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سالم فرمانده 
سالم برادرحسین

سالم حسیِن جبهه ها
این روزها که محزون تر از ســاختمان های دوکوهه ایم و مغموم تر از پادگان حمید و دلتنگ تر از کرخه، بیشــتر 
از همیشه به شــما محتاجیم و ببخش حاج حسین که هرسال ، سالگرد شــهادتت که از راه فرا می رسد، از شما 
می نویسیم . این شهر که چندروزی بیشتر نیست روی شانه های اشــکش، یاران تو را تا کنار تو بدرقه کرد، تو را 

 

می خواهد ، تو را می خواند؛ تو که برای نسل ما یک قهرمان تمام عیاری حاج حسین خرازی . 
ما که نبودیم و ندیدیم و فقط شنیدیم . آخرش هم آسمان شد سهم شما  از بس که چشم تان به خدا بود! ما ماندیم 
و این روزهای خسته و دست های خالی و همین چند خطی که دل مان را جال می دهد به یمن نام نامی شما . ما 
مانده ایم تا خبر بتمن بازی فالن شهردار و اختالس بهمان شورای شهری را چاپ کنیم و از خودمان بپرسیم کو 

شهرداری که نامش »باکری« بود؟
 کو پیرمرد نترس سه راهی شهادت؟ کجا رفتند برادران دستواره؟ کجاست ابراهیم همت؟ می پرسیم کو نماینده ای که نامش »چمران« بود؟ما مانده ایم و حجم اخبار سیاه از روزهای تاریک مجلسی که نمایندگانش هرروز ناامیدترمان می کنند و از خودمان 

کجایی حســین خرازی؟ کجایی که این روزها و روزگار ما را ببینی؟ شکست را ما خوردیم و زدند به نام کربالی 
روزگار شیرین جنگ کجا و این جنگ تلخ روزگار کجا؟چهاری ها! واقعیت جنگ، همین زندگی ماست. همین روزهایی است که می گذرد و تلخی هایش تمام نمی شود. 
چرا دروغ ؟ »و اگر از حال ما خواسته باشید، هیچ حال مان خوب نیست!« اصال حسرت از این باالتر که حتی نشد 

الاقل یک دل سیر، شما را نفس بکشیم  و از عطر ناب آن همه سادگی و صفا و اخالص تان سرمست شویم . 

و عشق ، حکم معرفت . حکم ... اصال ما به شــما و همین نوشتن های گاه و بیگاه از به خدا حکم ژورنالیستی نیست که از شما بنویسیم، حکم خدا این است. حکم مهر 
که در خواب هم آن را نمــی دیدند، دیدیم و کاری هم از دســت مان سپرده شده نوشتیم . از بس اشک و اعتراض مردم را بابت این روزگاری و آقازادگی و وعده های دروغ و ژن های خوب و آرمان های به فراموشی فرمانده حسین! خسته شدیم از بس از اختالس و رانت و فساد و ریا و تظاهر شما محتاجیم.

 
درباره کوخ نشــینان ؟ ... و نتیجه چه شد ؟ کاخ نشین ها اجازه ندادند برنمی آید. از بس فریاد زدیم چرا یادتان رفت سفارش پیر جماران را 

ســفارش ها در همهمه صداهایی که به واسطه اختالس و رانت و فساد صدا به صدا برسد!
کلفت تر شده است، روی زمین ماند. 

وای که چقدر به خنده های شما و گریه های موسم قنوت صیاد شیرازی محتاجیم . همه رفتید . »تنهایی ؛ حال ما 
بی شماست.« 

سید شهیدان اهل قلم درباره شما »حاج حسین خرازی« می گفت : »آن قدر متواضع بود که او را در میان همراهانش 
گم می کنی.«

ما شما را گم کرده ایم فرمانده حسین . شما را و راه شما را . شما و خاطرات شــما را . شما و همرزمان تان را . ما که 
امنیت مان از خون شما نان می خورد . گم کرده ایم و گمشده ایم که این حال و روز و روزگارمان شده است. 

دارید برای قیامت؛ اگر کار برای خداست، گفتنش برای چه؟« حاج حسین! می گفتی »اگر برای خدا جنگ می کنید، احتیاج ندارد به من یا دیگری گزارش کنید؛ گزارش را نگه 
کاش بودی و می دیدی ... بگذریم. وزیر خارجه کشورمان هم اســتعفا داد فرمانده حسین تا این کابینه پر استعفا و 
استیضاح، با حاشیه تازه ای روبه رو شود. دیروز همه از »ظریف« حرف می زدند و ذهن من پیش روزهای »زمخت«ی 
بود که درپیش داریم. روزهایی که بی شــما می گذرد و هرروز خالی تر از خاطرات شما و هم سنگران تان می شود 
و برای همین درجا می زنیم. اگر دولتمردان و مسئوالن ما به وصیت های شــما عمل می کردند و بیشتر به سیره و

 

 سلوک تان اقتدا می کردند، حتما حال بهتری داشتیم. 
هنوز هم قهرمان پرور است و دل ما به همین خوش است با همه گالیه ها و کمبودها و خستگی ها...حرف زیاد است . بگذریم ... سالگرد آسمانی شدنت مبارک قهرمان ... 32 سال گذشت و 32 سال بعد از تو، این شهر 
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٨ اسفند؛ سالروز آسمانی شدن  قهرمان تکرار نشدنی این شهر 

 محمدرضا برکت، مدیر منطقه شش شــهرداری اصفهان نیز در این مراسم ضمن تشکر 
از مردم و مسئولین گفت: نقطه شش شهرداری 
اصفهان با ســرعت پروژه های عمرانی را به پیش 
برده و ۱2۰ پروژه عمرانی و خدماتی را برای سال 

۹۸ تعریف کرده است.
وی با بیــان اینکه پروژه پردیس هنــر پروژه ای 
منحصر به فرد اســت، افزود: این طرح با حمایت 
شهرداری، اعضای شورای اسالمی شهر اصفهان، 
حوزه معاونت عمران و سازمان عمران شهرداری 

اصفهان اجرا شده است.
مدیر منطقه شش شهرداری اصفهان ادامه داد: 
مجموعه ای که امروز شــاهد بهــره برداری آن 
هستیم ۷2 تا ۷3 درصد آن ظرف مدت یکسال 

گذشته به اتمام رسیده است.
برکت خاطرنشان کرد: بنا بر قول شهردار اصفهان 
مراســم ویژه ای در ایام نوروز برای شهروندان و 
مســافران در پردیس هنر اصفهان تدارک دیده 

شده است.
مدیر منطقه شش اصفهان همچنین در حاشیه 
افتتاح ایــن پروژه دربــاره ســالن اجتماعات و 
پارکینگ گلستان شــهدای اصفهان گفت: این 
پروژه قرار بود در ابتدا به صورت مشارکتی توسط 
شــهرداری اصفهان، بنیاد شــهید و استانداری 
احداث شود . بنیاد شــهید بخشی از سهم خود و 
شهرداری بیش از سهم خود را پرداخت کرده اما 
هنوز استانداری مبلغی بابت این پروژه نداده است.

وی افزود: در حال حاضر عملیات ســفت کاری 
پروژه سالن اجتماعات و پارکینگ گلستان شهدا 
تکمیل شده و در مرحله برگزاری منلقصه انتخاب 
پیمانکار برای انجام نازک کاری است. امیدواریم 

این پروژه را نیز در نیمه نخست سال ۹۸ تقدیم مردم شهیدپرور اصفهان کنیم. 

 با صرف هزینه ای بالغ بر ۳٠ میلیارد تومان و با حضور معاون وزیر کشور، شهردار اصفهان، اعضای شورای شهر و مدیران شهری؛ 

پردیس هنر آبشار به بهره برداری رسید

روز گذشته پردیس هنر آبشــار همزمان با میالد باسعادت 
حضرت زهــرای مرضیه و با حضــور معاون وزیر کشــور، 
 شهردار اصفهان، اعضای شورای شــهر و مدیران شهری به 

بهره برداری رسید.
پروژه پردیس هنر آبشار در حاشــیه زاینده رود محل قبلی 
شهر بازی با صرف هزینه ای بالغ بر 3۰ میلیارد تومان احداث 
شده اســت.در پروژه پردیس هنر ویژگی های خاصی وجود 
دارد. یکی از شاخص های آن احداث یک سالن آمفی تئاتر 
روباز با گنجایش حدود 2۵۰۰ تا 3۰۰۰ نفر جمعیت است که 
می توان از آن برای برگزاری مراسم های فرهنگی و جشن ها 
استفاده کرد. کاربری هایی شامل گلخانه و پارک سرپوشیده 
شبیه باغ گلها و همچنین کاربری های فرهنگی شامل موزه 
احجام، پارک بازی کودکان با روحیه مینیاتور برای مجموعه 

در نظر گرفته شده است.
همچنین به گفته مدیرعامل ســازمان پارکها و فضای سبز 
شهرداری اصفهان ؛ مهمترین ویژگی فضای سبز پردیس هنر 
اصفهان کاشت درختان کهنسال به جای نهالهای دو ساله و 
استفاده از انواع درختان و درختچه های گلدار مانند »توری«، 
انواع »یاس« و »پر ارغوانی« و استفاده از انواع گیاهان پوششی 
مقاوم به کم آبی و استفاده از گیاهان پیازی و گل های دائمی 
است. قدرت ا... نوروزی در آیین بهره برداری از پروژه پردیس 
هنر اظهار کرد: خوشــحالم که در مجموعــه ای با حضور 
مردم شریف اصفهان برای افتتاح بزرگترین پروژه مربوط به 
هنر در شهر اصفهان جمع شده ایم. وی با بیان اینکه امروز 
برای نخستین بار در اصفهان چنین مجموعه ای در اختیار 
شهروندان این شهر قرار می گیرد، تصریح کرد: این پروژه با 
هزینه ای بالغ بر 3۰ میلیارد تومان در زمینی به وسعت ۸۰ 

هزار مترمربع احداث شده است.
شهردار اصفهان ضمن تشکر از پیگیری های مستمر مدیر 

منطقه شش و معاون عمران شــهرداری برای افتتاح پروژه 
پردیس هنر ادامه داد: در پروژه پردیس هنر برکه ها و گذرهای 
متفاوت همراه با هنر و خالقیت ایجاد شده که بر زیبایی های 
این بوســتان می افزاید؛ البته امروزه در دنیا موارد زیادی از 
این گونه پروژه ها همچون »پارک های موضوع محور« وجود 
دارد؛ اما این نخستین پروژه در شهر اصفهان است که به این 
زیبایی خلق شده تا با حضور مردم، خالقیت ها و نورآوری ها 
در آن شکوفا شــود. نوروزی با تاکید بر اینکه پروژه پردیس 
هنر مخاطب محور است، گفت: قرار است در پردیس مردم در 
کنار یکدیگر گرد هم آیند و در برنامه های فرهنگی، آموزشی 
 و ورزشی، تئاتر و فیلم شــرکت کنند؛ در این بوستان افراد 
می توانند در کنار خانواده هایشــان یک روز شاد را سپری 

کنند.
وی  ادامه داد: بسیار خرسندم که با حمایت اعضای شورای 
شهر در یکســال و نیم گذشــته چندین ســینما از جمله 
ســینماهای مهتاب، آفتاب و پردیس ســینمای ساحل با 
۹ سالن ساخته شــده اســت؛ انجام این اقدمات در ارتقاء 
فضاهای فرهنگی شهر و ایجاد شور و نشاط اجتماعی بسیار 

تاثیرگذار است.

شهردار اصفهان اضافه کرد: امروز باغ نور تنها دو هزار صندلی 
دارد، اما پروژه پردیس هنر سه هزار و 2۰۰ صندلی ظرفیت 
دارد و چه زیبا مردم وفاداری که آمده اند تا از این هنر استقبال 
کنند.نوروزی با بیان اینکه »فرهنگ« برای مدیریت شهری 
امروز به عنوان یک اصل مسلم اســت، زیرا با خالقیت های 
فرهنگی می توان مردم را از غم و غصــه دور کرد تا آنان در 
فضای بانشاط به شادی بپردازند، گفت: شهرداری و شورای 
شــهر به اختصاص بودجه برای تفریح و نشــاط اجتماعی 
اعتقاد دارد، چرا که ایجاد امکانات و تفرج گاهها برای تفریح 
 ســالم مردم و خلق فضاهایی برای شــادابی مردم ضروری

 است.
وی ادامه داد: اگر مروری بر فعالیت یک سال و نیم گذشته 
مدیریت شهری اصفهان داشته باشــیم به خوبی می توان 
مشاهده کرد که در عرصه فرهنگی گام های موثری برداشته 
شده اســت؛ آنچنان که دهه فجر نشــان داد که توانمندی 
در شــهرداری اصفهان در عرصه فرهنگی بسیار باال است و 
خوشبختانه حتی یک نفر نتوانست خطشه  ای به فعالیت ها 
وارد کند، کسانی که در خفا حرف می زدند نیز اذعان کردند 
که بهترین کارها و زیبایی ها توسط حوزه فرهنگی و روابط 
عمومی شهرداری طی ۱۰ روز ایام فجر در این شهر خلق شد.

شــهردار اصفهان تصریح کرد: ای کاش با همت مسئوالن 
کشــوری و حمایت شــهروندان شــاهد جاری بودن آب 
به صورت دائمــی در رودخانه زاینده رود بودیــم تا بر این 
زیبایی ها افزوده می شــد، البته تاکنون گام های بزرگی در 
این راستا برداشته شده است. نوروزی با اشاره به پروژه سالن 
اجالس اظهار کرد: در پروژه اجالس کــه یک پروژه بزرگ 
برای برگــزاری همایش های بین المللی اســت به صورت 
 شبانه روزی فعال است تا هر چه ســریعتر به بهره برداری 

برسد.

پروژه پردیس هنر مخاطب محور است
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نباید از دشمن ترسید و دچار اشتباه محاسبه شد

پیشنهاد سردبیر:

در سالروز والدت با سعادت ام االئمه ، حضرت فاطمه زهرا سالم ا...  علیها، فضای حسینیه امام خمینی)ره( معطر به عطر فضائل و مناقب آن بانوی بزرگ اسالم بود و جمعی از ذاکران اهل بیت علیهم السالم در 
حضور رهبر معظم انقالب اسالمی به مدیحه سرایی پرداختند.

در این مراسم، رهبر انقالب اسالمی در سخنانی ضمن تبریک سالروز میالد حضرت فاطمه زهرا سالم  ا... علیها، ذاکران و مدیحه سرایان حســینی را سرمایه و ذخیره ای برای پیشبرد اهداف اسالم و انقالب 
خواندند و با تاکید بر اینکه از این سرمایه باید در جهت اهداف حسینی و فاطمی و تبیین معارف انقالب استفاده شود، گفتند: امروز صف بندی جبهه حق و باطل همان صف بندی های دوران پیامبران بزرگ 
الهی و دوران ائمه اطهار علیهم السالم است و همانگونه که در آن زمان جبهه باطل به رغم کثرت نفرات و تجهیزات و تبلیغات نابود شد، امروز هم همان سرنوشت در انتظار جبهه مقابل انقالب اسالمی است 

و نباید از دشمن ترسید و دچار اشتباه محاسبه شد.
حضرت آیت ا...  خامنه ای با اشاره به تاثیرگذاری باالی مضامین اشعار مدیحه سرایان، افزودند: این مضامین باید قرآنی و اسالمی و همراه با اندیشه عمیق و دید روشن و با استفاده از شیوه های هنری در جهت 

اهداف انقالب اسالمی به کار گرفته شوند که در این صورت، تاثیر زیادی در حرکت عظیم ملت ایران و حتی حرکت امت اسالمی خواهند داشت.
ایشان با تاکید بر لزوم استفاده از فرصت مهیا شده کنونی برای ترویج معارف دین و انقالب خاطرنشان کردند: امروز همه مسئول هستیم و وظیفه ذاکران و مدیحه سرایان، سوق دادن مردم به سمت اهداف 

انقالب یعنی شکل گیری جامعه ای مؤمن، سالم و امن، همراه با رفاه مادی و شوکت بین المللی و بهجت معنوی است.
رهبر انقالب اسالمی با یادآوری صف آرایی دشمنان دین الهی در مقابل پیامبران بزرگ الهی و ائمه معصومین علیهم السالم، افزودند: امروز هم صف آرایی همان صف بندی است و همان سرنوشت نابودی در 

انتظار جبهه باطل است اما شرط آن، توکل به خداوند متعال و نترسیدن از دشمن است تا اشتباه محاسباتی رخ ندهد.
حضرت آیت ا... خامنه ای مصداق عینی این موضوع را دوران چهل ساله انقالب دانستند و گفتند: در این چهل سال، دشمنان با همه توان و امکانات در مقابل انقالب اسالمی صف آرایی و ضرباتی را هم وارد 

کردند؛  اما ملت ایران با توکل بر خدا و انجام وظیفه توانست بر این توطئه ها فائق بیاید و اکنون قوی تر از هر دوره ای شده ولی جبهه دشمن ضعیف تر از دوره های گذشته است.
رهبر انقالب اسالمی در ادامه سخنان خود با اشاره به اهمیت و جایگاه موضوع خانواده، خاطرنشان کردند: نظام خانواده، سنت الهی اســت؛ اما دشمنان بشریت که همان جریان سرمایه داری بین المللی و 

صهیونیستی است تصمیم به نابودی بنیان خانواده در جهان گرفته اند، بنابراین باید برای حفظ و تقویت ارکان نظام خانواده در جامعه، همت گماشته شود.
حضرت آیت ا... خامنه ای، ازدواج های دیرهنگام و سخت، فرزندآوری کم و ترویج پدیده های زشتی همچون ازدواج های سفید را که سیاه ترین ازدواج است، به همراه تالش برای از بین بردن حیا و عفت از موارد 
و زمینه های در خطر قرار گرفتن نظام خانواده برشمردند و تاکید کردند: ایجاد زمینه برای طهارت و پاکیزگی جوان، موثرترین راهکار جهت مقابله با توطئه ها و حفظ انقالب و نظام جمهوری اسالمی است.

نباید از دشمن ترسید و دچار اشتباه محاسبه شد
رهبر معظم انقالب :

همه چیز درباره یک استعفا
»ظریف استعفا داد« . شوک خبری در آخرین روزهای سال 97 ؛ استعفا به وقت شام . شامگاه دوشنبه و کمی پس از رسانه ای شدن خبر سفر رییس جمهور سوریه به تهران و دیدار با رهبر انقالب و رییس جمهور کشورمان و در حالی که در تصاویر منتشرشده از این 
دیدارها، جای خالی وزیر خارجه به چشم می خورد،  ظریف در صفحه اینستاگرام خود نوشت: »از بزرگواری مردم عزیز و دالور ایران و مسئولین محترم در 67 ماه گذشته بسیار سپاسگزارم. از ناتوانی برای ادامه خدمت و تمام کاستی ها و کوتاهی ها در دوران خدمت 

صمیمانه پوزش می خواهم.«
  ظریف، پس از مدت ها که صفحه اینستاگرام خود را به روزرسانی نکرده بود، با این پیام، تلویحا خبر از استعفای خود داد تا نه تنها ایرانی ها و حامیانش که روزگاری او را »امیرکبیر« می دانستند، بلکه حتی خارجی ها و رسانه های بین المللی نیز »غافلگیر« و شوکه شوند. ظریف در حالی استعفا داد که 

دلیل اصلی این استعفا مشخص نبود و در ماه های اخیر به شدت از سوی مخالفان دولت تحت فشار بود و آماج حمالت این گروه ها قرار داشت. یک مقام وزارت خارجه به »خبرآنالین« گفت که کاسه صبر او لبریز شده بود.

زینب ذاکر

خبر، جهانی شد. بالفاصله سیل واکنش ها به این استعفا 
آغاز شد. در ساعات پایانی شــامگاه دوشنبه و درحالی که 
برخی کانال های تلگرامی از پذیرش استعفای ظریف توسط 
رییس جمهور خبر می دادند، یک منبع آگاه در نهاد ریاست 
جمهوری این خبر را تکذیب کرد و گفت هنوز تصمیمی در 
این باره گرفته نشــده اســت. برخی از این خبر خوشحال و 
برخی دیگر ناراحت بودند. عمده واکنش ها نشان از مخالفت 

با این استعفا حداقل در شرایط کنونی کشور داشت. 
تحلیل ها درباره چرایی این اســتعفا آغاز شد. سایت خبری 
»انتخاب« نوشــت که پس از اعالم اســتعفاي وزیر خارجه، 
خبرنگار »انتخاب« به صورت پیامکي ، صحت و سقم این خبر 
را از او جویا شد. ظریف در پاســخ به خبرنگار »انتخاب« این 
پیامک را ارسال کرد: »بعد از عکس های مالقات های امروز 
دیگر جواد ظریف به عنوان وزیــر خارجه در جهان اعتباری 

ندارد.«
همین یک خط توضیح باعث شد تا عده ای، استعفای ظریف 
را به حضور »اســد« در تهران و عدم اطالع او از این ســفر 
غیرمنتظره ربط بدهند و اعالم کنند وزیر خارجه در جریان 
سفر اسد قرار نگرفته و از او برای حضور در دیدارهای صورت 

گرفته، دعوت نشده است. 
اعضای کابینه که مشــخص بود همراه با مردم و رســانه ها، 
از این استعفا غافلگیر شــده اند، در پیام های توئیتری خود، 
ضمن ابراز ناراحتی بابت استعفای همکار خود در کابینه، از او 

خواستند استعفا را پس گرفته و به کارش ادامه بدهد. 
محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات نوشــت: ننشین 

برادر، پاشو بایست جواد جان!، مردم نگرانند.
معصومه ابتکار معاون رییس جمهور نوشت : طاقت بیار رفیق. 

