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 سرکشی بانک ها در اقتصاد ایران
  اصفهان بیشترین سرانه سپرده های بانکی را پس از تهران دارد؛

   مدیرکل آموزش و پرورش استان نسبت به کمبود نیرو در اصفهان هشدار داد؛  

بحران معلم در اصفهان
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۴۰ درصد از مقررات ملی 
در ساختمان های جدید 
اصفهان رعایت می شود

رییس مرکز تحقیقات راه و مسکن و شهرسازی:
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  مرحله یک هشتم نهایی جام ملت های آسیا؛ 

 ایراِن خوش شانس
 در آستانه صعود

اصفهان درگیر آلودگی 
شیمیایی و خاک است

نماینده سازمان های مردم نهاد زیست محیطی:
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 رویکرد جدید سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان؛

پارک ها در خدمت آموزش کودکان قرار می گیرند
مدیر عامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان از موضوعی 
و هدفمند شدن پارک های سطح شهر خبرداد تا دیار گنبد های فیروزه 
ای که از دیر باز به خاطر وجود بناهای تاریخی گردشگران زیادی را به سوی خود جذب  می 
کرد، از اصلی ترین بازیگران صحنه گردشگری شــهری نیز بی نصیب نماند. قدمت پارک 
های موضوعی که به عنوان جاذبه های تفریحی بر مبنای موضوعی خاص شکل می گیرند 

صفحه   7و فعالیت ها، ساخت و سازها و....

موزه هنرهای معاصر اصفهان
منتخب عکس ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸ 

ورلد پرس فوتو
۲۰ دی الی ۸ بهمن

سندباد و سارا  
کارگردان:غالمرضا آزادی

پردیس سینمایی ساحل

امانت کتاب از کتابخونه؛
با این اوضاع ناجور اقتصادی و 

 گرونی کتاب، بهترین فکر
 اینه که از یک کتابخونه عمومی 

استفاده کنیم.

گالری گذار
قلمرو سکوت/نقاشی
۱4 بهمن الی ۱ بهمن

شهادت حضرت فاطمه زهرا  )س( را تسلیت می گوییم

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

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

جناب آقای  حاج یوسف محمودی

همکار گرامی سرکار خانم عبدیانی

روزنامه زاینده رود

روزنامه زاینده رود

درگذشت پدر گرامیتان را تسلیت عرض نموده و از خداوند منان برای آن مرحوم طلب رحمت 
و غفران الهی را داریم و برای بازماندگان صبر جمیل مسئلت می نماییم.

ضایعه درگذشت پدر مهربان و مومن تان را از صمیم قلب تسلیت عرض می کنیم. خداوند متعال 
روح پاکش را با موالیش علی )ع( محشور نماید و به بازماندگان صبر جزیل عنایت فرماید.
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کشمکش های سیاســی در فضای مجازی 
مورد تازه ای نیســت؛ اینکه دولتمردان به 
خصوص فعاالن در عرصه های سیاست خارجی 
برای تحت تاثیر قــرار دادن افکار عمومی از 
فضای آزاد تبادل اطالعات اســتفاده کنند و 
ناگفته ها و جوابیه هــا را در کمترین زمان به 

گوش مخاطبان شان برسانند.
 اما حاال دیپلماســی مجازی یکی از ارکان جدایی 
ناپذیر سیاست شــده اســت. برخالف اینستاگرام 
که بیشتر کاربرد اطالع رســانی در فضای سیاست 
داخلی را دارد »توییتر« بیشــتر در بیــان اهداف و 
عقاید سیاســتمداران در عرصه هــای بین المللی 
استفاده می شود. اســتفاده از فضای این پیام رسان 
به خصوص با روی کار آمــدن ترامپ و فعالیت های 
حاشیه ای و جنجالی رییس جمهور آمریکا در توییتر 
بیشتر هم شد و حاال به جایی رسیده است که عمال 
سیاســتمداران بخش بزرگی از دیــدگاه ها و حتی 
اعتراض با سیاست های کشورهای دیگر را عمال از راه 

های ارتباطی در دنیای مجازی پی می گیرند. 
توییتر پس از ترامپ عمال به عنوان یکی از ابزارهای 
دیپلماســی داخلی و خارجی در آمریکا تبدیل شد. 
توییت های سخیف و جنجالی رییس جمهور آمریکا 
به نوعی بدعت گذاری در عرصه های سیاســی این 
کشور تبدیل شد و ترامپ از این فضا به عنوان راهی 
میانبر برای تاختن به مخالفان داخلی و دشــمنان 
خارجی خود بهره برد. این در حالی است که در همه 

