »مگنتیت« دارند. مگنتیت، نوعی کانی اســت که برای نخستین بار 
در سوئیس کشف شد و سیاه رنگ است. این دندان ها، باالترین سطح سفتی و 
سختی را در میان مواد معدنی که تاکنون شناخته شده، دارند. اگرچه مگنتیت، 
یک ماده معدنی است که معموال در پوسته زمین وجود دارد؛ اما گونه های کمی 

از حیوانات می توانند آن را تولید کنند.

ساخت مواد مقاوم در برابر ساییدگی

 از آن جایــی که با نمایش ایســتگاه های پلیس در اپلیکیشــن مســیریاب و 
موقعیت یاب ویز )Waze( کاربران قادر خواهند قبل از رسیدن به محل استقرار 
ماموران پلیس، ســرعت خود را کم کرده و یا کمربند خودروی خود را ببندند و 
دوباره بعد از گذر از این عالمت، به کارهای خالف قانون خود ادامه دهند.حاال اداره 
پلیس نیویورک آمریکا از شرکت گوگل درخواســت کرده است که این قابلیت 
را دیگر روی گوشــی کاربران به نمایش نگذارد؛ چرا که گزارش شده بسیاری از 

کاربران بعد از گذر از مقر پلیس، به خالف های رانندگی  ادامه داده اند.

نمایش ایستگاه های پلیس در »ویز« حذف می شود

ازبه 
کتاب صوتی »ازبه« نوشــته رضا امیرخانی که با صدای حامد فعال 
منتشر شده است، در سایت و اپلیکیشن »نوار« و »کتابراه« و »فیدیبو« 
قابل دسترسی و خرید است. به اعتقاد بســیاری از منتقدین، رمان 
»ازبه« یکی از متفاوت ترین رمان های دفاع مقدس است، هم به لحاظ 
فرم و هم از حیث نوع نگاه. رمان »ازبه« فقط نامه اســت، نامه هایی 
که میان قهرمان های داســتان رد و بدل شــده و راوی قصه خلبان 
جانبازی است که به رغم نداشــتن دو پا و ویلچرنشینی، درخواست 
پرواز دارد، درجایی و درحالی کــه یک دندان پر کرده هم، مانع پرواز 
است. داستان این چنین آغاز می  شود و با نامه های همسر این خلبان 
و دوستان خلبانش و همسران  شــان ادامه پیدا می  کند. در این بین 
نامه ای دیگر هم وارد می         شــود؛ نامه دختری که در دوران جنگ- به 
خواست معلم شان- برای رزمندگان جنگ نوشته شده و اکنون دست 
خلبان جانباز است. کم کم گره های داستان شکل می  گیرد، می  بینیم 
که خانواده این دختر در بمباران شهید شده اند و خلبان پس از سال ها 
قصد کمک به او دارد، در حالی که خودش بسیار محتاج کمک است و... 
امیرخانی برای روایتش فرم سختی را انتخاب کرده و البته از پسش هم 
خوب برآمده است. او در این فرم توصیف را که از اساسی  ترین پایه های 
رمان است از دست داده و مجبور است هرچه می  خواهد بگوید البه الی 

قالب نامه ها بگنجاند.

کتاب

میهمانان پیراهن 
صورتی دریاچه 

ناکورو!
یکــی از بزرگ تریــن 
نمایش هــای پرنده ای 
انبوه  حضــور  جهان، 
فالمینگوها در دریاچه 
ناکورو اســت. فراوانی 
جلبک هــای دریاچه 
باعث جذب تعداد زیادی 
از پرنــدگان از جمله 
فالمینگوها می شــود. 
چون آنها از جلبک های 
مخلوط شده در آب های 
قلیایی گرم و پالنکتون 

ها تغذیه می کنند.

برگزاری اولین دوره مسابقات سراسری 
استعدادهای قرآنی کشور

محسن یاراحمدی، مسئول طرح استعدادهای درخشان قرآنی کشور سازمان 
دارالقرآن الکریم، از برگزاری اولین دوره مسابقات سراسری قرائت قرآن کریم 
ویژه استعدادهای قرآنی کشور خبر داد و گفت: این مسابقات طی روزهای دوم و 
سوم اسفندماه سال جاری در محل سالن اجتماعات سازمان اوقاف و امور خیریه 

واقع در خیابان نوفل لوشاتوی تهران برگزار می شود.
وی با اشاره به برگزاری طرح استعدادهای درخشــان قرآنی که طی سه سال 
گذشته با محوریت تالوت تقلیدی اجرا شــد، اظهار کرد: سه سبک مصطفی 
اسماعیل، محمد صدیق منشاوی و مصطفی غلوش برای استعدادهای قرآنی 
در نظر گرفته شــده که طبق این الگوها در مســابقه شــرکت خواهند کرد.
مسئول طرح استعدادهای درخشان قرآنی کشور ســازمان دارالقرآن الکریم 
بیان کرد: دلیل انتخاب این ســبک ها نیز انس بیشــتر اســتعدادهای قرآنی 
با این الگوهاســت که در این راســتا، تعداد دو تالوت از هر یک از سبک های 
اعالم شده در پایگاه اطالع  رســانی تالوت بارگذاری شده بود که عزیزان از آن 
استفاده کردند.یاراحمدی تصریح کرد: استان های مختلف کشور این مسابقه 
تقلیدی را در بین اســتعدادهای خود برگزار کردند و سپس، نفرات برتر بنا بر 
 اعالم سهمیه  هر استان از سوی سازمان دارالقرآن الکریم به مسابقات کشوری

 راه پیدا می کنند.

مراِم آیت اله خوئی نسبت به خانواده اش
مرحوم آیت اله شیخ حسنعلی نجابت نقل می کند: آیت اله خوئی به من چنان عالقه ای 
داشــتند که بهترین عباهایی که برای ایشان از ســوریه هدیه می آوردند، به من هدیه 

می کردند.
وقتی که پس از مدتی همســر اختیار کردم، شــرایط طوری بود که نتوانستم مجلس 
عروسی مفصلی بگیرم.آقای خوئی در جلســه ای از من گله کردند که ازدواج می کنی 
و ما را دعــوت نمی نمایی؟من با پول آن زمان طلبگی، مجلــس کوچکی راه انداختم و 
آیت اله خوئی و تعدادی دیگر را دعوت کردم و ایشــان هم احســان کردند و به مجلس 
تشــریف آوردند. با توجه به آن که فصل تابستان بود و هوا بســیار گرم، با پول شهریه 
طلبگی، هندوانه بزرگی خریده و آن را در ســردابی گذاشــته بــودم که کامال خنک 
شــود؛ اما در مجلس، متوجه شــدم که آقای خوئــی از خــوردن آن هندوانه پرهیز 
می کند و وقتی هم هندوانه را به ایشــان تعارف می کنم، طفــره می روند.پس از پایان 
مجلس، به صورت گالیــه و به طور خصوصــی، موضوع هندوانه را با ایشــان در میان 
گذاشتم و علت تناول نکردن شــان را جویا شــدم.پس از کمی طفره رفتن، فرمودند: 
تابستان امســال من هنوز نتوانســته ام که برای اهل خانه خویش هندوانه بخرم؛ لذا 
 خالف مروت دیدم در حالی که هنــوز خانواده ام هندوانه نخورده انــد، من از هندوانه

 شما تناول کنم.

 روایت روز

خبر 
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