برای عزت و سربلندی ایران طاقت بیار.
حمید رســایی، از نمایندگان ســابق مجلس و از تندترین 
نماینده های مخالف ظریف از دســتگاه قضائی خواست که 
وزیر خارجه اســتعفاداده را ممنوع الخروج کنند و از او بابت 
جاسوسی های صورت گرفته در تیم مذاکره کننده هسته ای و 
به کارگیری دوتابعیتی ها در وزارت خارجه توضیح بخواهند. 
وحید یامین پور،  فعال رســانه ای نوشــت کــه »پریدن از 
هواپیمای درحال ســقوط دولت، شــجاعت نیست چترباز 

قهرمان«. 
حشمت اله فالحت پیشه، رییس کمیســیون امنیت ملی و 
سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی استعفای ظریف را 
غافلگیرکننده خواند و گفت : این که برخی در تحلیل هایشان 
استعفای ظریف را به معنای ســقوط دولت عنوان کرده اند 

تحلیلی خائنانه است که باید با آن برخورد شود.
رحیمی جهان آبادی، عضو فراکســیون امید مجلس نوشت: 
»اســتعفای دکتر ظریف، وزیر خارجه کم نظیــر ایران، از 
سقوط مصدق، غمبارتر است.« و در عوض روح اله حسینیان، 
نماینده ســابق مجلس که یکی از مخالفان سرسخت ظریف 
 در دوران نمایندگــی بود، اعتــراف کرد که از این اســتعفا 

خوشحال است! 

واکنش های جهانی به این استعفا نیز بالفاصله آغاز شد. کاخ سفید 
اعالم کرد که گزارش های مربوط به اســتعفای ظریف را به دقت 
دنبال می کند. وزیر خارجه آمریکا نیز گفت که حتی در صورت پذیرفته شدن 
این استعفا، سیاســت ایاالت متحده در قبال ایران »بدون تغییر باقی خواهد 
ماند.« خبرگزاری رویترز نوشــت که »معمار توافق هسته ای ایران رفت« و 
روزنامه واشنگتن پست اعتراف کرد که هرچند دل خوشی از ظریف نداشتند؛ 

اما این خبر، خبر خوبی نبود. 
بیش از همه »نتانیاهو« نخست وزیر اسرائیل خوشــحال به نظر می رسید. 
صفحه رسمی توئیتر وزارت خارجه اسرائیل، در واکنش به این استعفا توئیت 
کرد : »حاال کی به جای ایشــان دروغ بگوید؟!« و نتانیاهو در صفحه توئیتر 
خود به زبان عربی، نوشــت: واکنش من به استعفای ظریف:» ظریف رفت. از 
دستش راحت شدیم. مادامی که من اینجا هســتم، ایران به سالح هسته ای 

نخواهد رسید«.

تلفن »ظریف« بنا به گفته یکی از نمایندگان مجلس خاموش بود و در اثنای سکوت 
او پس از اعالم خبر اســتعفا، موج تحلیل ها بود که به راه افتاد. برخی معتقد بودند 
ظریف از فشارها خسته شده و تندروها موفق شدند او را از قطار کابینه پیاده کنند و 
خنجر انتقادات و اعتراضات شان زهر خود را ریخته است . عده دیگری از جمله »عباس عبدی« 
گفتند که احتماال این اســتعفا با هماهنگی قبلی بوده و برخی هم اعتقاد داشتند در جریان 
قرارندادن ظریف در رابطه با سفر اسد به تهران، عامل دلخوری و استعفای وزیر خارجه بوده 
آن هم در حالی که خبرگزاری »فارس« روز گذشته به نقل از یک منبع آگاه نوشت احتمال 
بازگشت ظریف به وزارتخانه وجود دارد و وزیر خارجه کمی احساساتی است و در جریان عدم 
هماهنگی نهاد ریاست جمهوری در ماجرای سفر بشار اسد به تهران، کمی دلخور شده و دفعتا 
تصمیمی گرفته است!  برخی دیگر اما گفتند ظریف پیش از این هم چندبار استعفا داده بود 
و هربار اســتعفای او با مخالفت روبه رو می شــد این بار اما با اطالع رسانی عمومی در شبکه 

اجتماعی ، بر استعفا مصر بوده و قصد بازگشت ندارد. 
برخی تحلیلگران هم استعفای ظریف را بی ربط به مسائل منطقه ای و به ویژه سیاست های 
ایران در سوریه ندانستند که البته اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس و برخی نمایندگان 

این گزاره را رد کردند و گفتند ربطی به سوریه ندارد. 

صبح دیروز همه منتظر  واکنش رییس جمهور و پذیرش یا عدم پذیرش این استعفا از سوی حسن روحانی بودند. 
روحانی در جمع مدیران بانک مرکزی تلویحا موافقت خود با استعفای وزیر امور خارجه کابینه اش را اعالم کرد. 
رییس جمهور از ظریف به خاطر ایستادگی اش تشکر کرد  و بالفاصله گمانه زنی ها درباره جایگزین احتمالی 
ظریف آغازشد. باشگاه خبرنگاران نوشت که احتماال عباس عراقچی سرپرست می شود و امیرعبداللهیان به زودی به عنوان 

وزیر جدید معرفی خواهد شد. 
با فرض تایید قطعی پذیرش این استعفا )که الاقل تا زمان نگارش این مطلب قطعی به نظر می رسد( بعید است که بالتکلیفی 
در مورد پذیرش استعفای ظریف خیلی طوالنی شود . روشن اســت که مملکت بدون وزیر خارجه نمی ماند. به خصوص 
حاال که مسائل بالتکلیف بسیاری در این حوزه وجود دارد. از FATF گرفته تا ماندن یا نماندن در برجام هر یک به تنهایی 

می تواند سرنوشت ایران را تغییر داده و نگاه و رویکرد وزیر خارجه بعدی در آن بسیار موثر است.
از ســید عباس عراقچی ، علی اکبر صالحی ، محمــود واعظی ، مجید تخــت روانچی و البته گزینــه متفاوتی همچون 
امیرعبداللهیان به عنوان گزینه های احتمالی جانشینی ظریف نام برده می شود. برخی تحلیل ها هم بر این گزاره استوار 
 بود که اگر روحانی بخواهد فــردی را معرفی کند که راه ظریف را ادامه دهد، با این نگاه شــانس صالحی از همه بیشــتر 

است.

دوران پساظریف چگونه خواهد بود؟ رسانه های عربی روز گذشته در شوک این خبر بودند و رسانه های 
اسرائیلی ابراز خوشحالی می کردند. روزنامه های آمریکایی به تحلیل علت استعفا پرداختند.

واشنگتن پست نوشت که امید سیاستمداران ایران بر باز نگه داشتن درهای تعامل با دنیا 
با کنار رفتن ظریف مایوس می شود. کسی که به نظر می رسد باید از او با عنوان »وزیر خارجه 
سابق« نام ببریم، در شرایطی استعفا داد که هنوز تکلیف FATF مشخص نشده  و برجام طفل 
نیمه جانی است که سرانجامش مشخص نیســت و به حال احتضار افتاده است. بدتر از همه 
کارزاری است که ترامپ علیه ایران به راه انداخته و در این میان به نظر می رسد »ظریف« امید 
آخر روحانی در راند آخر بود. ظریف، تابوی چندین ساله مذاکره را شکست. اما از انتقاد  مخالفان 

از همان روزهای ابتدایی تا همین دوشنبه ای که استعفا داد، در امان نبود.  برخی می گویند رفتن 
محمد جواد ظریف می تواند به معنای افزایش تنش بیشتر بین ایران و آمریکا و تیزتر شدن واکنش 

های ایران نسبت به مواضع ضد ایرانی- آمریکایی باشد. این وضعیت نشان می دهد تا پایان حضور 
ترامپ بر صندلی ریاست جمهوری آمریکا و دوره کردن او با تندروهایی چون بولتون و پمپئو 

نمی توان منتظر پایین آمدن فتیله تنش ها شد.
رسانه های اصولگرا البته با عینک بدبینی و شک و تردید نسبت به انگیزه های پشت پرده 
این استعفا نگاه کردند و نوشتند. از جمله »مشرق نیوز« که نوشت : »استعفای خلق 
الساعه ظریف جامعه سیاسی ایران را شوکه کرد آن هم بعد از کنفرانس امنیتی مونیخ 
که ظریف برخالف انتظار در آن کنفرانس خوش درخشید و توانست در تراز کارگزار 
ارشد جمهوری اسالمی ظهوری درخشان داشته باشد تا جایی که وزیر خارجه چین 
در استقبال از ظریف در پکن، او  را قهرمانی توصیف کرد که اینک همه مردم چین 
به احترام او را می شناسند. این استعفا  را می توان از جنس استعفای رییس دولت 
اصالحات در دوران مسئولیتش در وزارت ارشاد تلقی کرد که این فرصت را به او داد 
تا با قرار گرفتن در هاله مظلومیت و محبوبیت در سال ۷۶ با اقبال بیشتر بازگردد 
و ساختمان ریاست جمهوری را فتح کند! حالت دوم می تواند استعفا از جنس 
استعفای نخست وزیر دوران جنگ باشــد که در اوج جنگ و بدون هماهنگی با 
پایوران نظام اقدام به استعفا کرد که با تغیر و تکدر »امام )ره(« مجبور به بازگشت 
شد. بیست و چهار ساعت آینده روشن خواهد کرد ظریف در حال بازی کردن در 

زمین انتخابات ۱۴۰۰ است یا در حال فرار از مسئولیت!

در حالی که برخی رسانه ها از فحوای کالم روحانی در سخنرانی دیروز 
اینطور برداشت کردند که او با استعفای ظریف موافقت کرده، اما رییس 
دفتر رییس جمهور در اینستاگرام خود نوشــت: »از نظر دکتر روحانی، 
جمهوری اسالمی ایران تنها یک سیاست خارجی و یک وزیر امورخارجه 
دارد.« دیروز همچنین جلسه فوق العاده کمیسیون امنیت ملی برای بررسی 
این استعفا تشکیل شد و نمایندگان و اعضای این کمیسیون اعالم کردند که 
خواهان ماندن ظریف هستند. فراکسیون والیی مجلس نیز با صدور بیانیه ای 
ضمن انتقاد نسبت به استعفای محمدجواد ظریف تاکید کرد که تنها گذاشتن 

روحانی مردانگی سیاسی تلقی نمی شود و ظریف باید بماند.
با اینکه خبرگزاری ایسنا نوشت که وزیر خارجه روز گذشته با حضور در وزارتخانه 

از معاونان و همکاران خود خداحافظی کرده و مصمم به رفتن است، اما درعین 
حال این را هم نوشت که افراد نزدیک به وزیر امور خارجه می گویند این احتمال 

وجود دارد که او با گرفتن برخی از تضمین ها که هدف او را از این استعفا )تلنگری 
برای بازگشــت وزارت امور خارجه به جایگاه قانونی اش در روابط خارجی( برآورده 

خود کند به ساختمان وزارت خارجه در خیابان ســی تیر بازگردد. هر چند 
ظریف اعالم کرد از کسی دلخور نیست و نیاز به دلجویی ندارد.

شاید وقتی شما این مطلب را می خوانید، ظریف برگشته باشد شاید 
هم جانشین او انتخاب شده باشد. 
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رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی اصفهان پیگیری 
معضل آب، توسعه فرودگاه و تســریع روند تکمیل قطار سریع السیر 
اصفهان - تهــران را ۳ اولویت اتــاق بازرگانی در دوره نهم دانســت.

سیدعبدالوهاب سهل آبادی، با انتقاد از افرادی که تالش می کنند میزان 
صادرات اصفهان را کم جلوه دهند، اظهار داشــت: بخشی از صادرات 
اصفهان به نام اســتان های مرزی که صادرات از طریــق آنها صورت 
می گیرد، ثبت شده است. صادرات اصفهان کم نشده، بلکه خوب نبوده 
است. وی ادامه داد: ادعا می کنند که ما برای عضویت در اتاق بازرگانی 
اصفهان پیر هستیم، اما زمانی که از حمایت از جوانان سخن می گوییم، 

می گویند می خواهید بزرگان را رها کنید. 
سهل آبادی موضوع آب، فرودگاه و راه آهن اصفهان را ۳ اصل برنامه های 
اتاق بازرگانی اصفهان دانســت و بیان کرد: قطار سریع السیر اصفهان 
- تهران می تواند زمان سفر بین دو شــهر را به 2 ساعت کاهش دهد. 
وی درباره رکود اقتصادی شدید در اســتان اصفهان و وجود تحرک 
بیشتر در بازار ســایر اســتان ها اضافه کرد: این موضوع به شکلی که 
نقل می کنند، نیست. شــورای گفت وگوی بخش خصوصی و دولت 
در این زمینه اقدامات خوبی صورت داده است. دلیل رکود اقتصادی 
در استان به جز مســائل خارجی، معضل زاینده رود است. در گذشته 

سالیانه2/5میلیون توریست به شهر اصفهان می آمد که اکنون به 700 
 هزار نفر کاهش پیدا کرده است و متاسفانه فکری به حال این مشکل

 نمی شود. 
رییس اتاق بازرگانی اصفهان با اشــاره به چند برابر شــدن مسافران 
متروی اصفهان در زمان جاری شدن آب در زاینده رود ادامه داد: رکود 
در کل کشور وجود دارد. تا جایی که بتوانیم در محافل مختلف پیگیر 
رفع مشکالت اصفهان هستیم. در شورای گفت وگوی بخش خصوصی 
و دولت در 4 سال گذشته اول بودیم، که دلیل آن پیگیری و تصویب 

مصوبات در سطح کشور بود.

تولیدات فوالد مبارکه از برنامه هدف گذاری 
شده پیشی گرفت

پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

اصناف

رییس اتاق اصناف اصفهان:
  اصفهان هیچ کمبودی

 از نظر آرد ندارد
رییس اتاق اصناف اصفهــان گفت: هیچ گونه 
کمبودی از نظر آرد وجود نــدارد و تعویق در 
دریافــت آرد برخی نانوایان به علت نداشــتن 
پروانه و عدم ثبت نام در سامانه بوده است.رسول 
جهانگیری با اشاره به وضعیت آرد در اصفهان، 
اظهار داشــت: در مورد بحــث آرد هیچ گونه 
کمبودی نداریم و طی چنــد روز اخیر قدری 
فضاســازی در مورد کمبود آرد صورت گرفته، 
اما این موضوع به علت عدم ثبت نام نانوایان در 

سامانه ثبت نام دریافت آرد بوده است. 
وی افزود: سامانه ای در غالت تعریف شده که 
براساس آن ورود و خروج آرد رصد می شود، به 
عنوان مثال نانوایی که در ماه ۳00 کیسه پخت 
داشته ســهمیه اش با ثبت در سامانه مشخص 
می شود و طبق ســهمیه ماهانه، آرد دریافت 
می کند.رییــس اتاق اصناف اصفهــان با بیان 
اینکه تعدادی از نانوایان در ثبت نام ســامانه  
کوتاهی کردند و پرونده نداشــتند، گفت: کار 
آنها قدری به تعویق افتــاد و تصور کردند آرد 
نیست؛ در صورتی که طبق دستور قانون گذار 
ســهمیه آرد به نانوایانی که در سامانه دریافت 

آرد ثبت نام کرده اند، داده می شود. 
وی با اشــاره به میزان سنجی اتحادیه نانوایان، 
اظهار داشت: سهمیه آرد هر نانوایی بر اساس 
میزان تعداد کارگر، میزان ساعت پخت، محله 
و منطقه ای کــه نانوا حضور دارد، مشــخص 
می شود و چنانچه سهمیه اش کم باشد، افزایش 
می دهند و اگر کسی بیش از نیاز دریافت کرده 
باشد، سهمیه اش کاهش پیدا می کند. رییس 
اتاق اصناف اصفهان خاطرنشان کرد: برای ایام 
نوروز آرد فوق العاده ای بــرای نانوایانی که به 
صورت کشــیک پخت می کنند در نظر گرفته 
شده و مشکل خاصی در زمینه کمبود آرد در 

استان اصفهان وجود ندارد.

بازار

میوه و سبزی خشک کن

یک اقلیم شناس:
بهار ۹۸ میزان بارش ها بیش از 

متوسط ۳۰ سال اخیر خواهد بود
یک جغرافیدان اقلیم شــناس گفت:با توجه به 
وجود پدیده ال نینو، بارش برف و باران در ایران 
نسبت به میانگین ۳0 سال گذشته باالتر خواهد 
بود. امیر گندمــکار، در خصوص پیش بینی های 
صــورت  گرفته در خصوص بارش ها در کشــور 
در بهار سال آینده اظهار کرد: این پیش بینی ها 
براســاس مطالعه داده های  گردش عمومی جو 
انجام می شود زیرا الزمه بارندگی ایجاد تغییراتی 
در سیستم جوی است.وی با بیان اینکه گردش 
عمومی جو تحت تاثیر برخی از پدیده ها روی کره 
زمین بوده و یکی از ایــن پدیده های معروف ال 
نینو اســت، ادامه داد: پدیده ال نینو در اقیانوس 
آرام و به ویژه کره جنوبی اتفاق می افتد و موجب 
تغییر در سیستم بادهای ســیاره ای و دمای آب 
اقیانوس ها می شود، در نتیجه میزان بارندگی در 
برخی نقاط کم و در برخی نقاط بیشتر خواهد بود.

این جغرافیدان اقلیم شناس تصریح کرد: مطالعات 
انجام شده براساس مکان قرارگیری ایران ثابت 
کرده، در ســال های ایجاد پدیده ال نینو میزان 
بارندگی در ایران و به ویژه جنوب و جنوب غرب 

آن  از حد نرمال بیشتر می شود.

۹ تا ۱۱ اسفندماه صورت می گیرد؛
برگزاری نمایشگاه هنر- صنعت 

مد و لباس در اصفهان
نخستین نمایشگاه هنر صنعت مد و لباس، طی 
روزهای نهم تا یازدهم اسفندماه امسال با رویکرد 
توسعه و ارائه فرصت های خالقانه در اصفهان برپا 
می شــود. دبیر علمی هنری نخستین نمایشگاه 
هنر صنعت مد و لباس اصفهان درباره چگونگی 
برگزاری این نمایشــگاه گفــت: در کنار بخش 
فروش و ارائــه آثار طراحان نمایشــگاه مدکس 
امســال، بخش نمایشــی تک اثر با هدف اعالم 
توانمندی های طراحان لباس اصفهان با حمایت 
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان 
برگزار می شود. سید رضا میرمحمدصادقی افزود: 
فعالیت های طراحان لباس در اصفهان، امسال به 
مدد سازمان های مربوطه و نهادهای دانشگاهی 
بسیار پررنگ تر از سال های گذشته اتفاق افتاده و 
تاکنون گردهمایی های خوبی برگزار شده است.

طی ۱۱ ماهه امسال؛
درآمد گمرک اصفهان ۴۷ 

درصد رشد داشته است
مدیرکل گمرک اصفهان اعالم کرد:طی ۱۱ ماهه 
امسال بالغ بر دوهزار میلیارد و 554 میلیون ریال 
درآمد توسط گمرک اصفهان کســب و به خزانه 
واریز شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 47 
درصد رشد داشته اســت. وی افزود: به طوری که 
طی ۱۱ ماهه امسال بالغ بر چهار میلیون و 5۹۳ 
هزار تن کاال  به ارزش دو میلیارد و  2۶۶ میلیون 
دالر  اســتان اصفهان به مقصد ۹۸ کشور جهان 
صادرات داشته و نسبت به مدت مشابه سال قبل از 
نظر وزن دو درصد و از لحاظ ارزش 47 درصد رشد 
داشته است. احمدی ونهری، عمده ترین کاالهای 
صادراتی از استان اصفهان را، آهن و فوالد به ارزش 
۶۹7 میلیون دالر، محصوالت پتروشــیمی 4۳۹ 
میلیون دالر، فرش ۱۸۶ میلیون دالر و محصوالت 

شیمی آلی ۱4۹ میلیون دالر برشمرد.

رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی 
اصفهان مطرح کرد:

 جایگاه کسب وکار اصفهان
 در بین پنج استان آخر کشور

رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی اصفهان 
گفت: مطابــق آمارهــای وزارت اقتصاد، محیط 
کســب وکار اصفهان در بین ۳0 استان کشور در 
بین پنج اســتان آخر و حتی بعد از سیســتان و 
بلوچستان قرار گرفته است. مسعود گلشیرازی 
در جمع فعاالن اقتصادی استان، با تاکید بر اینکه 
اتاق بازرگانی متعلق بــه بخش خصوصی واقعی 
است و این نهاد باید شاخص داشته باشد، اظهار 
کرد: اتاق غیرسیاسی و فعاالن اقتصادی شاه کلید 
گفتمان پارلمان بخش خصوصی هستند، از سوی 
دیگر فعالیت سیاسی باید جای خود را در اتاق به 
گفتمان بخش خصوصی واقعی دهد.وی با اشاره 
به گزارش وزارت اقتصاد از برخی شــاخص های 
اســتان اصفهان، گفت: مطابق آمارهای وزارت 
اقتصاد، محیط کســب وکار اصفهان در بین ۳0 
استان کشور در بین پنج استان آخر و حتی بعد از 

سیستان و بلوچستان قرار گرفته است. 