جای دنیا استفاده از توییتر تنها برای بیان خبرهای 
کلی و نه فضا سازی اســتفاده می شود. کارشناسان 
روابط بین الملل معتقدند، نبود پشــتوانه سیاســی 
کافی منجر به توییت های زیاد ترامپ شــده است 
و اصوال دیپلماســی توییتری را عقیم می دانند. در 
میان دولتمردان ایرانی »ظریــف« اولین نفری بود 
که به  رغم فیلتر بودن برخی از شبکه های اجتماعی 
از جمله فیســبوک در آن فعالیت کرد.پس از مورد 
توجه قرار گرفتن توییتر فعالیت های ظریف در این 
فضا بیشتر هم شد وزیر امور خارجه که خود یکی از 
اولین ایرانی های دنیای سیاسی توییتر است و تیک 
تایید هویت در این شــبکه اجتماعی دارد، چندی 
پیش از طریق همین شبکه اجتماعی به تمامی سفرا 

و سفارتخانه های ایران در کشورهای دنیا دستور داد 
تا با توجه به اهمیت اصــل ارتباطات در حوزه روابط 
بین الملل در توئیتر حاضر شوند و به بیان دیدگاه ها 
و مواضع جمهوری اسالمی ایران بپردازند.  استفاده 
هیجانی از فضای مجازی در میان دیگر وزاری دولت 
روحانی نیز بعضا دیده می شــود. مشابه آنچه آذری 
جهرمی در مورد فرستادن موشــک ماهواره بر پیام 
انجام داد و از طریق توییتر نوید یک خبر خوش را به 
مردم اعالم کرد که  در نهایت هم این پرتاب با موفقیت 
انجام نشد. توییت های وزرا، مخالفان سرسختی نیز 
در داخل دارد. منتقدان می گویند فعالیت های تیم 
وزارت امور خارجه در برخی از مهم ترین رخدادهای 
سیاست خارجی ایران از جمله اخراج دیپلمات های 

ایرانی در کشــورهای اروپایی از جمله رومانی تنها 
به اعتراضات توییتری و خط و نشــان های بیهوده 

خالصه می شود. 
عالوه بر سیاستمداران داخلی برخی از چهره ها در 
دنیای غرب نیز تالش می کنند بی واسطه در این فضا 
با مردم ایران ارتباط بگیرنــد. در جدیدترین توییت 
منتشر شده از ســوی وزارت امور خارجه آمریکا از 
مردم ایران خواسته شده تا در آستانه چهل سالگی 
انقالب ایران از پرســش ها و امیدها و آرزوهای خود 
بگویند. در این توییت وعده داده شــده که پرسش 
ها توســط مایک پمپئو جواب داده خواهد شد. این 
درخواست عجیب در حالی مطرح می شود که مردم 
ایران به واسطه تحریم های آمریکا تحت شدید ترین 

فشارهای اقتصادی هستند.
از میان سیاســتمداران ایرانی حاال مــی توان همه 
نوع گرایش و چهره ای را در فضــای مجازی دید. از 
محسن رضایی تا محمد نهاوندیان؛ به نوعی همه از 
این تریبون در حال فضا سازی در جهت راهبردها و 
اعتقادات خود هســتند. هر چند به نوعی حضور در 
این فضا جدید و ناشیانه صورت می گیرد این را می 
توان از جنجال های هر از چند گاه بر ســر توییت ها 
هم فهمید. مانند آنچه در مــورد توییت رضایی در 
مورد کربالی 4 افتاد؛ اما به هر حال ورود به این فضا 
می تواند بخشــی از دیدگاه ها در مورد زیان رسانی 
آنهــا در جامعه را تعدیل کند. بــه خصوص آنکه در 
دنیای امروز اثر یک توییت ۱4۰ حرفی می تواند از 
 چندین بیانیه، مصاحبه و سخنرانی بیشتر و سریع تر 

باشد.

دفتر مولر ادعای بازفید درباره 
ترامپ و وکیل سابقش را رد کرد

دفتر رابرت مولر، دادستان ویژه مامور تحقیق در 
مورد اتهامات تبانی بین روســیه و تیم انتخاباتی 
ترامپ، جمعه شــب اعالم کــرد ادعا هایی که در 
پایگاه اینترنتی خبری بازفید نیوز در مورد وکیل 
شخصی سابق دونالد ترامپ، رییس جمهور آمریکا 
منتشر شد، صحت ندارد.پیتر کار، سخنگوی مولر 
-که فقــط در موارد فوق العاده خــاص اظهارنظر 
می کند- اعالم کرد: »توضیح بازفید در مورد برخی 
اظهارات در دفتر دادســتان ویــژه و خصوصیات 
اسناد و شــواهدی که این دفتر در مورد شهادت 
 مایکل کوهن در کنگره در اختیــار دارد، صحت 

ندارد«.