میوه و سبزی خشک کن 
GP-102 سایا مدل

 305,500
تومان

میوه و سبزی خشک کن 
GFD-513 گوسونیک مدل

 429,700
تومان

میوه و سبزی خشک کن 
GR-1212 گرند مدل

 480,000
تومان

اقتصاد و سیاست دو مفهوم به شدت در هم تنیده 
هســتند به همین دلیل اســت که در هر کجای 
دنیا برای رســیدن به مقاصد سیاسی پارامترهای 
اقتصادی را تغییر می دهند یا بــرای ثابت ماندن 
ارزش های سیاسی تالش می کنند تا اقتصاد را بر 
مدار ثابتی به حرکت درآورند. تاثیرپذیری اقتصاد 
در سیاســت یک پارامتر جهانی اســت به همین 
دلیل طی ماه های اخیر برخی از تحرکات سیاسی 
مانند جنگ لفظی میــان آمریکا و چین و یا خروج 
انگلستان از اتحادیه اروپا بر نرخ جهانی دالر و طال 

تاثیرات زیادی داشته است.
آشــتی دوباره آمریکا و چین و نرمش

 قیمت ها
امید به موفقیــت مذاکرات آمریــکا و چین طی 
روزهای اخیر قیمت طال را تقویت کرد. همچنین 
ارزش بازارهــای بورس که به علت پیشــرفت در 
مذاکرات آمریــکا و چین افزایش یافــت، مانع از 
افزایش بیشتر قیمت طال شــد. دونالد ترامپ روز 
یکشنبه اعالم کرد افزایش تعرفه بر کاالهای تجاری 
چین را به لطف مذاکرات تجاری سازنده به تاخیر 
خواهنــد انداخت و در صورت ادامه پیشــرفت در 
مذاکرات، او و رییس جمهور چین برای عقد قرارداد 

با هم دیدار می کنند.
 شــاخص دالر که ارزش این ارز را در برابر سبدی 
از ارزهای بین المللی می سنجد 0/۱ درصد کاهش 
یافت. ارزش طال هفته گذشته به باالترین رقم ۱0 
ماه گذشته برابر با ۱۳4۶/7۳دالر رسید و در سال 
جاری میالدی تاکنون حدود 4 درصد افزایش ارزش 
را ثبت کرد و این افزایش تاحــدی به علت انتظار 
برای متوقف شدن افزایش نرخ بهره بانکی آمریکا 
بود. عالوه براین جنگ اقتصادی خروج بریتانیا از 
اتحادیه اروپایی نیز ماه هاست ارزش پوند این کشور 
را در بازارهای جهانی تنزل داده اســت؛ اتفاقی که 
به تازگی  با احتمال تاخیر در خروج انگلیس از این 
اتحادیه بار دیگر موجب تقویت قمیت پوند در برابر 

دالر آمریکا شد.
 یکی دیگــر از رخدادهایی که مــی تواند بر آینده 
قیمت دالر در بازارهای جهانی موثر باشد، نتیجه 
دیدار ترامپ و رهبر کره شــمالی است. با توجه به 
احتمال انتشــار اخبار مثبت از این دیدار، برخی از 

کارشناسان ارزی معتقدند ارزش دالر در روزهای 
آتی به مدار صعودی باز خواهد گشت.

نرخ دالر روی خط التهاب
نرخ ارز با ســخت گیری در سیاســت های ارزی 
دولت چند ماهی است که ثبات نســبی را تجربه 
کرده است. هر چند طی روزهای اخیر حرکت های 
 ناهماهنگ در بازار ارز خبر از تالطم دوباره این بازار

 می داد.  
بــازار ارز در ادامه روند اصــالح قیمت گذاری نرخ 
توســط صرافی های بانکی به عنوان بازار ســاز، با 
کاهش قیمت نرخ در سامانه سنا مواجه شد. روندی 
که در بازار آزاد نیز مشــاهد شد و دالر در حالی که 
در روزهای گذشــته ۱4 هزار تومان را نیز به ثبت 
رســانده بود، با کاهش قیمت نســبی همراه شد. 
 دالر در بازارهای روز گذشــته نیز روند افزایشــی

 داشت. 
بازارها با استعفای شــبانه وزیر امور خارجه روزی 

نسبتا آرام را آغاز  کردند. اینکه این استعفا به معنی 
رد تصویب لوایح هم باشــد موجب شده تا التهاب 
در این بازار بار دیگر بر مــوج تغییرات قیمتی قرار 
گیرد.  بازار طال نیز که هر ساله در نزدیکی روز مادر 
قیمت های باالیی را تجربه می کرد این بار با روندی 
کاهشی روز را آغاز کرد و قیمت نیم سکه و ربع سکه 
بهار آزادی روند کاهشــی میــان 200 تا 50 هزار 

تومان را تجربه کرد. 
برخی از کارشناسان معتقدند خبر استعفای وزیر 
امور خارجه کشــور، و پذیرش آن می تواند منجر 
به افزایش نرخ دالر شــود و با توجه به اینکه بازار 
ســهام در کوتاه مدت تحت تاثیر دالر است این امر 
موجب می شود که با اســتعفای »ظریف« ریزشی 
در بازارسهام داشته باشــیم. بازار سهام در جریان 
معامالت روز گذشته با افت دو هزار واحدی شاخص 
کل مواجه شد،به طوری که شاخص کل بورس پس 
از رشــدهای متوالی از ابتدای هفته، با کاهش دو 

هزار واحدی، کانال ۱۶۶ هزار واحدی را از دســت 
داده و در کانــال ۱۶4 هزار واحدی قــرار گرفت. 
کارشناسان اقتصادی همچنین می گویند  اثر این 
خبــر در بلندمدت مطلوب نخواهد بــود؛ هر چند 
مشاهده کردیم بازار سهام، امروز به این خبر اهمیت 
 زیادی اختصاص نــداد و ترجیح داد متعادل دنبال

 شود.
 در بلندمدت اثر این اتفاق بیشتر در سیاست های 
خارجی و فرجام تحریم های پیش رو نمایان خواهد 
شــد. به نظر می رسد اســتعفای وزیر امور خارجه 
می تواند روی قیمت دالر تاثیر بگذارد و حداقل روند 
کاهش قیمتی را که از روز گذشته شروع شده بود، 
متوقف کند. همچنین این احتمال وجود دارد که 
این اتفاق افزایش نرخ دالر را در پی داشته باشد و با 
توجه به اینکه بازار سهام در کوتاه مدت تحت تاثیر 
دالر است این امر موجب می شود که ریزشی در بازار 

نداشته باشیم.

پای سیاست بر گلوی اقتصاد!
  رفتن »ظریف« با بازارهای مالی چه می کند؟

وزیرجهاد گفت: در تامین کاالهای اساسی برای عید مشکلی وجود ندارد و تنها در تامین گوشت کمبودهایی هست 
که با هدفمند شدن توزیع و افزایش واردات تالش می شود که این کمبودها نیز جبران می شود. محمود حجتی ، گفت: 
تاکنون سیب مورد نیاز بازار شب عید برای استان ها به طور کامل تامین شده و همچنین تامین پرتقال مورد نیاز این 
ایام نیز به 70 درصد رسیده است که طی روزهای آینده این محصول نیز به طور کامل به استان ها ارسال می شود و در 
جهت تنظیم بازار میوه شب عید هیچ مشکلی وجود ندارد. حجتی گفت: همچنین در خصوص دیگر کاالهای اساسی 
برای شب عید هیچ مشکلی در راستای تامین وجود ندارد و تنها در تامین گوشت کمبودهایی وجود دارد که با هدفمند 

شدن توزیع و افزایش واردات تالش می شود که این کمبودها نیز جبران شود.

 کمبود گوشت
 رفع می شود

وزیرجهاد:

ینه
کاب

عکس روز

درحالی که با فرارسیدن تعطیالت نوروزی موج مسافرت های مردم تشدید می شود، مسافران می توانند در 
صورت نیاز و مشاهده هر گونه تخلف در نحوه توزیع و قیمت بلیت هواپیما ابتدا به شرکت مربوطه و با شماره 
تلفن های اعالمی تماس گرفته و یا از طریق سایت سازمان هواپیمایی کشوری شکایت خود را ارسال کنند. 

معاون بهره برداری فوالد مبارکه :

تولیدات فوالد مبارکه از برنامه هدف گذاری شده پیشی گرفت
معاون بهره بــرداری فوالد مبارکه گفت : امســال 
تولیدکالف گــرم از مــرز ۶ میلیــون و 400هزار 
تن خواهد گذشــت که این میزان تولیــد از برنامه 
هدف گذاری شده، بیشتر اســت. مختار بخشیان با 
اشــاره به این که تولید گندله در سال جاری با 2.7 
درصد افزایش نسبت به برنامه به 7 میلیون و 500 

هزار تن خواهد رسید، پیش بینی تولید محصوالت سرد و پوشش دار تا پایان سال جاری را یک میلیون 
و 555 هزار تن و 4 درصد فراتر از برنامه اعالم کرد و گفت: شرکت فوالد مبارکه این قابلیت را دارد تا 
نسبت به ظرفیت و نیاز بازار در سال آینده نیز رشد تولید داشته باشد. وی یکی از برنامه های اصلی فوالد 
مبارکه در ســال آتی را تمرکز بر تولید محصوالت ویژه موردنیاز صنایع نفت و گاز و محیط گاز ترش، 
افزایش تولید محصوالت گرم با ضخامت کمتر از 2 میلی متر و محصوالت موردنیاز صنایع خودروسازی 
اعالم کرد. معاون بهره برداری فوالد مبارکه گفت: در ســال جاری تولید 5 نــوع محصول جدید و با 
ارزش افزوده باالتر در دستور کار قرار گرفت و یکی از محصوالت بسیار راهبردی و مهم هم اکنون در 
حال تولید آزمایشی است و محصوالت مورداستفاده در محیط گاز ترش و تولید لوله های انتقال نفت و 
گاز است.  مختار بخشیان تصریح کرد: فوالد مبارکه تاکنون به جز محصوالت مذکور، سفارش های ویژه 
دیگری ازجمله تولید ورق موردنیاز لوله های انتقال گاز شیرین، انتقاالت سیاالت و آب را نیز دریافت 
کرده که پس از تولید، آن ها را به مشتریان تحویل داده است.به گفته وی، سال آینده به منظور تامین 
حداکثری نیاز  بازار داخل، شرکت فوالد مبارکه تولید 700 هزار تن اسلب و ۶ میلیون و 500 هزار تن 

محصوالت گرم، سرد و پوشش دار را هدف گذاری کرده است.

راس گیري چــک ، روش 
محاســبه سررسید واقعي 
تعــدادي چک بــا مبالغ 
مختلــف و در تاریخ هاي 

مختلف است.
این برنامه بسیار ساده، روان 
و کاربردی طراحی شده و 
می تواند در ســریع ترین 
زمان ممکن نیاز شــما را 

برطرف کند.

راس گیری چک

شن مالی
معرفی اپلیکی

 ۳ اولویت اتاق بازرگانی اصفهان در دوره نهم ؛

آب، فرودگاه، قطار سریع السیر

شماره تماسشرکت هواپیماییردیف

۴۶۶۲۴۲۵۸شرکت هواپیمایی ایران ایر۱

۴۸۳۸۰شرکت هواپیمایی ماهان۲

۶۶۰۲۳۶۹۷شرکت هواپیمایی آسمان۳

۶۱۹۵۴شرکت هواپیمایی معراج۴

۴۷۹۹۲۱۲۲ /  ۴۷۹۹۲۱۲۷شرکت هواپیمایی قشم۵

۴۸۶۸۰۰۰۰شرکت هواپیمایی کیش۶

۴۸۵۴شرکت هواپیمایی تابان۷

۴۷۴۶شرکت هواپیمایی زاگرس۸

۴۸۰۶۳۳۳۸شرکت هواپیمایی کاسپین۹

داخلی )۱۳۴۵(- ۴۸۵۵شرکت هواپیمایی آتا۱۰

۸۹۳۱۷۰۰۰شرکت هواپیمایی ایران ایرتور۱۱

۴۴۹۰۸۳۶۵/   ۴۴۹۰۲۰۵۱شرکت هواپیمایی سپهران۱۲

تلفن رسیدگی به تخلفات پروازی

مرضیه محب رسول
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مفاد آراء
12/28 آگهی ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 

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

سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود .
1- راي شــماره 139760302027011245 مورخ 1397/11/14 محمدرضا ابراهیمي 
علویجــه فرزند حاجي آقا بشــماره شناســنامه 11 صــادره از نجف آباد بشــماره ملي 
1092023135 در ششــدانگ یکباب مغازه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
4053 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 10/37 مترمربع. 

خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي رسول محمد نظر .
2- راي شماره 139760302027011524 مورخ 1397/11/25 حسین چنگانیان فرزند 
حسن بشماره شناســنامه 66 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291367901 در دو دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب ســاختمان تجاری و مسکونی احداثي بر روي قسمتي از قطعه 
زمین پالک 5624-5621 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 726/97 مترمربع. 
خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رســمي بهجت ساسانی و حیدر علی اجیه 

خوراسگانی.
3- راي شــماره 139760302027011526 مــورخ 1397/11/25 رضــا چنگانیــان 
خوراســگاني فرزند حســن بشــماره شناســنامه 64 صادره از اصفهان بشــماره ملي 
1291343520 در چهار دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب ساختمان تجاری و مسکونی 
احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 5624-5621 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 
به مساحت 726/97 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي بهجت 

ساسانی و حیدر علی اجیه خوراسگانی.
4- راي شماره 139760302027007753 مورخ 1397/08/21 باقر رحماني مطلق فرزند 
حسن بشماره شناسنامه 21 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283921804 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 14 فرعي از اصلي 7949 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 196/25 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي 

از مالک رسمي سید محمد تقی رحیم زاده .
5- راي شماره 139760302027010487 مورخ 1397/10/23 سید اکبر دادگرنیا فرزند 
سید حمید بشماره شناســنامه 34147 صادره از اصفهان بشماره ملي 1282268511 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 12133 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 90/26 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي اسداله دارا .
6- راي شماره 139760302027010562 مورخ 1397/10/25 دلشاد دشت پیما فرزند 
سیف اله بشماره شناسنامه 24 صادره از جرقویه بشماره ملي 5649832129 در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1428 فرعي 
از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 130/16 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
7- راي شــماره 139760302027010566 مورخ 1397/10/25 حســین محمودي 
اسفنداراني فرزند علي بشماره شناسنامه 37 صادره از جرقویه بشماره ملي 5649849978 
در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
1428 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 130/16 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
8- راي شــماره 139760302027010942 مورخ 1397/11/06 محمدرضا محمدي 
فرزند خدامراد بشماره شناسنامه 336 صادره از اهواز بشماره ملي 1756090610 در چهار 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 12141 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 99/86 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي رمضان خدابخش شهرستانی.
9- راي شماره 139760302027010943 مورخ 1397/11/06 سمیه محمودي فرزند 
فریدون بشماره شناسنامه 4371 صادره از اصفهان بشماره ملي 1288292260 در دو دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 12141 واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 99/86 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي 

از مالک رسمي رمضان خدابخش شهرستانی.
10- راي شماره 139760302027009191 مورخ 1397/09/26 تاجماه شجاعي حوض 
ماهي فرزند حسن بشماره شناســنامه 3 صادره از مبارکه بشماره ملي 5419412470 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 12198 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 233 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي حسینعلی قربانیان و معصومه ربیعی.
11- راي شــماره 139760302027011315 مورخ 1397/11/16 محمدعلي ایزدي 
وصفي فرزند غالمحســن بشــماره شناســنامه 236 صادره از شهرضا بشــماره ملي 
1198662379 در ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
12995 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 149 مترمربع. خریداري طي ســند 

رسمي.
12- راي شــماره 139760302027011673 مورخ 1397/11/27 صدیقه ســبزواري 
فرزند ابوالقاسم بشماره شناسنامه 770 صادره از اصفهان بشماره ملي 1287661297 در 
2800 سهم مشاع از 7235503 سهم ششدانگ مشاع از ششــدانگ یکباب باغ احداثي 
بر روي قســمتي از قطعه زمین پــالک 9334-9335 واقع در بخــش 5 ثبت اصفهان 
 به مســاحت 2800 مترمربع. خریداري مع الواســطه بصورت عادي از مالک رســمي 

حسن پاگیری قلعه نویی .
13- راي شماره 139760302027010774 مورخ 1397/11/02 محبوبه جابري دهاقاني 
فرزند علیرضا بشماره شناسنامه 5485 صادره از شهرضا بشماره ملي 5129394844 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 237 فرعي از اصلي 
15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 98/60 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي هرمز عسگری فرزند علی .
14- راي شــماره 139760302027011474 مــورخ 1397/11/24 اکبر وهابي فرزند 
غالمحسین بشماره شناسنامه 8618 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283788055 در 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
7871 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 143 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي حاج اسماعیل ابراهیمی پزوه.
15- راي شــماره 139760302027011731 مورخ 1397/11/27 زهرا جاللیان فرزند 
عباس بشماره شناسنامه 3112 صادره از آبادان بشماره ملي 1818834741 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 9334-9335 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 253 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي حسین آزاد مرد.
16- راي شماره 139760302027010832 مورخ 1397/11/04 سید فضل اله حسیني 
نژاد خوراسگاني فرزند سیدرحیم بشماره شناسنامه 11833 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1283820226 در ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
7897 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 102/62 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي قدیر علی اکبرییان .
17- راي شــماره 139760302027010891 مورخ 1397/11/06 پري خاکسار  فرزند 
نعمت اله بشماره شناســنامه 486 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283574284 در سه 
دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 154 

فرعي از اصلي 10354 واقــع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 239/16 مترمربع. 
خریداري طي سند رسمي.

18- راي شــماره 139760302027011456 مورخ 1397/11/24 علی اصغر قربانی 
بوانی  فرزند امراله بشماره شناسنامه 210 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291063821 
در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 237 فرعي از اصلي 
15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 157/50 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي عباس شاهزیدی فرزند حسینعلی.
19- راي شــماره 139760302027011314 مورخ 1397/11/16 علي موگوئي فرزند 
رحیم بشــماره شناســنامه 301 صادره از فریدونشهر بشــماره ملي 1129200612 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1-2-3 فرعي از اصلي 
43 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 69/12 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي قاسم داوری دولت آبادی فرزند اسماعیل .
20- راي شماره 139760302027010822 مورخ 1397/11/03 حسین دادخواه فرزند 
عباسعلي بشماره شناسنامه 61 صادره از تیران بشماره ملي 5499338851 در ششدانگ 
یکباب کارگاه تیرچه و بلوک احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 

18 ثبت اصفهان به مساحت 2156/10 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
21- راي شماره 139760302027009230 مورخ 1397/09/27 سید باقر علوی فرزند 
سیداحمد بشماره شناســنامه 2668 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1286674476 در 
دو دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 
249 فرعي از اصلي 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 78/42 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
22- راي شماره 139760302027009231 مورخ 1397/09/27 اقدس سلیماني فرزند 
عباس بشماره شناسنامه 0 صادره از اردستان بشــماره ملي 1810127110 در دو دانگ 
مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 249 فرعي 
از اصلي 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 78/42 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
23- راي شماره 139760302027011425 مورخ 1397/11/23 محمد کریم حاجیان 
فروشــاني فرزند قربانعلي بشماره شناســنامه 127 صادره از خمیني شــهر بشماره ملي 
1141533413 در ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 

1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 180 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
24- راي شماره 139760302027011353 مورخ 1397/11/16 صدیقه عموئي خوزاني 
فرزند شعبانعلي بشماره شناسنامه 401 صادره از خمیني شهر بشماره ملي 1141589133 
در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 12665 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 213/98 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي 

از مالک رسمي بانو حلیمه خاتون چوپانی .
25- راي شــماره 139760302027010895 مورخ 1397/11/06 محســن خشوعي 
اصفهاني فرزند علی بشماره شناسنامه 759 صادره از اصفهان بشماره ملي 1288259141 
در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
35894 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 20/72 مترمربع. 

خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي پروین ترک زاده .
26- راي شــماره 139760302027010608 مورخ 1397/10/26 رضا قرباني خاتون 
آبادي فرزند یداله بشماره شناسنامه 229 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283896648 
در ششدانگ یکباب کارگاه آهن فروشی احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 
299 فرعي از اصلي 7725 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 311/50 مترمربع. 

خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي مهدی صدرارحامی.
27- راي شــماره 139760302027010899 مورخ 1397/11/06 محمد خشــوعي 
اصفهاني فرزند علي بشماره شناسنامه 748 صادره از اصفهان بشماره ملي 1288215304 
در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
35894 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 20/72 مترمربع. 

خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي پروین ترک زاده .
28- راي شــماره 139760302027011442 مورخ 1397/11/23 مهدیقلي بینا فرزند 
محمد بشماره شناسنامه 10 صادره از شهرکرد بشماره ملي 4622865351 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان 

به مساحت 223/06 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
29- راي شماره 139760302027010835 مورخ 1397/11/04 محمد علی دري دولت 
آبادي فرزند عبداله بشماره شناسنامه 104 صادره از دولت آباد بشماره ملي 6609475334 
در ششــدانگ یکباب چهار دیواری با اطاق احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
252 فرعي از اصلي 7725 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 258/10 مترمربع. 
خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي معصومه محمدی و بتول محمدی 

سمسوری.
30- راي شــماره 139760302027011424 مورخ 1397/11/23 رســول چنگانیان 
خوراسگاني فرزند علي اصغر بشــماره شناســنامه 707 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1291559159 در ششدانگ یکباب کارگاه نجاری احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین 
پالک 9336 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 221 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي حسن رحیمی.
31- راي شماره 139760302027009233 مورخ 1397/09/27 حکیمه سامي فرزند 
محمدحسن بشماره شناسنامه 3 صادره از سمیرم بشماره ملي 1209668327 در دو دانگ 
مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 249 فرعي 
از اصلي 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 78/42 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
32- راي شــماره 139760302027011740 مورخ 1397/11/27 برات جعفر کریمی 
خوراســگانی فرزند عباس بشــماره شناســنامه 10831 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1283810182 در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 
فرعي از اصلي 5111 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 139 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
33- راي شماره 139760302027010849 مورخ 1397/11/04 اکبر سعید منش فرزند 
هاشم بشماره شناسنامه 229 صادره از اصفهان بشماره ملي 1287739253 در ششدانگ 
یکباب ساختمان مسکونی احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 11548 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 286/75 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي 

از مالک رسمي بمانعلی زارعی گشیری.
34- راي شماره 139760302027010894 مورخ 1397/11/06 عباس فرهادي فرزند 
ایاز بشماره شناسنامه 2881 صادره از اصفهان بشماره ملي 1285159616 در سه دانگ 
مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 154 فرعي 
از اصلي 10354 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 239/16 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
35- راي شماره 139760302027010746 مورخ 1397/11/01 علی داد شمسي حسن 
هندوئي فرزند خان بابا بشماره شناسنامه 557 صادره از لردگان بشماره ملي 4668819743 
در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 9914 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 93/30 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي رضا قادری خوراسگانی .
36- راي شــماره 139760302027008912 مــورخ 1397/09/21 عفــت کیانــی 
ابری فرزنــد حســین بشــماره شناســنامه 1603 صــادره از اصفهان بشــماره ملي 
1283645610 در ششــدانگ یکبــاب خانه احداثي بــر روي قســمتي از قطعه زمین 
 پالک 12581 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 102/50 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
37- راي شــماره 139760302027011295 مورخ 1397/11/15 حسین یزدخواستی 
فرزند اصغر بشــماره شناسنامه 718 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1287818269 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 10393 واقع در بخش 

5 ثبت اصفهان به مساحت 103/20 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 
رسمي سید مهدی صالح ابهری.

38- راي شــماره 139760302027010855 مــورخ 1397/11/04 محمدحســین 
اسماعیلي چرمهیني فرزند عبداله بشماره شناسنامه 462 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1287892574 در ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
7897 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 180/58 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي عبدالوهاب فزوه .
39- راي شماره 139760302027010969 مورخ 1397/11/07 مرتضی زارعی گشیری 
فرزند اسداله بشماره شناسنامه 61353 صادره از اصفهان بشماره ملي 1281710555 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 11548 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 405/75 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي حسن زارعی گیشیری.
40- راي شــماره 139760302027011039 مورخ 1397/11/09 عین اله ســعادتي 
اســکندري  فرزند غالمرضا بشــماره شناســنامه 9 صــادره از فریدن بشــماره ملي 
1159792003 در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 
واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 79/67 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي حسین کشاورز.
41- راي شــماره 139760302027011476 مــورخ 1397/11/24 زهــرا عبداللهي 
خوراســگاني فرزند قدیرعلي بشــماره شناســنامه 3 صادره از اصفهان بشــماره ملي 
1291392025 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از 
قطعه زمین پالک 7871 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 143 مترمربع. خریداري 

مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي حاج اسماعیل ابراهیمی پزوه.
42- راي شــماره 139760302027011737 مورخ 1397/11/27 حیدر موالئی فرزند 
علي بشماره شناسنامه 297 صادره از فارسان بشماره ملي 5558664797 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1-2-3  فرعي از اصلي 43 واقع 
در بخش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 89/39 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي عباس چراغی .
43- راي شماره 139760302027011409 مورخ 1397/11/23 نعمت اله فالحتی فرزند 
رضا بشماره شناسنامه 1817 صادره از اصفهان بشماره ملي 1286587719 در ششدانگ 
یکباب خانه و مغازه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت 
اصفهان به مســاحت 156/70 مترمربع. خریداري مع الواســطه بصورت عادي از مالک 

رسمي عبدالرحیم کشاورز.
44- راي شــماره 139760302027011940 مــورخ 1397/12/04 حســین هاللی 
اصفهانی فرزند باقر بشماره شناسنامه 406 صادره از اصفهان بشماره ملي 1285554688 
در ششدانگ یکباب کارگاه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 11516 واقع در 

بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 241/17 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
45- راي شــماره 139760302027011473 مــورخ 1397/11/24 حســن گلبانی 
خوراســگانی فرزند عبداله بشــماره شناســنامه 44860 صــادره از اصفهان بشــماره 
ملي 1282372051 در ششــدانگ یکبــاب خانه احداثــي بر روي قســمتي از قطعه 
زمین پالک 1 فرعــي از اصلــي 9000 واقع در بخــش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 
 193/60 مترمربــع. خریــداري مــع الواســطه بصــورت عــادي از مالک رســمي 

حاج آقا مصطفی حسینی خوراسگانی.
46- راي شــماره 139760302027010836 مورخ 1397/11/04 اعظم ایوبی فرزند 
رمضان بشماره شناســنامه 71172 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1282453947 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 
ثبت اصفهان به مساحت 129/52 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي نعمت اله زارعی هفدانی .
47- راي شــماره 139760302027010859 مــورخ 1397/11/04 کیومــرث قائید 
امیني هاروني فرزند فالمرز بشــماره شناسنامه 2110 صادره از شــهرکرد بشماره ملي 
4620476323 در ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
39 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 108/30 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي میرزاحسین برادران توتونچی .
48- راي شــماره 139760302027011544 مــورخ 1397/11/25 صدیقه احمدی 
دســتجردی فرزند حســین بشــماره شناســنامه 2386 صادره از جرقویه بشماره ملي 
5649451230 در ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
12475 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 185/5 مترمربع. خریداري طي سند 

رسمي.
49- راي شــماره 139760302027011721 مورخ 1397/11/27 احمد جعفری فرزند 
حسین بشماره شناسنامه 14 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291334181 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پــالک 7949 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 213/10 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
50- راي شــماره 139760302027010846 مورخ 1397/11/04 مسعود امینی پزوه 
فرزند قاسمعلي بشماره شناسنامه 694 صادره از اصفهان بشماره ملي 1293372137 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 7897 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 203 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي عبدالحسین فزوه .
51- راي شــماره 139760302027010265 مــورخ 1397/10/18 محمدعلي نایبي 
کردآبادي فرزند بمانعلي بشــماره شناســنامه 167 صــادره از اصفهان بشــماره ملي 
1291349499 در سه دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي 
از قطعه زمین پــالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 199/48 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
52- راي شــماره 139760302027010914 مورخ 1397/11/06 حمیدرضا طاهري 
فرزند رضا بشــماره شناســنامه 2168 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1288273207 
در سه دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین 
 پالک 1 واقع در بخــش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 199/35 مترمربــع. خریداري 

طي سند رسمي.
53- راي شماره 139760302027011726 مورخ 1397/11/27 حسن میرزائی علویجه 
فرزند عباس بشماره شناســنامه 161 صادره از نجف آباد بشماره ملي 1091948534 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 6294 فرعي از اصلي 
15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 53/10 مترمربع. خریداري طي سند 

رسمي.
54- راي شــماره 139760302027009469 مــورخ 1397/10/03 علی اکبر بهمنی 
فرزند حسینعلي بشماره شناســنامه 480 صادره از حیدرآباد بشماره ملي 5649232628 
در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 1576 فرعي از 
اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 208/45 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
55- راي شــماره 139760302027011421 مــورخ 1397/11/23 لیال شــجاعیان 
خوراســگاني فرزند علیرضا بشــماره شناســنامه - صــادره از اصفهان بشــماره ملي 
1270188291 در ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
6544 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 119/25 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي محمد بوجاری.
56- راي شــماره 139760302027010913 مــورخ 1397/11/06 مریــم دادخواه 
فرزند باقر بشــماره شناســنامه 1502 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1288362978 
در سه دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین 
 پالک 1 واقع در بخــش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 199/35 مترمربــع. خریداري

 طي سند رسمي.
57- راي شماره 139760302027011657 مورخ 1397/11/27 محمد حسن سلمانی 
فرزند حسین بشماره شناســنامه 6 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1291288473 در 

ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 95 فرعي از اصلي 
7725 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 208/50 مترمربع. خریداري طي سند 

رسمي.
58- راي شماره 139760302027010840 مورخ 1397/11/04 سید عبدالرضا رجائي 
فرزند احمد بشــماره شناسنامه 441 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1287777279 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 10353 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 250/04 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي محی الدین کاشفی.
59- راي شماره 139760302027010610 مورخ 1397/10/26 نسرین احمدی فرزند 
اکبر بشماره شناسنامه 2010 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291524681 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 12845 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به مساحت 170/56 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي 

محمد فروغی ابری فرزند عباس.
60- راي شــماره 139760302027011683 مورخ 1397/11/27 حســن شایان نژاد 
فرزند عباسعلي بشماره شناسنامه 8539 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283787164 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 6425 واقع در بخش 5 

ثبت اصفهان به مساحت 183/10 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
61- راي شــماره 139760302027011685 مــورخ 1397/11/27 ناصر عبداللهي 
خوراســگاني فرزند حســین بشــماره شناســنامه 254 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1291460454 در ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
6063 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 165/07 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي غالمرضا درخشیار فرزند قربانعلی.
62- راي شماره 139760302027010831 مورخ 1397/11/04 داود امیري ثوري فرزند 
محمد بشماره شناســنامه 1 صادره از کوهپایه بشماره ملي 5659620892 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 503 فرعي از اصلي 15190 واقع 

در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 200 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
63- راي شماره 139760302027011130 مورخ 1397/11/11 بتول اکبریان اسماعیل 
زاده فرزند حسین بشماره شناسنامه 136 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291354166 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 7897 واقع در بخش 5 
ثبت اصفهان به مساحت 121/64 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي حسین اکبریان .
64- راي شماره 139760302027011727 مورخ 1397/11/27 عفت رمضانی بوزانی 
فرزند مهدي بشــماره شناسنامه 21 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1291351973 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 13099 واقع در بخش 

5 ثبت اصفهان به مساحت 136/30 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
65- راي شماره 139760302027010862 مورخ 1397/11/04 حسین محمدی فرزند 
احمد بشماره شناسنامه 1584 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291520491 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 97 فرعي از اصلي 7725 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 160/75 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي 

از مالک رسمي قربانعلی غالمی سمسوری فرزند غالمحسین.
66- راي شــماره 139760302027011734 مورخ 1397/11/27 سید جواد قریشی 
فرزند حسین بشماره شناسنامه 1773 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291499245 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 9599 واقع در بخش 5 

ثبت اصفهان به مساحت 173 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
67- راي شــماره 139760302027010920 مورخ 1397/11/06 صدیقه خوشبخت 
خوراســگاني فرزند کریم بشــماره شناســنامه 6476 صادره از اصفهان بشــماره ملي 
1283766523 در شش - هفتم دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي 
قســمتي از قطعه زمین پالک 6592 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 287/94 
مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي کریم خوشبخت خوراسگانی 

فرزند قدمعلی.
68- راي شــماره 139760302027010925 مورخ 1397/11/06 رضا خوشــبخت 
خوراســگاني فرزند کریم بشــماره شناســنامه 6477 صادره از اصفهان بشــماره ملي 
1283766531 در یک و پنج - هفتم دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي 
بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 6592 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 
287/94 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي کریم خوشبخت 

خوراسگانی فرزند قدمعلی.
69- راي شــماره 139760302027010927 مورخ 1397/11/06 قربانعلي خوشبخت 
خوراســگاني فرزند کریم بشــماره شناســنامه 216 صادره از اصفهان بشــماره ملي 
1291327509 در یک و پنج - هفتم دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي 
بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 6592 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 
287/94 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي کریم خوشبخت 

خوراسگانی فرزند قدمعلی.
70- راي شماره 139760302027010929 مورخ 1397/11/06 صفرعلي خوشبخت 
خوراســگاني فرزند کریم بشــماره شناســنامه 185 صادره از اصفهان بشــماره ملي 
1291262466 در یک و پنج - هفتم دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي 
بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 6592 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 
287/94 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي کریم خوشبخت 

خوراسگانی فرزند قدمعلی.
71- راي شماره 139760302027011125 مورخ 1397/11/11 علیرضا فروغی ابری 
فرزند رحیم بشماره شناســنامه 42 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1291265783 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 12832 واقع در بخش 

5 ثبت اصفهان به مساحت 231 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
72- راي شماره 139760302027011126 مورخ 1397/11/11 ربابه امینی قلعه نوئی 
فرزند بمانعلي بشماره شناسنامه 364 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283598043 در 
ششدانگ یکباب خانه باســتثناء بها ثمنیه اعیاني احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین 
پالک 45 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 153 مترمربع. خریداري طي سند 

رسمي.
73- راي شماره 139760302027010830 مورخ 1397/11/04 عزت جباری دیزیچه 
فرزند خداداد بشماره شناســنامه 118 صادره از دیزیچه بشماره ملي 5419560534 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 305 فرعي از اصلي 
15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 201/06 مترمربع. خریداري طي سند 

رسمي.
74- راي شــماره 139760302027011124 مــورخ 1397/11/11 علیرضــا 
فروغی ابــری فرزند رحیم بشــماره شناســنامه 42 صــادره از اصفهان بشــماره ملي 
1291265783 در ششــدانگ یکبــاب خانه احداثي بــر روي قســمتي از قطعه زمین 
 پالک 12832 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 171/70 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
75- راي شــماره 139760302027009643 مورخ 1397/10/05 حسین بنان فرزند 
غالمرضا بشماره شناســنامه 40122 صادره از اصفهان بشماره ملي 1280826797 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 249 فرعي از اصلي 
15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 199/80 مترمربع. خریداري طي سند 

رسمي.
76- راي شــماره 139760302027009504 مــورخ 1397/10/03 نیلوفــر بنــان 
فرزند حسین بشماره شناســنامه 0 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1271305941 در 
ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پــالک 249 فرعي از 
 اصلي 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 198/03 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
ادامه در صفحه 5
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آغاز ثبت نام حج تمتع ۹۸  از دهم اسفند

پیشنهاد سردبیر:

با مسئوالن

اخبار

 آغاز ثبت نام حج تمتع ۹۸ 
از دهم اسفند

سازمان حج و زیارت با صدور اطالعیه ای از ثبت 
نام اولویت هــای حج تمتــع ۹۸ در کاروان ها، از 
روز جمعه دهم اســفند ماه خبر داد. در اطالعیه 
سازمان حج و زیارت آمده است:دارندگان قبوض 
ودیعه گــذاری حج تا تاریخ ۳۰ بهمن ماه ســال 
۱۳۸۵ که پیش تر نســبت به تکمیل اطالعات و 
reserve.haj. دریافت کد رهگیری از سامانه
ir اقدام کرده اند، می توانند از ساعت ۱۰ صبح روز 
جمعه دهم اسفند ماه برای ثبت نام در کاروان های 
حج تمتع ۹۸ اقدام کنند. ضمنا به منظور تسهیل 
در پرداخت زائران حج تمتع سال ۱۳۹۸، هزینه 
سفر در دو قسط دریافت خواهد شد که قسط اول 
مبلغ ۱۵ میلیون تومان )به عالوه اصل مبلغ ودیعه 
و سودهای تعلق گرفته به آن( همزمان با ثبت نام 
در کاروان ها دریافت خواهد شد و زمان دریافت 
قسط دوم متعاقبا اعالم خواهد شد. قطعی شدن 
ثبت نام به انجام معاینات پزشکی و پرداخت قسط 
دوم هزینه ســفر منوط خواهد بــود. در فرآیند 
ثبت نام کاروان های حج ۹۸، نام نویسی فقط در 
کاروان های شهر یا شهرستان محل سکونت که در 
سامانه انتخاب شده، امکان پذیر خواهد بود. الزم 
است، زائران دقت الزم را داشته باشند یا اطالعات 
خود را در سامانه reserve.haj.ir به روز رسانی 
و اصالح کنند. در صورت مراجعه و ثبت نام نکردن 
اولویت های یاد شــده در کاروان هــا در فرصت 
تعیین شده، از اولویت های بعدی برای ثبت نام در 

کاروان ها دعوت به عمل خواهد آمد.

لزوم توجه شهروندان برای 
عبور خودروهای امدادی

سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری اصفهان 
گفت: شهروندان اصفهانی باید توجه داشته باشند 
که باید مســیر را برای تردد خودروهای امدادی 
در سطح شــهر باز نگه  دارند تا این خودروها در 
تسریع امدادرســانی دچار مشکل نشوند. فرهاد 
کاوه آهنگران، با اشاره به اینکه در ایام پایانی سال 
با افزایش حوادث ناشــی از بی دقتی شهروندان 
مواجه هســتیم، اظهار کرد: از جمله این حوادث 
آتش سوزی منزل و خودرو، تصادفات و گیرافتادن 
در مکان هــای مختلــف بوده اســت.وی اضافه 
کــرد: رفتار ترافیکــی شــهروندان از اهمیت 
باالیی برخوردار اســت و باید مســیر را برای 
 تردد خودروهای امدادی در ســطح شــهر باز 

نگه  دارند.

رییس پلیس فتای استان خبر داد:
 شناسایی 332 وب سایت 

شرط بندی در اصفهان
رییس پلیس فضای تولیــد و تبادل اطالعات 
فرماندهی انتظامی استان از شناسایی و برخورد 
با ۳۳2 وب سایت شرط بندی در عملیات ویژه 

کارشناسان این پلیس خبر داد.
مصطفــی مرتضوی اظهــار کرد: بــا توجه به 
مجرمانه بودن ماهیت سایت های شرط بندی و 
قمار آنالین که با وسوسه کاربران، سرمایه های 
آنان را جذب کرده و باعث متضرر شدن آن ها 
می شــوند، در همین راستا پلیس فتا براساس 
وظایف ذاتی خود برخورد با این گونه ســایت 
ها را در دستور کار خود قرار داده است. رییس 
پلیس فتای استان تصریح کرد: در این عملیات 
تمام درگاه های پرداخت الکترونیکی و حساب 
های متعلق به گردانندگان سایت های مذکور 
مسدود و تعداد ۵2 فرد متخلف نیز دستگیر و 

تحویل مراجع قضائی شدند.

رییس کل دادگستری استان اصفهان:
بیش از 5 هزار نفر از زندانیان 

مشمول عفو و یا تخفیف مجازات 
شدند

رییس کل دادگستری اســتان اصفهان از آزادی 
۵۱۰۸ نفر از زندانیان مشــمول عفو و یا تخفیف 

مجازات خبر داد.
احمد خســروی وفا با اعالم این که ۵۱۰۸ نفر از 
زندانیان مشمول عفو و یا تخفیف مجازات شدند، 
اظهار کرد: در پی اعطای عفــو به زندانیان واجد 
شــرایط با موافقت مقام معظم رهبــری تعداد 
2۵۵۵ نفر از زندان های اســتان آزاد شدند که از 
این تعداد ۳6۱ نفر بعد از تقلیل مجازات با استفاده 
از مرخصی پایان حبس آزاد شــدند. رییس کل 
دادگستری اســتان اصفهان افزود: تعداد 2۵۵۳ 
نفر نیز مشمول تخفیف یا تقلیل مجازات شده که 
در مجموع ۵۱۰۸ نفر از زندانیان زندان های سطح 
استان از شرایط عفو یاد شــده بهره مند شدند.

همچنین روابط عمومی شوراهای حل اختالف 
استان اصفهان از آزادی ۱6۱۸ نفر زندانی توسط 
شوراهای حل اختالف استان اصفهان طی شش 

ماهه اول سال جاری خبر داد.
سیدمهدی رســتگاری با اعالم این خبر اظهار 
کرد: باتوجه به فرمایشات و منویات مقام معظم 
رهبری با تاکید بر اینکه شوراهای حل اختالف 
در ترویج فرهنــگ صلح و ســازش در جامعه و 
آسیب شناسی در افزایش نیافتن تعداد زندانیان 
موثر است، خوشــبختانه شوراهای حل اختالف 
استان اصفهان موفق شدند از فروردین تا دی ماه 
سال جاری تعداد 2۸۵2 نفر از زندانیان را از زندان 

آزاد و به آغوش خانواده هایشان بازگردانند.

رصدخانه فرهنگی اصفهان، نمــودار اولویت های 
زندگی اصفهانی ها در محورهای وضعیت اجتماعی، 
فرهنگی و اخالقی براساس جامعه ایران را منتشر 
کرد. این پیمایش کشــوری در بین سال های ۹4 
و ۹۵ اجرا شده و نتایج آن در ســال ۹6 به مرحله 
انتشار رسیده است . صحبت از ویژگی های اخالقی 
و شــخصیت هر خطه ای کار پیچیده و دشــواری 
اســت خصوصیات رایج در هر منطقه را نمی توان 
بدون در نظر گرفتن تاریــخ، ویژگی های فرهنگی 
و حتی جغرافیای آن منطقه بررسی کرد به همین 
دلیل نمی توان گفت این تحقیق پروژه ای جامع و 
کامل اســت بلکه باید آن را برآوردی نسبی از یک 
نظر سنجی عمومی دانســت. بر اساس این تحقیق 
برخی از مهم ترین اولویت های زندگی شهروندان 
اصفهانی در محوری های فرهنگی و اخالقی منتشر 

شده است.
 بر اســاس نســبت اهمیت موارد نشــان می دهد 
که در هر ســه ســطح کشــوری، اســتان و شهر 
اصفهان آنچه که بیشــترین اولویت انتخاب را در 
ســه حوزه اجتماعی، فرهنگــی و اخالقی زندگی 
برای شــهروندان داشــته، در درجه اول عاقبت به 
خیر شدن و درســتکاری و آبرو داشتن به ویژه نزد 
شهروندان اصفهانی اســت. این گزارش جالب در 
حالی منتشر شده است که این روزها غمگین بودن 
مردم اصفهان و عدم احســاس شادی در میان آنها 
تیتر رســانه ها شده اســت. اصلی ترین آیتمی که 

بیشــترین طرفدار را در نظرســنجی اخیر داشته، 
عاقبت به خیری اســت که البته جایگاه مهمی در 
فرهنگ عامه مردم اصفهان دارد. این مسئله حتی 
زندگی اقتصــادی اصفهانی ها را هــم تحت تاثیر 
قرار داده اســت. تمایل زیاد مردم به داشتن خانه 
و پس انــداز که البته بــه غلط در برخــی از مواقع 
تعبیر به خساســت و مال اندوزی اصفهانی ها می 
شود، در واقع تالشــی برای تامین آینده و داشتن 
دوران سالمندی بدون دغدغه است؛ چیزی که می 
توان بخشــی از آن را تعبیر به عاقبت به خیر شدن 
دانست. به عقیده حامد نصیری انسان شناس؛ اساسا 

اصفهانی ها معادالت ذهنی بســیار قوی دارند و به 
هر مســئله ای به عنوان یک معادله چند مجهولی 
 می نگرند و پس از سنجیدن ابعاد مختلف آن اقدام 
می کنند و به همین خاطراست که عمدتا اصفهانی 
ها افراد نگرانی هستند و سطح اضطراب در بین آن 
ها بسیار باالست. حتی اصفهانی ها در مسائل عاطفی 
خود کامال بر اساس معادالت ذهنی عمل می کنند 
به طوری که وقتی یک جوان اصفهانی عاشق کسی 
می شود هم باز بر اســاس همین معادالت به آینده 
و سرانجام این عشق خود می اندیشد. دومین آیتم 
پرطرفدار در میان اصفهانی ها درســتکاری و آبرو 

داشــتن اســت؛ این خصوصیت اصفهانی ها را به 
مردمی سخت گیر در روابط اجتماعی خود تبدیل 
کرده است. حلقه های روابط در میان اصفهانی ها از 
اهمیت زیادی برخوردار است چرا که داشتن پرستیژ 
اجتماعی برای آنها مهم است. دســت و دلبازی و 
شیوه های میهمانوازی اصفهانی ها بخشی پر رنگ از 
این خصلت اجتماعی است و نوع پذیرایی که تقریبا 
در هیچ کدام از شــهرهای بزرگ نمونه آن را نمی 
توان دید. نکته جالب دیگر اینکه مردم در اصفهان 
کمترین تمایل را برای مشهور شدن دارند؛ مردمی 
که کمتر اهل پز دادن هســتند و ترجیح می دهند 
زندگی بیرونی خود را هر چه ســاده تر به نمایش 
بگذارند. این مسئله به صورت مستقیم به ارزش زیاد 
مردم اصفهان به داشتن آرامش و بسته بودن زندگی 

خصوصی آنها مربوط می شود.
 آیتم مشــهور بودن به نسبت اســتانی و کشوری 
کمترین طرفداران را در میان گزینه ها داشته است. 
پس از آن و با فاصله اندکی داشــتن پســت و مقام 
مطرح بوده اســت. این در حالی است که اصفهانی 
ها جزو مدیران قوی در سطح کشوری هستند.  بر 
اساس آمار منتشر شده اخیر دیندار بودن، نیکوکار 
و کارگشا بودن و داشتن علم و دانش، انتخاب های 
شهروندان اصفهانی است که در درجه بعدی اهمیت 
قرار دارند. وجود تعداد باالی خیریه ها و گسترش 
اقدامات خیران بــه تمام الیه هــای اجتماعی در 
اصفهان را می توان در ارتباط مستقیم با این خصلت 

اخالقی دانست.

نمودار اخالق در نصف جهان

مدیرکل مدارس غیردولتی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه 
پیش ثبت نام مدارس غیردولتی در اسفندماه نداریم و قطعا بعد 
از ســال جدید خواهد بود ،گفت: البته پیش ثبــت نام اگر صرفا 
نام نویسی باشد، مشکلی ندارد.محمد محســن بیگی  در پاسخ 
به اینکه در سال های گذشته پیش ثبت نام مدارس غیردولتی از 
اسفندماه شروع می شد، آیا امســال نیز پیش ثبت نام مدارس را 

شاهد خواهیم بود؟ اظهار کرد: پیش ثبت نام مدارس غیردولتی را 
در اسفندماه نداریم و قطعا بعد از سال جدید خواهد بود.وی افزود: 
به دنبال آن هستیم که اطالعات شهریه مدارس غیردولتی را از 
طریق موسسان تا پایان اسفندماه وارد سامانه تعیین شهریه کنیم 
و شهریه را قبل از شروع ثبت نام ها مشخص کرده و در اختیار مردم 
قرار دهیم. مدیرکل مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش و 

پرورش با بیان اینکه پیش ثبت نام اگر صرفا نام نویســی باشــد 
مشکلی ندارد، عنوان کرد: اما اگر مبلغی به منظور پیش ثبت نام 
تعیین و دریافت شــود قطعا به منزله تخلف خواهد بود. محسن 
بیگی همچنین درباره شــهریه مدارس دولتی اظهار کرد: هنوز 
میزان و درصد رشد شــهریه مدارس مشخص نیست؛ اما همانند 

سال گذشته و مطابق آیتم های الگوی شهریه تعیین می شود.

مدیرکل مدارس غیردولتی وزارت آموزش و پرورش:
»شهریه« مدارس غیردولتی واقعی می شود

  »عاقبت به خیری«  اصلی ترین دغدغه اصفهانی ها ؛

 آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره 33014
 مورخ ۹7/12/04 

1- دستگاه مناقصه گزار: اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان
2- موضوع مناقصه: خرید تجهیزات به شرح جدول ذیل:

اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان

3- نشانی دریافت و تحویل اسناد مناقصه:
اصفهان- خیابان باغ گلدسته- مقابل درب شرقی بازار هنر- اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان )تلفن تماس 2222۰۹۱-2(

4- تاریخ و مهلت دریافت و گشایش اسناد مناقصه:
الف( مهلت دریافت اسناد مناقصه از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( www.setadiran.ir از تاریخ انتشار آگهی ۹7/۱2/۰7 لغایت پایان 

وقت اداری مورخ ۹7/۱2/۰۹ می باشد.
ب( مهلت بارگذاری اسناد مناقصه در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ ۹7/۱2/۱۹ می باشد.

ج( زمان گشایش پیشنهادهای قیمت، ساعت ۸/۳۰ صبح روز دوشنبه مورخ ۹7/۱2/2۰ در محل سالن جلسات
5- نوع تضمین قابل قبول شرکت در مناقصه:  الف( سپرده )واریز به حساب 2۱7۳۰6۰2۰2۰۰۸بانک ملی(      ب( ضمانتنامه معتبر بانکی 

6- مدت اعتبار پیشنهادها: یک ماه پس از گشایش پیشنهادهای مالی و این مدت برای یک بار و برابر یک ماه قابل تمدید می باشد.
ضمنا متن ایــن فراخــوان در پایــگاه اینترنتــی www.nosazimadaresisf.ir و iets.mporg.ir  قابل رویت می باشــد و کلیــه مراحل برگزاری 
 مناقصه اعم از دریافت اســناد مناقصه تا ارائه پیشــنهاد مناقصه گران و بازگشــائی پاکات از طریق درگاه ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس

 www.setadiran.ir انجام خواهد شد.

مبلغ نوع تضمینشماره مناقصهتعدادموضوع مناقصهردیف
نوبت مناقصهتضمین)ریال(
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م الف: 3۹3۸۸6

 اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان
نوبت دوم

معاون پیشگیری از آسیب های اجتماعی بهزیستی 
استان اصفهان با بیان اینکه طرح »مشارکت اجتماعی 
دانش آموزی« با همکاری سازمان آموزش و پروش 
در مقطع هشتم اجرایی می شــود، گفت: این طرح 
با مشارکت سه هزار 6۵۰ دانش آموز اجرا می شود.
محمدســعید محمدی افزود: در ایــن طرح دانش 
آموزان آموزش های الزم دربــاره موضوعات به روز 
اجتماعی را می آموزند کــه منجر به توانمندی آنها 
در حل مسائل می شــود. موضوعاتی که همه از آن 
به عنوان یک نیاز اساســی یاد می کنند. وی با بیان 
اینکه طرح »مشــارکت اجتماعــی دانش آموزی« 
از ســال تحصیلی ۹6-۹۵ با ۳۰کالس در اســتان 
اصفهان کلید خورد، افزود:این طرح در شروع سال 
تحصلی ۹7-۹6 به 6۰کالس در شــش شهرستان 
افزایش پیــدا کرد .محمدی گفــت: در حال حاضر 
نیز این طرح در ۱2۰مدرســه برای ســه هزار 6۵۰ 
دانش آموز با مشارکت ۱2۰دبیر در شهرستان های 

اصفهان، شاهین شهر، گز و برخوار، لنجان، نجف آباد 
و کاشان در حال اجراســت.  محمدی با بیان اینکه 
حدود 7۵هــزار نفر در کالس های آموزشــی برای 
ارتقای دانش شخصی شرکت کردند، افزود: حدود 
۱۹هزار نفر در کالس های آموزشی پیش از ازدواج، 
2۱هزار نفر در کالس های آموزش خانواده و ۳۵هزار 
نفر در آموزش های مهارت های زندگــی از دوره ها 

بهره مند شدند.

 اجرای طرح »مشارکت اجتماعی دانش آموزی«
در ۱2۰مدرسه استان

پریسا سعادت

77- راي شــماره 139760302027011098 مــورخ 1397/11/10 بتول آقابابائی 
کردآبادی فرزند غالمعلي بشــماره شناســنامه 29 صادره از اصفهان بشــماره ملي 
1291330585 در سه دانگ مشاع از ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از 
قطعه زمين پالک 1 فرعي از اصلي 10240 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 
93/27 مترمربع. خريداري مع الواســطه بصورت عادي از مالک رســمي عبدالوهاب 

قربانيان کردآبادی .
78- راي شــماره 139760302027011100 مــورخ 1397/11/10 احمد آقاجاني 
کردآبادي فرزند حســينعلي بشــماره شناســنامه 14 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1291527516 در سه دانگ مشاع از ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از 
قطعه زمين پالک 1 فرعي از اصلي 10240 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 
93/27 مترمربع. خريداري مع الواســطه بصورت عادي از مالک رســمي عبدالوهاب 

قربانيان کردآبادی .
79- راي شــماره 139760302027011630 مــورخ 1397/11/27 عبدالرحيــم 
عبدالهی فرزند کريم بشماره شناسنامه 14 صادره از آباده بشماره ملي 2411317166 
در ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمين پالک 280 فرعي از 
اصلي 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 160 مترمربع. خريداري طي 

سند رسمي.
80- راي شماره 139760302027011145 مورخ 1397/11/11 حسين بابليان فرزند 
نوروز بشماره شناسنامه 677 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1287485626 در چهار 
دانگ مشاع از ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 9563 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 211/20 مترمربع. خريداري مع الواســطه 

بصورت عادي از مالک رسمي بمانعلی حاجی هاديان .
81- راي شماره 139760302027011150 مورخ 1397/11/11 بهجت سعادت فرزند 
کريم بشماره شناسنامه 471 صادره از اصفهان بشماره ملي 1287678319 در دو دانگ 
مشاع از ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 9563 واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 211/20 مترمربع. خريداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي بمانعلی حاجی هاديان .
82- راي شــماره 139760302027010266 مورخ 1397/10/18 زهره ســلماني 
خوراســگاني فرزند علي بشــماره شناســنامه 34 صــادره از اصفهان بشــماره ملي 
1291406719 در سه دانگ مشاع از ششــدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي 
از قطعه زمين پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 199/48 مترمربع. 

خريداري طي سند رسمي.
83- راي شماره 139760302027011471 مورخ 1397/11/24 عفت کوچکي بوزاني 
فرزند محمود بشماره شناسنامه 2 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291295437 در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 10393 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 181/58 مترمربع. خريداري مع الواســطه 

بصورت عادي از مالک رسمي رضا و رجبعلی سازش .
84- راي شماره 139760302027011469 مورخ 1397/11/24 رضا اخالقی بوزانی 
فرزند حسين بشماره شناسنامه 4 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291295453 در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 10393 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 181/58 مترمربع. خريداري مع الواســطه 

بصورت عادي از مالک رسمي رضا و رجبعلی سازش .
85- راي شــماره 139760302027010937 مــورخ 1397/11/06 محمــد علی 
يوسفی کوپائی فرزند مهدي بشــماره شناســنامه 70 صادره از کوهپايه بشماره ملي 
5659355412 در ششــدانگ يکباب خانــه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمين 
 پالک 12478 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 160/55 مترمربع. خريداري

 طي سند رسمي.
86- راي شــماره 139760302027011938 مــورخ 1397/12/04 حســين 
هاللی اصفهانی فرزند باقر بشــماره شناســنامه 406 صادره از اصفهان بشماره ملي 

1285554688 در ششــدانگ يکباب کارگاه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمين 
 پالک 11516 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 241/17 مترمربع. خريداري 

طي سند رسمي.
87- راي شماره 139760302027011887 مورخ 1397/11/30 حميدرضا حاجيان 
فرزند محمدعلي بشماره شناسنامه 1 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291895061 در 
ششدانگ يکباب ساختمان تجاری اداری احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 
279 فرعي از اصلي 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 167/69 مترمربع. 

خريداري طي سند رسمي.
88- راي شــماره 139760302027010756 مــورخ 1397/11/01 رضا شــريف 
حســين اصفهان فرزند حســن بشــماره شناســنامه 686 صادره از اصفهان بشماره 
ملــي 1287614221 در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ يکباب خانــه احداثي 
بر روي قســمتي از قطعــه زمين پــالک 39 واقع در بخــش 18 ثبــت اصفهان به 
 مســاحت 205/53 مترمربع. خريداري مع الواســطه بصورت عادي از مالک رســمي

 ميرزا محمد برادران توتونچی .
89- راي شــماره 139760302027011427 مورخ 1397/11/23 افســانه قورتانی 
محمدآبادی فرزند مصطفي بشــماره شناســنامه 595 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1293506699 در ششدانگ يکباب کارگاه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 
9 فرعي از اصلي 34 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 1370/85 مترمربع. 

خريداري طي سند رسمي.
90- راي شماره 139760302027010823 مورخ 1397/11/03 مجيد کيومرثي پور 
فرزند رسول بشماره شناسنامه 321 صادره از اصفهان بشماره ملي 1288081855 در 
ششدانگ يکباب مغازه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 242 فرعي از اصلي 
11515 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 76/40 مترمربع. خريداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي رسول حيدری فرزند حسين.
91- راي شماره 139760302027011443 مورخ 1397/11/23 روح اله سليماني پور 
کرويه فرزند علي مدد بشماره شناسنامه 45 صادره از شهرضا بشماره ملي 1199815047 
در ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 10109 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 84/82 مترمربع. خريداري مع الواسطه بصورت عادي 

از مالک رسمي آقاجانی کردآبادی .
92- راي شــماره 139760302027011428 مــورخ 1397/11/23 علی محمودی 
فرزند حبيب اله بشماره شناسنامه 835 صادره از اصفهان بشماره ملي 1288310595 در 
ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 237 فرعي از اصلي 
15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 77/05 مترمربع. خريداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي عباس شاهزيدی.
93- راي شماره 139760302027010759 مورخ 1397/11/01 سکينه شريف حسين 
اصفهان فرزند علي بشماره شناسنامه 494 صادره از اصفهان بشماره ملي 1287709737 
در سه دانگ مشاع از ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 
39 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 205/53 مترمربع. خريداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي ميرزا محمد برادران توتونچی .
94- راي اصالحی شــماره 139760302027011835 مــورخ 1397/11/30 مريم 
هاشمی باباحيدری فرزند سيدمحمدعلي بشماره شناســنامه 3008 صادره از باباحيدر 
بشماره ملي 4679051418 در ششدانگ يکباب خانه و مغازه احداثي بر روي قسمتي 
از قطعه زمين پالک 2 فرعي از اصلي 11599 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 
516/24 مترمربع. خريداري مع الواســطه بصورت عادي از مالک رسمي آقای اسداله 
خدابخش فرزند محمد علی کــه در رای شــماره 139760302027006809 مورخ 

1397/07/21 به اشتباه ثبت شده بود.
تاريخ انتشار نوبت اول: 1397/12/08
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/12/23

م الف: 394229 مهدی شبان رييس منطقه ثبت اسناد وامالک شرق اصفهان 
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مورینیو: 
عالقه مند به فعالیت در تیمی 

مثل اینتر هستم
دو تجربه اخیر ژوزه مورینیو در لیگ برتر انگلیس، 
اخراج در اواســط فصل 
از تیم های چلســی 
و منچستریونایتد 
بــوده و در حالی 
که اخباری مبنی 
بر احتمال حضور او 
روی نیمکت تیم هایی 
چون رئال مادرید و اینتر شنیده شده است، خود 
مورینیو نیز تصدیق کرد که در مســیر مربیگری 
نیاز به حال و هوای جدیدی دارد. او گفت: آیا به 
بازگشت به لیگ برتر و در دست گرفتن هدایت 
تیمی در انگلیس فکر می کنم؟ امیدوارم چنین 
اتفاقی رخ ندهد زیرا حس می کنم نیاز به تغییر در 
زمینه مربیگری دارم. زمانی که در عرصه مربیگری 
فعالیت می کنید تمام تمرکز شما معطوف به لیگ 
خواهد بود و به لیگی که در آن مشغول هستید، 

توجه می کنید.

چرا »باتیستوتا« پیشنهاد رئال 
را رد کرد؟

گابریل عمر باتیستوتا، یکی از بهترین مهاجمان 
تاریخ فوتبال آرژانتین اســت. او در گفت وگویی 
که بــا مارکا داشــت از 
پیشنهاد رئال مادرید 
سخن به میان آورد.  
گفت:  تا تیســتو با
زمانــی کــه در 
فیورنتینا بودم آن قدر 
خوب کار می کردم که 
با پیشنهاد رئال مادرید، منچستر یونایتد و میالن 
مواجه شــدم؛ اما من عاشــق آرامش فلورانس 
بودم و به همین خاطر به این پیشــنهادها پاسخ 
منفی دادم. اگر راهی رئال مادرید می شدم قطعا 
جام های زیادی به دست می آوردم و بیشتر از ۲۰۰ 
گل می زدم اما ً در رئال دچار خستگی می شدم. او 
ادامه  داد: من احساس پیروز شدن می کنم چرا که 
توانستم وضعیت فیورنتینا را تغییر دهم. با وجود 
آن که در فیورنتینا جام به دست نیاوردم اما از این 

تیم یک تیم جنگنده و بزرگ ساختم.

دروازه بان چلسی:
 عذرخواهی می کنم و جریمه 

را می پذیرم
بعد از آنکه باشگاه چلسی اعالم کرد کپا آریزاباالگا، 
دروازه بان اســپانیایی خود را بــه دلیل اتفاقات 
پیــش آمــده در زمان 
تالش برای تعویض 
او در فینــال جام 
اتحادیه انگلیس، به 
اندازه یک هفته از 
حقوقش جریمه کرده 
است، کپا با انتشار یک 
بیانیه رسمی، از سرمربی چلسی، هم تیمی هایش، 
باشــگاه و هواداران عذرخواهــی کرد.حاال کپا 
 با انتشــار بیانیــه عذرخواهی خود اعــالم کرد:

» من راجع به این اتفاقات  خیلــی فکر کرده ام 
و با اینکه ماجرا یک ســوءتفاهم بــود ولی حاال 
که فکر می کنم به این نتیجه می رســم که نحوه 
مدیریت اوضاع توسط من یک اشتباه بزرگ بوده. 
برای همین می خواهم از ســرمربی تیم، ویلی، 
هم تیمی هایم و باشگاه عذرخواهی کنم. من از این 
ماجرا درس خواهم گرفت و هر مجازات یا اقدام 
انضباطی ای که باشگاه مناســب بداند را خواهم 

پذیرفت«.

 راز رسیدن ستاره ناپولی 
به لیونل مسی و رونالدو!

کارلو آنچلوتی، ســرمربی باتجربه ناپولی، از راز 
درخشــش آرکادیوژ میلیک در نواختن ضربات 
ایستگاهی سخن گفت.
میلیــک بــا گلزنی 
ضربــه  روی  از 
در  ایســتگاهی 
دیدار ایــن هفته 
ناپولی برابــر پارما، 
در کنار لیونل مســی 
تنها بازیکنی اســت که ســه بار در فصل جاری 
موفق به انجام این کار شده و کارلو از تاثیر ضربات 
کریســتیانو رونالدو در این بین ســخن گفت.
آنچلوتی گفت: »قطعا شرایط یوونتوس در فصل 
جاری از همه بهتر بوده اســت؛ امــا بازی کردن 
برابر تیمی که با اقتدار در صدر جدول ســری آ 
قرار دارد برای ما افتخاری بــزرگ خواهد بود.« 
آنچلوتی درباره درخشــش میلیک روی ضربات 
ایســتگاهی افزود: به او گفتم بهتر است ضربات 
خود را زیر دیوار دفاعی حریفان به سمت دروازه 

آنها شلیک کند.

»برانکو« برای تیم ملی، گزینه جدید رو کرد

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

از اردوی آبی پوشان خبر رسیده است که ایسما و پاتوسی عالقه 
وافری به نوشابه داشــته و روزانه چند قوطی نوشابه می نوشند. با 
توجه به نگرانی ها درخصوص وضعیت بدنی این دو بازیکن، اکنون 
به نظر می رسد وینفرد شفر و همکارانش از مسئوالن هتل المپیک 
درخواست کرده اند که به هیچ عنوان به آن ها نوشابه تحویل داده 

نشود.

محرومیت عجیب برای دو ستاره خارجی استقالل!

در برنامه نود با آرای مردمی ســید جالل حسینی، کاپیتان تیم 02
فوتبال پرسپولیس به عنوان بهترین بازیکن باالی ۳۰ سال فوتبال 
کشورمان انتخاب شد.سید جالل حسینی در همین رابطه گفت: 
قبل از هر چیز باید از همه هواداران، قدردانی کنم. به هر حال این 
گونه انتخاب ها نشــان می دهد که هواداران قدردان کسانی که 

زحمت می کشند هستند.
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عراقی زاده و لک، جریمه شدند
رای کمیته انضباطی برای ســرمربی تیم فوتسال 
گیتی پسند و قائم مقام باشگاه گیتی پسند اصفهان 
صادر شــد.  با اعالم کمیته انضباطی، عمل و اقدام 
عراقی زاده، قائم مقام باشــگاه گیتی پسند مبنی بر 
انجام مصاحبه علیه مسئوالن سازمان لیگ فوتسال و 
رکن قضائی فدراسیون و تهدید انجام تخلف و برخی 
رفتار غیرورزشی در مسابقه بعدی تخلف و مغایر با 
ماده ۷۰ مقررات انضباطی و مصداق نشر اکاذیب و 
اهانت تلقی و با احراز آن، وی به مدت دو جلســه از 
همراهی تیم مربوطه و ورود به ورزشگاه های محل 
برگزاری مسابقات تیم محروم و باید ۲۰ میلیون ریال 
جریمه نقدی پرداخت کند؛ جریمه نقدی مشمول 
جهات مخففه شد. رضا لک، سرمربی تیم باشگاه به 
توبیخ کتبی و پرداخت ۵ میلیون ریال جریمه نقدی 
محکوم شد؛ این رای قطعی است و از دستور موقت 
صادره به شماره ۱۰۱۳ مورخ ۳۰ بهمن ماه نسب به 
آقای لک رفع اثر و نسبت به بند دو آقای عراقی زاده 
با رعایت مقررات قابل تجدیدنظرخواهی در کمیته 

استیناف خواهد بود.

حمله هواداران سپاهان به 
بازیکن ملی پوش تراکتور

روز دوشنبه سالروز تولد احسان حاج صفی، بازیکن 
ملی پوش تراکتورسازی بود. احسان که سال ها برای 
سپاهان به میدان رفته بود در تصمیمی ناگهانی بعد 
از بازگشت به فوتبال ایران راهی تبریز شد تا برای 
تراکتورسازی به میدان برود. به همین دلیل هواداران 
سپاهان به شدت علیه این بازیکن موضع گرفتند و از 
او بابت این انتقال انتقاد کردند. حاال و در آستانه دیدار 
حساس دو تیم سپاهان و تراکتورسازی، هواداران 
متعصب سپاهان با انتشار یک مصاحبه قدیمی که 
حاج صفی گفته بود در ایران فقط برای سپاهان بازی 

می کند، به این بازیکن ملی پوش حمله کردند.

 بهنام بانی 
دوباره پابه توپ می شود 

آخرین مســابقه خیریه تیم هنرمندان در ســال 
۱۳۹۷، جمعه ۱۰ اسفند در ســالن برق آلستوم 
مقابل تیم »بنیاد نیکوکاری دست های مهربان« 
برگزار می شــود. در این دیدار تیم هنرمندان به 
سرپرستی هومن جوادی با سرمربیگری محمدرضا 
مهدوی و با حضور هنرمندانی همچون بهنام بانی، 
هومن جوادی، ســیدجواد هاشــمی، محمدرضا 
عیوضی، نیما نکیســا، علی لهراسبی، پویا امینی، 
مهدی ماهانی و جمعی از ســلبریتی های دیگر 
ورزش و هنر بــه مصاف تیم «بنیــاد نیکوکاری 
دستهای مهربانی«  با شعار #من_یک_نارنجی_

هستم می رود.

در حاشیه

سرمربی تیم والیبال بانوان ذوب آهن:
زمان آماده سازی تیم برای 

رقابت های آسیایی محدود است
ســرمربی تیم والیبال بانوان ذوب آهــن، پیرامون 
آخرین وضعیت تیــم خود برای شــرکت در جام 
باشــگاه های آســیا اظهار داشــت: پس از پایان 
رقابت های لیگ برتر والیبال، استراحت یک هفته ای 
را پشت سر گذاشتیم، پس از آن تمرینات بدن سازی 
و توپی بازیکنان به صورت مستمر پیگیری شد. فریبا 
صادقی اضافه کرد: حدودا دو ماه برای آماده سازی 
بازیکنان و تیم برای رقابت های آسیا زمان داریم که 
بسیار محدود است، امکان بازی تدارکاتی خارج از 
کشور برای ما وجود ندارد؛ اما طی رایزنی هایی که 
انجام شده است اردو های مشــترکی را با تیم ملی 
بزرگساالن برگزار خواهیم کرد. وی در مورد جذب 
بازیکن جدید برای حضور پر رنگ تر در رقابت های 
آسیایی افزود: چندین بازیکن را از لحاظ بیوگرافی 
و فیلم بازی زیر نظر داریم تا از بین گزینه ها بهترین  

بازیکنان را به خدمت بگیریم.

منهای فوتبال

پیشخوان

پاتوسی ستاره این روزهای 
اســتقالل: حاال می توانیم از 

قهرمانی حرف بزنیم

»شهناز یاری« که به تازگی به همراه تیم نامی نو قهرمان لیگ برتر 
فوتسال بانوان شده است حاضر به حضور دراردوی تیم ملی فوتسال 
بانوان ایران نشــد!این اتفاق در حالی رخ داد که فدراسیون فوتبال 
چندی پیش از شهناز یاری به عنوان یکی از دو مربی خانم تیم ملی 
فوتسال یاد کرده بود. داوود پرهیزکار، سرپرست کمیته فوتسال در 
این باره چند روز پیش گفته بود: »مقرر شد تا علی رعدی به عنوان 

مدیر فنی تیم ملی فوتسال بانوان و زیور بابایی به همراه شهناز یاری 
به عنوان مربی تیم ملی فوتسال بانوان، این تیم را هدایت کنند.« حاال 
شهناز یاری در مورد غیبت خود در تمرینات تیم ملی فوتسال صحبت 
می کند و می گوید:» متاسفانه ما فقط عنوان مربی را یدک می کشیم 
و در واقع همه اختیارات دست شخص دیگری هستند. من به عنوان 
عضو کوچکی از خانواده بزرگ فوتسال به دفاع از مربیان زن، این تحقیر 

را نمی پذیرم که بانوان توانایی هدایت تیم ملی را ندارند و با وجود میل 
باطنی ام که همواره قصدم کمک به فوتسال دختران سرزمینم است، 

از همکاری در این شرایط معذورم.« 
وی حرف هایش را این چنین ادامه داد: »شیربیگی ها، اعتدادی ها ، 
توسلی ها و همه ستاره ها را همین مربیان زن پرورش دادند و حاال به 

این زنان اعتماد نمی کنند!

وقتی فضایی برای همکاری وجود ندارد؛
قهر سرمربی قهرمان با تیم ملی فوتسال بانوان

لیگ قهرمانان آســیا در حالی هفتــه آینده برای 
تیم های پرسپولیس، اســتقالل و ذوب آهن آغاز 
می شود که به نظر می رسد باشگاه اصفهانی بهترین 
انتخاب را در تعیین کشور میزبان دیدار این تیم با 
تیم عربستانی نسبت به دو تیم دیگر داشته است؛ 
انتخابی که می تواند کمک زیادی به سبزپوشــان 
اصفهانی کــرده و اجازه ندهد که عربســتانی ها با 
کشــاندن بازی به زمین بی طرف به اهداف شــان 

دست یابند.
طبق روال چند سال گذشته، قانون برگزاری دیدار 
تیم های ایرانی با تیم های عربستانی در کشور ثالث 
در جریان رقابت های لیگ قهرمانان آسیا در سال 
جاری نیز  به رغم تالش های گسترده برای لغو آن 
ادامه یافت و تیم های ایرانی کشــورهای میزبان 
دیدارشان با تیم های عربستانی را مشخص کردند 

که این انتخاب ها با موافقت ها AFC  قطعی شد. 
تیم ذوب آهن بر خالف رویه چند سال اخیر باشگاه 
های ایرانی که در امارات و قطر به مصاف حریفان 

عربســتانی می رفتند، 

امسال در انتخابی متفاوت ورزشگاه کربال در عراق 
را به عنوان ورزشگاه بی طرف خود در لیگ قهرمانان 
آسیا به منظور میزبانی از تیم های سعودی معرفی 
کرد که روز یکشنبه کنفدراســیون فوتبال آسیا با 
این درخواســت موافقت کرد تا این تیم که در این 
دوره از رقابــت ها در گروه A   بــا تیم های الوصل 
امارات، النصر عربســتان و الزورا عــراق هم گروه 
شده است در دیدار برگشــت این تیم با تیم النصر 
عربستان که ۳۱ اردیبهشت ماه سال ۹8 برگزار می 
شود، در ورزشگاه تازه تاســیس کربال  مقابل تیم 

عربستانی صف آرایی کند.
ســعید آذری، مدیرعامــل باشــگاه ذوب آهن، 
دی ماه ســال جــاری در فرصت تعیین کشــور 
ثالث دربــاره این انتخــاب گفته بود کــه با توجه 
به حضور پرشــور ایرانیان و 

عاشــقان ابا عبدا... )ع(  و نوســاز بودن، ورزشگاه 
المپیــک کربــال کــه اســتادیومی ۳۰۰۰۰ 
 نفری  اســت بــرای ایــن بــازی انتخاب شــد.
 تصمیم گیری که به نظر می رســد کفه ترازو را به 
سمت ذوبی ها بکشاند و آنها را در رقابت با این تیم 

عربستانی کمک کند.
تیم های عربســتانی طی ســالیان اخیر همواره 
تالش کردند عالوه بر تحمیل هزینه بیشتر به تیم 
های ایرانی آنها را از امتیاز حضور هواداران محروم 
کنند، اقدامی که با توجه به حضور اندک هواداران 
نمایندگان ایران در ورزشگاه های انتخابی به سود 
تیم های عربســتانی در ســال های گذشته تمام 
می شــد؛ اما حاال با این انتخابی که تیم ذوب آهن 
انجام داده است از یک طرف این تیم با هزینه های 
کمتری روبه رو می شــود؛ چرا هزینه های ایاب و 

ذهاب و اسکان در کربال به نسبت کشورهایی مانند 
قطر وامارات کمتر خواهد بود و از سوی دیگر این 
تیم می تواند از ظرفیت عظیم زائران ایرانی حاضر 
در کربال بهره ببرد و با توجه به اینکه بافت مذهبی 
کربال به ایران نیز نزدیک اســت، فضای ورزشگاه 

برای عربستان سنگین تر خواهد شد.
 تیم ذوب آهن در فصل جــاری رقابت های لیگ 
قهرمانان آسیا برخالف ســال های گذشته با قرعه 
کشــی خوبی روبه رو شده اســت و کار به نسبت 
راحت تری برای صعــود از مرحله گروهی بر عهده 
دارد و می تواند با توجه به برگزاری دو دیدار خانگی 
و هم چنین دیدار با النصر عربســتان در ورزشگاه 
المپیک کربــال امیدوار به صعود بــه مرحله باالتر 
باشد. گفتنی است؛ تیم استقالل تهران که در گروه 
C  با تیم های الدحیل قطر، العین امارات و الهالل 
عربستان هم گروه شده اســت در ورزشگاه  حمد 
بن الخلیفــه دوحه میزبان  تیم الهالل عربســتان 
اســت و تیم پرســپولیس تهران که در گروه D  با 
تیم های  پاختاکور ازبکســتان، الســد قطر و تیم 
االهلی عربســتان هم گروه شــده در ورزشگاه آل 

مکتوم قطر میزبان حریف عربستانی خود است.

کربال؛ برگ برنده ذوب آهن
 تصمیم منطقی اصفهانی ها در مقابل تصمیم تکراری سرخابی ها؛

  عکس روز

پست »برانکو« به مناسبت روز مادر 
برانکو ایوانکوویچ، ســرمربی تیم فوتبال پرسپولیس به مناســبت روز زن و مادر در صفحه 

اینستاگرامش نوشت: روز مادر بر همه مادران ایران زمین مبارک.

برانکو: با همه مشکالت به 
فکر گریه و اشک ریختن نیستیم

شــکایت ذوبی هــا از 
شــعارهای بعد مهار پنالتی؛ 

پایان چرک یک روز تمیز

»برانکو« برای تیم ملی، گزینه جدید رو کرد
فوتبال ایران شرایط مشابه هشت سال پیش را تجربه می کند. قبل از ورود کی روش به ایران صحبت های 
زیادی در خصوص مذاکره با یک سرمربی بزرگ می شــد و هر روز نام یک نفر به گوش می رسید. اکنون 
یک روز صحبت از بازگشت برانکو به تیم ملی می شود، یک روز »مونتال« و روز دیگر »بالن« و مشخص 
نیست در آخر چه کسی روی نیمکت ایران خواهد نشست.برانکو ایوانکوویچ، سرمربی کروات تیم فوتبال 
پرسپولیس که در سال های اخیر، سرخ پوشان را به اوج رسانده اســت تمایلی برای بازگشت به نیمکت 
تیم ملی ایران ندارد. او در این باره در صحبتی با مهدی تاج به او پیشــنهاد داده است که به دنبال گزینه 
جوان تر نظیر »دالیچ« بروند. برانکو یک بار هم اعالم کرده بود که شخصا با دالیچ در این خصوص صحبت 

کرده است. به نظر می رسد سرمربی پرسپولیس می خواهد با همین تیم در ایران به کارش ادامه دهد.

شایعه عجیب در مورد»بشار رسن«
گویا در روز هایی که بشار رسن، راضی به تمدیدقرارداد با پرسپولیس شده و می خواهد آپشن های مالی را باال 
ببرد، فردی در کشور عراق، به دنبال عقدقرارداد برای این بازیکن با یک باشگاه عربستانی است تا آینده این 
بازیکن را برای همیشه تامین کند. بشار در صورتی که بتواند به لیگ عربستان راه یابد، قرارداد های آنچنانی 
می بندد و تا سال ها، نیازی به بازی در لیگ ایران ندارد.رقم پیشنهادی باشگاه پرسپولیس چندان باال نیست، 
ولی رقمی که عربســتانی ها به مدیربرنامه های عراقی بشــار اعالم کرده اند، تقریبا دو برابر پیشــنهاد فعلی 
سرخ پوشان تهرانی است و با این حساب، شاید همین امر، بشار را هوایی کرده و از پرسپولیس دور کند. البته 
او شخصا در گفت وگو با خبرورزشی تاکید داشت عالقه اش به ماندن است، اما اینکه طی ۷ ماه گذشته، هنوز 

جواب قطعی به پیشنهاد مدیران باشگاه نداده، حقیقت دیگری را آشکار می کند.

رییس هیئت کاراته استان اصفهان گفت: به دلیل اینکه از کاراته کاها حمایت مالی نمی شود،  ورزشکاران پس 
از فعالیت تا رده سنی امید از این رشته خداحافظی می کنند. علی دوانیان در رابطه با اضافه شدن رشته کاراته 
در المپیک ۲۰۲۰ توکیو و حذف آن در المپیک ۲۰۲۴ پاریس، گفت: هر کشوری که میزبان المپیک است 
می تواند یک رشته ورزشی را به عنوان میهمان کمیته المپیک معرفی کند؛ ژاپن مهد کاراته است و این رشته 
ورزشی را به عنوان میهمان معرفی کرد.  متاسفانه در سال ۲۰۲۴ این رشته از المپیک پاریس کنار گذاشته 
شده است. وی با اشاره به کمبود بودجه هیئت های ورزشی، افزود: در رشته کاراته مثل فوتبال سرمایه گذاری 
زیادی نمی شود؛ زمانی که پول کافی نباشد امکان جذب مربیان مجرب وجود ندارد و به اجبار از حداقل امکانات 
استفاده می شود. دوانیان ادامه داد: کمتر از ۱۰ روز دیگر دوره چهار ساله دوم ریاستم در هیئت کاراته استان 
به اتمام می رسد و امیدوارم کسی برای این سمت انتخاب شود که بتواند به کاراته استان اصفهان کمک کند. 
رییس هیئت کاراته استان اصفهان خاطرنشان کرد: در مدت فعالیتم در هیئت با بی پولی و وعده های اداره کل 
ورزش و جوانان کنار آمدم؛ برای المپیاد استعدادهای برتر حدود ۲۱ میلیون از جیب خودم خرج کردم و هنوز 
اداره کل بابت این هزینه ها مبلغی به من پرداخت نکرده است؛ وضعیت اقتصادی کشور خیلی سخت شده و 
امیدوارم مسئوالن فکری به حال هیئت های ورزشی کنند.دوانیان، در پاسخ به این سوال که در این هشت سال 
برای پیشرفت و زیرساخت سازی کاراته اصفهان چه  اقداماتی انجام داده است؟ گفت: در این سال ها با توجه به 
کمبود امکانات و بودجه هیئت، توانسته ایم دو ملی پوش در سطح جوانان پرورش دهیم که هر دو از شهرستان 
گلپایگان هستند. وی اضافه کرد: متاسفانه در کاراته اکثر افراد تا رده امید به صورت حرفه ای کار می کنند و 
بعد از آن به علت نبود حمایت های مادی، به سربازی یا به شغل جدیدی می روند؛ هادی عرب تنها کاراته کای 

اصفهانی است که با هزینه های شخصی در تورنمنت های مختلف شرکت می کند.

رییس هیئت کاراته استان اصفهان مطرح کرد:
استان ۲ میلیون نفری با تنها ۲ ملی پوش کاراته

سمیه مصور
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ایجاد اولین پارک بدون دخانیات کشور در اصفهان
پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

اخبار

رقابت بیش از 12 هزار 
اصفهانی در مسابقات قرآنی

رییــس اداره قرآنی اوقاف و امور خیریه اســتان 
اصفهان گفت: آزمون کتبــی بزرگ ترین رویداد 
قرآنــی در ۲۳ حوزه امتحانی اســتان اصفهان با 
حضور ۱۲ هــزار و ۸۱۶ نفر همزمان با سراســر 
کشور برگزار می شود. یحیی قاسمی اظهار کرد: 
براساس آمار ثبت شده در ســایت آزمون قرآن 
کریم در استان اصفهان که دومین استان کشور 
از نظر تعداد ثبت نام کنندگان در آزمون حفظ و 
مفاهیم قرآن کریم در کشور است، امسال در ۲۳ 
حوزه امتحانی در شهرستان های استان اصفهان 
همزمان با سراسر کشــور ۱۲ هزار و ۸۱۶ نفر در 
آزمون کتبی و 5۶74 نفر در آزمون شفاهی حفظ 
و مفاهیم قرآن کریم شــرکت می کنند. وی در 
ادامه افزود: این آزمون به صورت سراسری، فردا و 
همزمان با سراسر کشور در دو نوبت و در مصالی 
بزرگ امام خمینی)ره( اصفهان، موسسه فرهنگی 
قرآنی ثامن االئمه)ع( ســمیرم، دبیرستان امام 
خمینی)ره( فالورجان، حســینیه ثارا... خمینی 
شهر، دبیرستان ابن ســینا اردستان، هنرستان 
شهید بهشتی گلپایگان، موسســه ثامن االئمه 
خور و بیابانک، مدرسه کاشانی فریدن، دبیرستان 
عدل بویین و میاندشت، دبیرستان ۱7 شهریور 
خوانسار، مصالی نماز جمعه شاهین شهر، سالن 
بصیرت تیران و کرون، دانشگاه پیام نور زرین شهر، 
دبیرستان دخترانه شهید حسینی، دانشگاه آزاد 
اسالمی شهرضا، دبیرستان ســمیه نطنز، اداره 
فرهنگ و ارشاد و اسالمی شهرستان فریدونشهر، 
امامزاده سیدان الکریمان)ع( دولت آباد برخوار، 
هنرستان فاطمه الزهرا)س( دهاقان، دبیرستان 
پسرانه صباحی آران و بیدگل و امامزاده عزالدین 

محمد)ع( مبارکه برگزار می شود.

 جشنواره بچه های انقالب 
به ایستگاه آخر رسید

دبیر جشــنواره بچه های انقالب گفــت: آیین 
اختتامیه »جشــنواره بچه های انقالب« در ایام 
گرامیداشت میالد خجسته حضرت زهرا )س(، 
با معرفی چهره های جدیــد مربیگری کودک و 

نوجوان به کار خود پایان خواهد داد.
حجت االسالم و المسلمین محمد قیصری با اشاره 
به برگزاری اختتامیه جشنواره بچه های انقالب در 
اصفهان، گفت: بعد از فراخوان جشــنواره، حدود 
۱۸0 مربی کودک و نوجوان ثبت نام کردند.مدیر 
گروه فرهنگی تبلیغی ســفیران سرزمین آفتاب 
دفتر تبلیغات اســالمی اصفهان افزود: روزهای 
دوم و چهارم بهمن ماه با هدف کیفیت بخشــی 
به برنامه هــای تولیدی، کارگاه های آموزشــی 
توجیهی با عناوین »معارف انقالبی برای کودکان« 
توسط حجت االسالم و المسلمین قطبی، »معارف 
دینی برای کودکان« توســط حجت االســالم 
و المســلمین بحرکاظمی و » قالــب های بیان 
معارف دینی و انقالبی« توســط حجت االسالم 
و المسلمین صالحی با حضور حدود ۱00 نفر از 

مربیان برگزار شد.

فعالیت های تبلیغی در اصفهان 
برای توریست ها دائمی است

دومین نشست ملي گردشگري معنوي که به 
میزباني آستانه مقدسه کریمه اهل  بیت حضرت 
فاطمه معصومه )س( در شهر مقدس قم برگزار 
شد؛ در این نشســت نمایندگاني از شهرهاي 
اصفهان، یزد و کاشان که از شهرهاي فعال در 
زمینه گردشگري مذهبي محسوب مي شوند 
و ساالنه میزبان بیشــترین حجم گردشگران 
 از کشــور هاي مختلــف هســتند،  شــرکت

 داشتند.
شــرکت کنندگان در این نشســت بــه ارائه 
برنامه هاي خود در حوزه گردشــگري و تبلیغ 
توریســم پرداختند؛ مدرســه علمیه ناصریه 
و فعالیت هــاي تبلیغــي توریســتي اصفهان 
همچنان پیشــتاز در عرصه تبلیغ بین الملل 
معرفي شــد و آن هم بدلیل تنــوع برنامه ها و 
فعالیت هــاي تبلیغي، برنامه هاي مســتمر در 
طول سال و حجم انبوه گردشگراني که میزبان 
 آنها در جلســات و گفتگوهاي متعــدد بوده

 است.

سرپرست فرمانداری اصفهان خبرداد:
ایجاد اولین پارک بدون 

دخانیات کشور در اصفهان  
سرپرست فرمانداری اصفهان در نهمین نشست 
کارگروه سالمت و امنیت غذایی شهرستان اصفهان 
با بیان اینکه ســالمت در کنار امنیت از اهمیت 
ویژه ای برخوردار بوده و در کاهش آســیب های 
اجتماعی بسیار موثر است، اظهارکرد: بخشداران 
بخش مرکزی و بن رود ظرف ۱0 روز آینده نسبت 
به برگزاری نشستی با حضور شرکت آب منطقه ای، 
آبفای شهری و روستای، اداره محیط زیست، جهاد 
کشاورزی، دام پزشــکی و مراکز بهداشت شماره 
یک و دو، پیرامون موضوع تصفیه خانه و بســتر 
جریان پساب اقدام و مصوبات نشست های گذشته 
کارگروه سالمت و امنیت غذایی شهرستان در این 
رابطه بررسی و طبق شرح وظایف و دستورالعمل 
تعیین شده، کار کارشناسی و تصمیمات مقتضی 
اتخاذ و گزارش آن ارائه شود. فریبرز امیری با تاکید 
بر اهمیت مدیریت بخش میادین میوه و محصوالت 
کشاورزی، تصریح کرد: به دلیل اهمیت موضوع، 9 
وزارتخانه و دستگاه به عنوان مجری، همکار و ناظر 
در مدیریت میادین میوه و محصوالت کشاورزی، 
دخالت مســتقیم دارند. سرپرســت فرمانداری 
اصفهان بر اهمیت کاهش استعمال دخانیات تاکید 
کرد و گفت: آگاهی بخشــی عمومی به خصوص 
در بیــن جوانان و نوجوانــان درخصوص مضرات 
استعمال دخانیات باید در دستور کار قرار گیرد؛ 
چراکه کاهش مضرات دخانیــات، یکی از اهداف 
مهم توســعه و پایداری و تهدیدی برای توسعه و 
سالمت است. امیری افزود: شــهرداری اصفهان 
نسبت به تشــکیل کمیته پیشگیری درخصوص 
کاهش اســتعمال دخانیات به ویژه در بین زنان و 
جوانان و تبلیغات محیطی اقــدام و یکی از پارک 
های کالن شــهر اصفهان را به صورت پایلوت به 

عنوان پارک بدون دخانیات قلمداد کند.

مشاور عالی شهردار:
 خط دو مترو اصفهان 

در ۳ مرحله ساخته می شود
مشاور عالی شهردار اصفهان با اشاره به آغاز عملیات 
حفاری تونل خط دو مترو اصفهان در هفته جاری، 
گفت: این خط شامل ۲4 ایستگاه است که در سه 
مرحله به طول ۲4.5 کیلومتر ســاخته می شود.  
جواد شعرباف اظهار کرد: این خط از شمال غربی 
اصفهان در جــاده حبیب آباد آغاز می شــود و در 
مسیر شــهرک امام حســین )ع(، زینبیه، عاشق 
اصفهانی، میدان قــدس، میدان امــام علی )ع(، 
چهاراه شکرشکن، چهارراه فلسطین و میدان امام 
حسین )ع(، دارای ایســتگاه هایی خواهد بود. وی 
ادامه داد: این ایستگاه ها از محور خیابان طالقانی 
به بیمارستان کاشــانی، از اتوبان شهید خرازی به 
خیابان مدرس نجفی امتــداد می یابد و در نهایت 
به ایســتگاه میدان شــهدای خمینی شهر ختم 
خواهد شد. مشــاور عالی شهردار اصفهان تصریح 
کرد: طول خط دوم مترو از ایســتگاه شهرک امام 
حســین )ع( تا میدان امام علی )ع( 7.۸ کیلومتر 
و از ایستگاه میدان امام علی )ع( تا خیابان مدرس 
نجفی ۶.7 کیلومتر است که ساخت این دو بخش 
جزو اولویت های ما در پروژه خط دوم قطار شهری 
اصفهان است. وی با بیان اینکه احداث فاز اول خط 
دوم متروی اصفهان حدود یک سال است که آغاز 
شده  و قرارداد ساخت چهار ایستگاه آن منعقد شده، 
گفت: این ایستگاه ها شامل ایستگاه های شهرک 
امام حسین )ع( )دارک(، عاشق اصفهانی، زینبیه 
و عمان سامانی )مهدیه( است که عملیات اجرایی 
سازه نگهبان آن ها از سال گذشته آغاز شده است. 
شعرباف با اشــاره به آغاز عملیات عمرانی حفاری 
تونل خط دوم متروی اصفهــان و انعقاد قرارداد با 
پیمانکار در این زمینــه، اظهار کرد: خرید کاترهد 
دستگاه »تی بی ام« نیز طی ماه های گذشته از سوی 
پیمانکار و طی قرارداد با یک شرکت آلمانی انجام 
شــد و پس از حمل ترافیکی آن به شهر اصفهان و 

محل استقرار ماشین حفار، کاترهد نصب شد.

 در این روزهــا که به ایام پایانی ســال نزدیک می 
شــویم، در کنار تکاپوی مردم برای خانه تکانی و 
خرید های شــب عید، شــهرداری ها هم به تکاپو 
افتاده اند تا با کشیدن دستی به فضای شهر، آن ها را 
آماده شروع سال جدید کنند. در این ایام مسئولین 
شهری می کوشند تا چهره شهر را برای شهروندان و 
مسافران نوروزی تغییر داده و با شاداب کردن شهر 

گردشگران بیشتری را جذب کنند. 
رنگ آمیزی جداول، نرده ها و المان شهری، حذف 
برچسب ها، دیوار نویســی ها و تبلیغات غیر مجاز، 
رنگ آمیزی دیوارهای شــهری بخشی از اقدامات 
مدیران شهری اصفهان برای خانه تکانی این کالن 
شهر کشور است که همانند ســالیان گذشته با فرا 
رسیدن آخرین ماه سال آغاز شــده تا چهره شهر 
پذیرای آمدن نوروز شود.  غالمرضا ساکتی،رییس 
اداره خدمات شــهری اصفهــان کــه در این ایام 
روزهای شلوغی را پشت سر می گذارد با بیان این 
مطلب می گویــد: نظافت شهرشــامل غبار روبی، 
شــن گیری؛ هم چنین الیروبی معابر اصلی شهر و 
 کانال های دفع آب های سطحی و پاک سازی شامل 
شست وشوی المان ها و اصالح عالئم ترافیکی، رفع 
خطر از معابر اصلی و فرعی، حذف تمام زوائد بصری، 
پاک ســازی رفیوژها و زمین های بایر و شناسایی و 
اعالم نواقص عمرانی و ترافیکی به واحدهای مربوطه 
و هماهنگی بــا ادارات و ارگان ها مثل ادارات برق و 

مخابرات برای رنگ آمیزی 
مربوطــه،  المان هــای 
نــات  ســاماندهی حیوا
موذی و سگ های ولگرد، 
آذین بندی و نورپردازی 
میادیــن و خیابان هــا از 
دیگر اقداماتی است که در 
آستانه فرا رسیدن نوروز 

در دستور کار اداره خدمات شهری قرار می گیرد.
طی این روزها ۱5۳ دستگاه ماشین آالت خدماتی 
شامل جاروب، جدول شوی، دیوار شوی، زباله کش  

و ۱۱0 دســتگاه ماشین 
عمرانی اعــم از کامیون، 
لــودر و بیــل در اختیار 
سازمان خدمات موتوری 
شــهرداری اصفهان قرار 
می گیرد تــا فرآیند خانه 
تکانی شــهر با ســرعت 

بیشتری پیگیری شود.
برنامــه ویــژه مدیریت شــهری برای 

جمع آوری پسماند ها
 افزایش پسماند ها و کاالهای دور ریز خانواده ها از 

جمله مسائلی است که طی روزهای پایانی سال با 
توجه به فصل خانه تکانی در شهر به وفور مشاهده 
می شود. در همین راســتا مدیریت شهری برنامه 
خاصی برای جمع آوری این پسماند ها در مناطق 

۱5 گانه در نظر می گیرد. 
رییس اداره خدمات شهری شهرداری اصفهان در 
خصوص چگونگی جمــع آوری اقالم حجیمی که 
به واسطه خانه تکانی ها دورریز می شود،  می گوید: 
برخی اقالم حجیــم مثل کمد، مبلمــان، ظروف 
مستهلک و دیگر وسایل منزل که آسیب دیده و در 
ایام خانه تکانی دور ریز می شود، با برنامه ریزی های 
انجام شده توسط ماشین آالت شهرداری در محالت 

شهر بارگیری می شود.
به گفته ســاکتی، طی هماهنگی های انجام شده، 
مســئوالن بازیافت در مناطق ۱5 گانه تلفن همراه 
خود را به ســامانه ۱۳7 اعالم کرده انــد تا چنانچه 
شــهروندان اقالم حجیم برای بارگیری داشتند، با 
این سامانه تماس گرفته و هماهنگی های الزم برای 
حمل اقالم صورت گیرد. وی بــا تاکید بر اینکه در 
سطح شــهر بازدیدهایی به صورت مستمر توسط 
ناظران عالی خدمات شــهری در ســطح مناطق 
۱5گانه انجام و بــر نحوه فعالیت هــای نیروهای 
شــهرداری در خصوص جمع آوری پســماندهای 
خشــک و تر نظارت می شــود، تصریح می کند: از 
شــهروندان نیز انتظار می رود در خانه تکانی های 
پایان ســال همکاری کنند تا شهری زیبا و تمیز در 

خور شأن و جایگاه این جهانشهر داشته باشیم.

خانه تکانی شهر در آستانه عید

شهرداری اصفهان به عنوان اولین شــهرداری کشور، تقدیرنامه 
شانزدهمین جایزه ملی تعالی ســازمانی را دریافت کرد.قدرت 
اله نوروزی، شهردار اصفهان در شانزدهمین همایش ملی تعالی 
سازمانی با حضور مقامات، مدیران ارشد سازمان ها و متخصصان 
در مرکــز همایش های بیــن المللی صدا و ســیمای جمهوری 
اسالمی ایران اظهار کرد: شــهرداری اصفهان تعالی سازمانی را 
با یک نگاه جامع در همه ســازمان ها دنبال کرده و آن را به بدنه 

وسیع شهرداری تعمیم داده است. شــهردار اصفهان اظهار کرد: 
مشتری های شهرداری، مردم هستند از این رو برنامه ریزی برای 
شهروندان با نگاه »شهروند محور« و »برنامه محور« صورت گرفته 
است. از آنجا که هر حرکت و اقدام شهرداری برای مردم ملموس 
است بنابراین ما در اقدامات خود »شهروند محور« حرکت کرده 
و به دنبال کسب نتیجه مثبت بودیم زیرا چنانچه اقدامات نتیجه 
گرا نباشد به سوی تعالی حرکت نشده و سازمان دارای بهره وری 

نمی شود.
نوروزی، با بیان اینکه اقدامات خود در شــهرداری اصفهان را با 
ســه نگاه »جامعیت«، »نتیجه گرایی« و »شــهروند محوری« 
انجام دادیم، افزود: با این وجود شــهرداری ها با مشکالتی مانند 
بحران های اقتصادی مواجه هستند. عالوه بر این شهر اصفهان با 
بحرانی دیگر یعنی »کمبود آب« مواجه است که بر مشکالت این 

شهر افزوده است.  

شهردار اصفهان:
اقدامات مدیریت شهری با نگاه »شهروند محوری« انجام می شود

  با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال مشاهده می شود؛

رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در نامه ای 
به وزیر نیرو تداوم بازگشــایی دریچه های ســد زاینده رود را با هدف 
نشاط اجتماعی و رونق گردشــگری در نوروز 9۸ خواستار شد.در نامه 
علی اصغر مونسان خطاب به رضا اردکانیان، وزیر نیرو آمده است: شهر 
زیبا و تاریخی اصفهان یکی از مقاصد مهم گردشــگری کشور بوده که 
هر ساله تعداد زیادی از گردشــگران داخلی و خارجی با اشتیاق فراوان 
از جاذبه های ارزشمند این شــهر کهن بازدید می کنند و زاینده رود به 
عنوان شاهرگ حیات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی از جایگاه ویژه ای 

در اذهان عمومی برخوردار بوده و کانون جاذبه های گردشــگری است. 
معاون رییس جمهور و رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری تصریح کرده است: رودخانه ای که سال ها طراوت و شادابی 
را برای مــردم به ارمغان آورده، طی خشکســالی های اخیــر با تبعات 
منفی قابل مالحظه ای همراه بوده به طوری کــه با تایید متخصصان و 
کارشناسان ذی ربط، استمرار آن در درازمدت و عدم جریان آب رودخانه 
و کاهش تراکم خاک بستر منطقه، تاثیرات سوء و تهدیدی جدی برای 
ساختار و استحکام کلیه آثار تاریخی شــهر اعم از ابنیه، بافت ها و آثار 

ثبت جهانی که متاثر از جریان مادی هاست، به ویژه در سالمت سازه ای 
پل های تاریخی مســیر رودخانه داشته اســت.در پایان این نامه آورده 
شده است: از آنجا که این عناصر تاریخی و فرهنگی همواره کانونی برای 
جذب گردشگران داخلی و خارجی و فرصتی برای سپری شدن اوقات 
خوش برای مسافران و گردشگران بوده است، بازگشایی دریچه های سد 
زاینده رود می تواند در آستانه سال  جدید و نوروز موجب رونق گردشگری 
و ایجاد شادابی و شور و نشاط اجتماعی نزد مسافران و به ویژه مردم عزیز 

اصفهان شود. 

معاون فنی و پردازش ســازمان مدیریت پسماند 
شــهرداری اصفهان اظهار کــرد: کودهای دامی 
مطابق با قانــون مدیریت پســماند در مجموعه 
پسماندهای کشــاورزی قرار می  گیرد؛ در حال 
حاضر این پســماندها در محدوده شهر اصفهان 
مشکالت بهداشتی و زیســت محیطی زیادی را 
در مرحله پردازش و نگهداری ایجاد کرده اســت 
که از آن جمله می  توان به ایجاد بوی بد و مناظر 
نامناسب اشــاره کرد. مجید قاســمی با اشاره به 
اهمیت مدیریت این گونه پسماندها با مشارکت 
سایر دســتگاه  ها، اضافه کرد: طرح این موضوع 
در کارگروه مدیریت پســماند شهرستان، منجر 
به تشکیل کارگروه فنی متشکل از دستگاه های 
اجرایی شامل ســازمان حفاظت محیط زیست، 
ســازمان جهاد کشاورزی، شــبکه دامپزشکی و 

سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان شد 
تا از این طریق پیشــنهادات سازنده در خصوص 
مدیریت این گونه پسماندها مطرح و مورد بررسی 
قرار گیرد.  معاون فنی و پردازش سازمان مدیریت 
پسماند شهرداری اصفهان در خصوص جزییات 
مطرح شــده در این کارگروه افزود: پس از انجام 
بررسی  های فنی در این کارگروه، مقرر شد آیین 
نامه اجرایی در خصوص پردازش صحیح و اصولی 
کودهای دامی از سوی محیط زیست شهرستان 

تدوین و به دامداری  ها ابالغ شود. 
قاسمی ادامه داد: همچنین در این نشست مقرر 
شــد تا با متخلفانی که با روش  هــای غیراصولی 
نســبت به جمع آوری و نگهداری کودهای دامی 
 اقــدام می  کنند برخــورد قضائــی الزم صورت 

گیرد.

مدیر منطقه هفت شهرداری اصفهان اظهارکرد: 
خیابان پرســتار به  صورت شمالی- جنوبی حد 
فاصل خیابان گلستان و خیابان غرضی به طول 
یک هزار و ۲70 متر در دســت اجراســت.وی 
افزود: فاز اول ســاماندهی خیابان پرســتار در 
باند شرقی با عرض متوسط 7.5 متر ماشین رو، 
ســه متر پیاده رو و فضای ســبز حاشــیه ای و 
 اجرای ۲7 هزارمتــر مربع آســفالت، تکمیل 

شده است.
علی اصغر شــاطوری با بیان اینکــه باند غربی 
بلوار پرستار حدفاصل سه راه سعدی تا خیابان 
گلســتان به عرض 7.5 مترمربع و طول ۶00 
مترمربع با حفر چاه های دفع آب های سطحی 
و700 تن آسفالت ریزی تکمیل و آسفالت شده 
است، ادامه داد: فاز سوم این خیابان حدفاصل 

ســه راه ســعدی تا خیابان غرضی سال آینده 
اجرایی خواهد شد.

شاطوری تصریح کرد: از سه راه سعدی تا خیابان 
غرضی خیابان پرســتار به قسمت غرب مادی 
انتقال می یابد و به  صورت دوطرفه باند رفت و 
برگشت به عرض آســفالت میانگین ۱0.5 متر 

مورد استفاده شهروندان است.
وی با بیان اینکه چند ســال بیشــتر از احداث 
خیابــان پرســتار نمی گــذرد، اما مشــکالت 
زیرســاختی این خیابــان نارضایتــی مردم را 
دنبال داشته اســت، ادامه داد: با توجه به نظر 
کارشناســان، ایــن خیابان نیاز بــه تخریب و 
بازســازی مجــدد بــا مصالــح ســنگین و 
 زیرســازی مرغوب دارد تا بــه کیفیت مطلوب

 برسد.

۱۱۰ دستگاه ماشین عمرانی 
اعم از کامیون، لودر و بیل در 

اختیار سازمان خدمات موتوری 
شهرداری اصفهان قرار می گیرد

آگهی مزایده نوبت چهارم
شهرداری فالورجان بر اساس مصوبه شماره 5/۱۲7۱ مورخ 97/۱۱/۳0 شورای 
محترم اسالمی شهر فالورجان در نظر دارد زمین دفتر گاز و پارکینگ مینی بوس 
واقع در ترمینال مسافربری خود را با شــرایط مشروحه ذیل به متقاضیان واجد 

شرایط به مدت دو سال شمسی به صورت اجاره واگذار نماید.
- قیمت پایه مزایده:

زمین دفتر کار به مســاحت تقریبی ۱07 متر مربــع و پارکینگ مینی بوس به 
مساحت تقریبی ۳0۶۶ متر مربع می باشد که قیمت پایه مزایده اجاره برای سال 
اول بر اساس قیمت کارشناســی ماهیانه مبلغ ۲9/700/000 ریال و برای سال 
دوم با ده درصد افزایش نسبت به سال اول می باشد که باالترین مبلغ پیشنهادی 

برنده مزایده خواهد بود.
- شرکت کنندگان باید آخرین قیمت پیشنهادی خود را حداکثر تا پایان وقت 
اداری روز دوشــنبه مورخ 97/۱۲/۲0 به دبیرخانه حراست شهرداری تحویل 

نمایند.
- کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

- شرکت کنندگان می بایست دارای مجوز از سازمان حمل و نقل و پایانه ها باشند.
- هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

 www.falavarjan.ir جهت کسب اطالعات بیشــتر به ســایت اینترنتی
مراجعه فرمائید.

م الف: 394955جواد نصری- شهردار فالورجان

آگهی مناقصه عمومی نوبت اولنوبت  اول
موضوع: تهیه مصالح و اجرای نماســازی، نازک کاری، تاسیســات برقی و مکانیکی با 

آسانسور و محوطه سازی ساختمان فرهنگی 
نام و نشانی مناقصه گر: اصفهان- میمه- دهیاری روستای ازان 

مدت انجام کار: پنج ماه 
مبلغ کل برآورد اولیه ۶/۶70/00۸/۲50 ریال و مبلغ تضمین در مناقصه ۳۳۳/500/4۱۲ 
ریال از طریق ضمانت نامه بانکی یا واریز به حساب سپرده های دهیاری ازان به شماره 

حساب 0۲۱54۶450۱004
محل تودیع اسناد مناقصه: شاهین شهر و میمه – میمه – ازان- خیابان عالمه-  دهیاری ازان 

توضیحات: هزینه درج آگهی برعهده برنده مناقصه است.
۱- تهیه مصالح و اجرای نماسازی ســاختمان، محوطه سازی، دیوارچینی حیاط، گچ 
و خاک و گچ بدنه و سقف و سنگ و ســرامیک کف و بدنه ها، اجرای تاسیسات برقی و 
مکانیکی همراه با آسانسور، تهیه و نصب چهارچوب ها و درب های چوبی و پنجره های  

UPVCهمراه با شیشه دوجداره، کلیه مراحل مطابق نقشه.
در صورتی که برنده اول، دوم یا ســوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده شرکت در 
مناقصه آنان به نفع دهیاری ضبط و وصول خواهد شد. ضمنا این آگهی از تاریخ درج تا آ 

خر وقت اداری روز چهارشنبه 97/۱۲/۱5 مهلت دارد.
شماره تماس: 09۱۳40۲7۲5۲ عبدلی

م الف: 394861داود عبدلی - دهیاری ازان

دهیاری اذان

معاون فنی و پردازش سازمان مدیریت پسماند شهرداری:
جمع آوری کودهای دامی در محدوده شهر ساماندهی می  شود

مدیر منطقه 7 شهرداری اصفهان  تشریح کرد:
وضعیت پیشرفت ساماندهی بلوار پرستار

در نامه ای خطاب به وزیر نیرو مطرح شد؛
درخواست سازمان میراث فرهنگی برای جریان نوروزی زاینده رود

نرگس طلوعی
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  امام جواد علیه السالم:
   عزت مومن در بى نیازى و طمع نداشتن به مال 

و زندگى ديگران است.
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جانشین مديرمسئول: بهمن زين الدين  صاحب امتیاز: شرکت توسعه رسانه برتر زاينده رود   مديرمسئول: محمدرضا شواخى زواره

 بهبود محيط كسب و كار 
در دستان تشكل فراگير توليد و تجارت نصف جهان

یادداشت

همه لذت ها و شور و شوق ها در جوانی به سراغ آدم می آیند. 
انگار آدم دوست ندارد لحظه ای از لذت جابماند، همیشه دنبال 
خوشی یا به قول خودمان گشت و گذار و تلف کردن وقت  است. 
فکرمی کند که انگار این شــیرین دوست داشتنی قرار نیست 
هیچ وقت تمام شود و حیف که نمی داند مثل برق و باد خواهد 
گذشــت و دیری نمی پاید که خواهد گفت:جوانی کجایی که 
یادت به خیر... پس به گونــه ای زندگی کن که واقعا یادش به 

خیر باشد نه به شر!

جوانی، اوج عشق و عالقه به زندگی و دنیاست؛ همان دنیایی 
که لحظه ای دل از آن نمی کنی. بهترین دوره زمانی زندگی، 
جوانی است انگار آدم در این دوران بهترین حس را دارد!چشم 
که برهم بزنی تمام شده و جای شور و شوقش را غم و تنهایی 
می گیرد. جای آن همه شــادی و نشــاط را موهایی سفید و 

چروک هایی روی صورت پر می کند.
قطعا هیچ کس دوســت ندارد جوانی اش را حتــی با دوران 
کودکی اش عوض کند؛ اما افســوس کــه روزگار مجبورش 
خواهد کرد از آن دست بردارد و گذر کند وچه خوب و زیباست 
در این دوران بهترین باشــی و خوب زندگــی کنی؛ چرا که 
افســوس و اندوه در پایان عمر و دوران پیری سودی نخواهد 
 داشــت.اخالق نیکو،رفتار و گفتار پســندیده و کسب علم و 
 دانش و عبــادت خداونــد تعالــی از بهترین ارمغــان های 
دوره جوانی اســت.جوان اســت که حتی می تواند سرنوشت 
جامعه ای را با دســتان خود تغییر دهد و یا جامعه ای را نابود 

کند.
می تواند بهترین باشــد و یا اینکه بدترین هــا را خود با افکار 
و اعمال خود رقم خواهد زد.گذر عمر چــون رودخانه روانی 
است که می گذرد و دیگر هرگز به جای اول خود بازنمی گردد 
پس نباید نشست و نگاه کرد به این گذر و گذشتن، بلکه باید 
بهترین اســتفاده را از آن برد تا بتوان هم دنیا را آباد کرد هم 
آخرت را.. چه بسیار جوانانی که موجب سرفرازی و سربلندی 
کشور و جامعه بوده اند و در دوره شیرین و پرشور جوانی دست 
از زندگی و لذت های دنیا کشــیده اند و جان شیرین شان را 
فدای کشور و پیشرفت آن کرده اند بدون هیچ انتظار و حتی 

کوچک ترین چشمداشتی...
جوانان امروزی باید جوانانی را الگوی خود قرار دهند که جوانی 
خود را صرف بهترین زندگی ها کرده اند؛ جوانانی که شــور و 
شوق جوانی را با کاالیی ارزشــمندتر معامله کرده و زندگی 
آخرت را به دنیــا نفروخته اند. قطعا لذت هــا و عالقه ها زود 
گذرند و نابود خواهندشــد و آنچه باقی می ماند زندگی نیک 
خواهد بود و زندگی دنیا آنقدر ارزشــمند نیست که عمر تباه 
شود. از این زندگی کوتاه بهترین استفاده ها در سایه بهترین 
افکار حاصل خواهد شــد و چه خوب تر که  افکار را در دوران 

جوانی  پرورش دهیم.

از دوران جوانی غافل نشویم

 افسانه مرادی

عکس روز

دوخط کتاب

گام از این هــم پیش تر می رود 
از اعجاب ظروف شیشه ای حرف 
می زنــد؛ ظروفــی کــه ارزان و 
نســبتا مقاومند، طعم و بویی به 
محتوایشــان نمی دهنــد و عجب 
معجزه ای! حتی می توانی داخل 
شان را ببینی. شــاید اینها کمی 
مســخره به نظــر بیاید امــا برای 
کســانی که توانایی لــذت بردن 
را از دســت نداده اند، جهان جای 

شگفت انگیزی است.

»فلسفه ای برای زندگی«
  ویلیام اروین

خوش بین واقعی کیست؟
ما معمــوال کســی را خوش بین 
می دانیــم کــه نیمه پر لیــوان را 
می بیند. این میزان از خوش بینی، 
تازه اول کار فرد اســت. او بعد 
از نشــان دادن خوشــحالی اش 
از اینکــه بــه جــای یــک لیــوان 
نیمه خالــی لیوانی نیمه پــر دارد، 
از ایــن هــم کــه اصــا لیوانی 
دارد ابــراز خرســندی می کنــد. 
ممکن بود لیوانش شکســته یا 
حتی دزدیده شــده باشد. اگر آن 
فرد رواقی دوآتشه ای باشد یک 

استفاده دانش آموز چینی از یک ربات مخصوص برای انجام تکالیف مدرسه او 
را به تیتر یک رسانه های این کشور تبدیل کرد. این دانش آموز دبیرستانی اهل 
»هاربین« چین، تکالیف سال جدید مدرسه را با کمک این ربات انجام داده بود. 
او برای تهیه و خرید این ربات مبلغ ۸۰۰ یوان )۱۱۸ دالر( هزینه کرد. مادر این 
دختر نوجوان که نام مستعارش » ژانگ « اعالم شده هنگامی که متوجه شد 
تمام تکالیف مدرسه دخترش با خطی خوش و بدون هیچ غلطی انجام شده به 
او مشکوک شد. این در حالی بود که این دختر برای انجام تکالیف مدرسه اش به 

دلیل مسافرت و شرکت در فستیوال سال نو زمان زیادی نداشت.

روبات چینی انجام تکالیف مدرسه به بازار آمد!

یافته های اخیر محققان دانشگاه رایس نشان می دهد که می توان از ویتامین 
C برای تولید نانوسیم  طال استفاده کرد. این روش اشکاالت رایج روش های 
تولید نانوسیم را ندارد. یوجین زوباروف از محققان این پروژه گفت: استفاده 
از ویتامین C برای تولید نانوســاختارهای طال تازگی ندارد و پیش از این 
نیز این کار انجام شده است؛ اما آهســته بودن فرآیند و احیای کنترل شده 
با ویتامین C برای تولید محصوالت نانوســیم با طول بلند مناسب است.

زوباروف و همکارانش نشان دادند که با استفاده از ویتامین C می توان طول 
نانوسیم ها را به میزان زیادی افزایش داد.

با ویتامین C،  نانوسیم با طول دلخواه بسازید

امروزه وسایل هوشمند مختلفی برای افزایش کارایی انسان ها ساخته می شود ، 
جوراب هوشمند یک نمونه از این وسایل است که به کمک والدین می  آید. این 
جوراب هوشمند به والدین این امکان را می دهد که عالئم حیاتی کودک خود 
را هنگام خواب روی تلفن هوشمندشان بررسی کنند. والدین نوزاد می توانند 
از طریق یک اپلیکیشن، میزان ضربان قلب و اکسیژن مصرفی کودک را کنترل 
کنند. ایستگاه مرکزی این جوراب هوشمند دارای چراغی سبز رنگ است که در 

صورت اطمینان از خواب کودک سبز می شود.

جوراب هوشمند برای چک کردن سالمتی نوزاد

پیاده نظام فرهنگی برای جبهه مقابل تربیت نکنیم
برنامه » کرسی های آزاداندیشــی« رادیو گفت و گو با موضوع چگونگی رسیدن 
به تحول در علوم انســانی؛ راهکارها و چالش های آن با حضور حجت االســالم 
 علیرضا پیروزمند، اســتاد دانشــگاه دفاع ملی و متخصص روش و فلسفه علم و 
» شــهال باقری« عضو هیئت علمی دانشــگاه خوارزمی و عضو کارگروه جامعه 

شناسی شورای تحول در علوم انسانی، روانه آنتن شد.
حجت االسالم پیروزمند در مصاحبه با رادیو گفت و گو با اشاره به اینکه ضرورت 
تحول علوم انسانی از بعد انقالب توسط امام خمینی )ره( مطرح شد، گفت: امام 
راحل همواره بر مسئله اسالمی شدن علوم انســانی و کمک گرفتن از علما برای 

این کار تاکید داشتند.
اســتاد دانشــگاه دفاع ملی با بیان این مطلب گفت: اکنون پیامدهای سوء علوم 
انسانی موجود در کشور ما ظاهر شده  و با توجه به گسترش دانشگاه ها متاسفانه 
در حال تربیت پیاده نظام فرهنگی برای جبهه مقابل هستیم. وی با اظهار اینکه 
هر کشــوری وضعیت و منابع مختص خود را دارد، تاکید کرد: بومی سازی علوم 
انسانی ضروری است چراکه علوم انسانی باید متناسب با زیست بوم هر کشوری 

باشد. ما نباید در علوم انسانی صرفا مصرف کننده باشیم. 
حجت االسالم پیروزمند با بیان اینکه اسالمی سازی علوم اسالمی طبیعتا نقطه 
کانونی تحول و ارتقا  را مورد توجه قرار می دهد، افزود: اگر ما قدرت اسالمی سازی 
پیدا نکنیم تعالی و تحوالت هم روبنایی خواهد بود و تاثیر کمتری خواهد داشت 

چراکه به علم موجود وابسته است.

مسابقه منظومه انقالب به مناسبت چهلمین 
سالگردپیروزی  برگزار می شود

سایت شاعران فارسی زبان با مشارکت جبهه فرهنگی انقالب 
اسالمی)راه( به مناسبت چهلمین سالگرد انقالب اسالمی اقدام 
به برگزاری مسابقه شعر»منظومه انقالب« کرده است.بر اساس 
این گزارش،  تمام شــاعران در قالب های مختلف شعر فارسی 
می توانند در این مسابقه شرکت کنند و ترجیحا با اتکا به اتفاقات 
انقالب در این چهل سال و حتی پیش از آن در دیار و سرزمین و 
شهر خود شعر بسرایند. بی گمان این اشعار می تواند بخشی از 
تاریخ مکتوب و منظوم شهرهای مختلف ایران باشد.این شعرها 
می تواند در قالب های مختلف کالسیک )مثنوی ، قصیده ، غزل 
، چهارپاره و ...( یا در قالب های نو چون نیمایی و ســپید باشد 
و بســته به موضوع و مضمون از چند صفحه و چند شعر تا یک 
منظومه بلند و مستقل باشد. شــعرهای ارسالی پس از شرکت 
دادن در مسابقه و دعوت از شاعرانش برای قرائت اشعار و اهدای 
لوح یادبود این مسابقات در صورتی که از هویت مستقل و قدرت 
ادبی الزم برخوردار باشد، می تواند به عنوان یک کتاب مستقل 
نیز چاپ و حق التالیف آن نیز جداگانه محاسبه و پرداخت شود.

موسسه فرهنگی پارسی زبانان و جبهه فرهنگی انقالب اسالمی 
)راه( ضامن چاپ آثار درخور خواهند بود.

خبر آخردیدگاه

جشن میالد 
حضرت زهرا)س(  
در حرم حضرت 

عباس)ع(
جشــن میالد حضرت 
زهــرا)س( بــا حضور 
جمعی از خادمان حرم 
حضرت عبــاس)ع( در 
کربالی معلی برگزار شد.

دختری که آینده را می دانست 
رمان »دختری که آینده را می دانســت« از مجموعه داستان دیگران، انتشارات 
کتاب کوچه، نوشــته روت رندل و با ترجمه مهسا خراســانی منتشر شد. این اثر 
آخرین کتابی اســت که روت رندل، جنایی نویس موفق انگلســتان درست یک 
سال قبل از مرگش )۲۰۱۴( به رشته تحریر درآورده است. داستان با کشف یک 
جعبه فلزی بیسکویت آغاز می شود که دست های بریده یک زن و یک مرد در آن 
قرار دارد. جنایتی تکان دهنده که البته قدمت زیادی دارد. طبق یافته های پلیس 
این جعبه و محتویات هولناکش حدود ۷۰ سال پیش در زیرزمین خانه ای دفن 
شده اند. این کشــف در منطقه التن در حومه لندن باعث می شود عده ای از زنان 
و مردان که سالیان پیش در آن منطقه می زیســتند دوباره دور هم جمع شوند؛ 
خاطرات و گذشته مشترک شــان را به یاد بیاورند و روابط جدیدی را با یکدیگر 
آغاز کنند؛ رابطه ای که بر زندگی بسیاری از آنان تاثیری شگرف دارد. شاید بتوان 
تکه های بدن دو نفر را در یک جعبه فلزی در اعماق زمین مدفون کرد، اما عشق 
و احساسات سرکوب شده بشــر هرگز برای همیشــه خفته و دور از چشم باقی 
نمی ماند. روت رندل در این کتاب نیز مانند سایر آثارش به الیه های پنهان روان و 
ذهن بشر توجه دارد. وی با چیره دستی تمام به بهانه یک کشف جنایی به کاوش 
 در اعماق روح و روان انســان ها می پردازد و خواننده را جذب قلم سحرآمیزش 

می کند.  

کتاب

امروزه بهبود محیط کســب و کار یکي از مهم ترین راهبردهاي توســعه 
اقتصادي هر کشور به شمار مي رود و عالوه بر آن هرچه محیط کسب و کار 
یک کشور شرایط بهتري داشته باشد ، بهره برداري از فرصت هاي کارآفریني 
بیشتر و هرچه این عوامل بیشتر باشد، عملکرد اقتصادي آن کشور و خلق 

ارزش و ثروت در آن جامعه بیشتر مي شود.
در همین راستا تشــکل فراگیر تولید و تجارت  اصفهان که تشکیل شده از 
اشخاص پرقدرت اقتصادي استان طي نشست مطبوعاتي  معضالت اقتصادي 
استان و عملکرد دوره هشتم اتاق بازرگاني را به چالش کشیده و با شعار اتاق 

شاخص مي خواهد آینده اي روشن براي نصف جهان ترسیم کند.
در این خصوص مسعود گلشیرازي، سخنگوی تشکل فراگیر تولید و تجارت 
اســتان اصفهان در جمع فعالین اقتصادي ، صنعتگران و خبرنگاران اظهار 
داشت: اقتصاد اصفهان نیاز به تماشاچی ندارد بلکه بازی ساز می خواهد تا 

بتوان تحول جدیدی در این عرصه ایجاد کرد.
وی با اشاره به اینکه اقتصاد فعلی نیاز به یک تحول جدید و حرکتی نو دارد، 
ادامه داد: امروز اقتصاد اصفهان باید از حالت سنتی و تماشاچی بودن خارج 

شود و در نقش بازیکن و بازی ساز در آید.
گلشیرازي، با عنوان اینکه اتاق هشــتم را باید منصفانه نقد کرد، ادامه داد: 
قطعا رویکرد و دغدغه تمامي نامزدهاي انتخابات نهمین دوره اتاق بازرگاني 
اســتان اصفهان ، تالش در جهت بهبود وضع موجــود و خدمت به اقتصاد 
استان و فعاالن اقتصادي است که در شرایط فعلي پاسخ و راهکار مناسبي 

براي مطالبات بــه حق خود دریافت 
نمي کنند . هدف صرفا ایجاد رویکرد مناسب در دوره 

بعدي اتاق بازرگاني و همچنین ایجاد مطالبه اي عمومي ، فارغ از 
بحث تشکل ها و جناح ها خواهد بود.

وي با اشارت به اینکه اتاق طی چهارسال گذشــته در برخي شاخص ها 
پیشرفت داشــته، اذعان داشــت: اتاق اصفهان در بخش هاي تبلیغات و 
فرآیندهاي عضویت، خدمات، عضویت و طرح بــه خوبي نقش خود را ایفا 
کرده و باعث شده ساختار تشکیالتي بهتري  در اتاق حاکم شود که این بر 
عملکرد کمیسیون ها تاثیر و موجب ارتقا و مشارکت موثرتر اعضاي جدید 
شد.سخنگوی تشکل فراگیر تولید و تجارت اســتان اصفهان خاطرنشان 
کرد: نقش آفرینی بخش های خصوصی یکی از راهکارهای تحول جدید در 
عرصه اقتصاد است.وی با اعالم اینکه اقتصاد دولتی، امروز هم حاکم است و 
هنوز از پوسته خود خارج نشده، افزود: هم اکنون تنها ۲۰ درصد از اقتصاد 
کشور در دست بخش های خصوصی است که الزم است برای تقویت بخش 
های خصوصی تشکل های وابسته به اتاق بازرگانی استان اصفهان را تقویت 
کنیم. گلشــیرازی ادامه داد: امروز فعاالن اقتصادی بخش های خصوصی 
باید بازار اقتصاد را نه به عنوان بازیگر بلکه به عنوان بازی ســاز تحت تاثیر 
عملکرد مثبت خود قرار دهند. وی با اشاره به اینکه اتاق بازرگانی به عنوان 
بزرگ ترین مجمع بخش های خصوصی باید از نقش صرف مشــورتی خود 
دور و به ایفاگری نقش بازی ســازی خود تکیه کند، گفت: ابتکار در عرصه 

اقتصادی سال هاست که به حاشیه رفته است.
گلشیرازي، در پایان نقش تشکل فراگیر در موفقیت هاي اتاق  را انکار ناپذیر 
دانست و ابراز داشت:  امیدواریم تشکل فراگیر تولید و تجارت با استفاده از 
شاخص هاي تعریف شده ملي محیط کسب و کار، شرایط را پایش کرده و 
با نقش مشــورتي خود در کنار دولت به بهبود شرایط کسب و کار در ایران 

کمک کنیم.

حدیث زاهدی

»اتاق« شاخص مي خواهد
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