توصیه های انگلیس به اتباعش 
درباره سفر به آمریکا

وزارت خارجه انگلیس اعالمیه ای را منتشــر کرد 
و از اتباعش خواست در سفر به آمریکا با توجه به 
تعطیلی دولت این کشور محتاطانه عمل کنند. در 
این بیانیه آمده است ، تعطیلی موقت )دولت( باعث 
شده برخی فرودگاه ها و اشکال حمل و نقل عمومی 
 تحت تاثیر قــرار بگیرد. پس باید پیش از ســفر 

)به آمریکا( شرایط را کنترل کنید. 

 طالبان مذاکرات با آمریکا 
در پاکستان را رد کرد

در حالی که وزیر خارجه پاکستان از احتمال دیدار 
نمایندگان طالبــان و هیئت آمریــکا به رهبری 
»زلمی خلیل زاد« نماینده ویژه آمریکا در امور صلح 
افغانستان طی روزهای آتی در پاکستان خبر داد؛ 

اما سخنگوی طالبان این خبر را رد کرد.
»ذبیح ا... مجاهد« سخنگوی طالبان طی پیامی 
در صفحه توئیتر خود نوشت که گزارش ها درباره 
دیدار نمایندگان طالبان با »زلمی خلیل زاد« در 

پاکستان نادرست است.
این در حالی اســت که نماینده ویــژه آمریکا در 
امور صلح افغانســتان در دومین روز سفر خود به 
پاکستان با »عمران خان« نخست وزیر این کشور 
دیدار و گفت وگو کرد. در ایــن دیدار طرفین در 
مورد مذاکرات صلح افغانســتان بــه بحث تبادل 

نظر پرداختند.

تالش آنکارا برای ایجاد 
کنسولگری در عراق

سخنگوی وزارت خارجه ترکیه از تالش آنکارا برای 
ایجاد 4 کنســولگری ترکیه در 4 شهر عراق خبر 
داد.»حامی آکسوی« ســخنگوی وزارت خارجه 
ترکیه در کنفرانس خبری خود تاکید کرد: ترکیه 
تالش دارد تا دو سر کنسولگری خود را در موصل 
و بصره بازگشــایی کرده و دو کنســولگری را در 

کرکوک و نجف طی سال جاری افتتاح کند.
وی افزود: ترکیه، خواهان گســترش روابط خود 
با عراق اســت و بزرگ ترین تعهد مالی به ارزش 

۵ میلیارد دالر برای بازسازی عراق را داده است.

واشنگتن کمک مالی به تشکیالت 
خودگردان را قطع می کند

دولت آمریکا در نظــر دارد هرگونه کمک مالی به 
تشکیالت خودگردان فلسطین را تا اواخر ماه جاری 
میالدی به طور کامل قطع کند.در همین ارتباط، 
»دیوید هاردن« از مقامات سابق آمریکایی در امور 
منطقه ای اعالم کرد که آژانس توسعه بین المللی 
آمریکا درصدد توقف کمک مالی به تشــکیالت 

خودگردان به طور کامل است.
ادامه کمک مالی آمریکا به تشکیالت خودگردان 
فلسطین به توقف پرداخت حقوق اسرا، مجروحان 
و خانواده های شهدای فلســطینی مشروط شده 

است.

دیپلماسی به سبک توییتر

مجمع تشخیص کلیات الیحه 
 کنوانسیون پالرمو را 

بررسی کرد
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از بررسی 
کلیات الیحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه 
با جرایم ســازمان  یافته فراملــی )پالرمو( در 
جلســه جدید مجمع خبر داد و گفت: در این 
جلســه اعضا وارد جزئیات نشدند.»غالمرضا 
مصباحی مقدم« افزود: قرار شد کمیسیون های 
قضائی و سیاســی - امنیتی مجمع تشخیص 
مصلحت نظام بررسی بیشــتری درمورد این 
الیحه انجام دهند و نتیجه بررسی خود را در 
جلســه بعدی مجمع ارائه کنند.پیش از این 
لعیا جنیدی، معاون حقوقی رییس جمهوری 
از درخواست دولت برای اولویت قرار گرفتن 
الیحه الحاق ایران به کنوانســیون پالرمو در 
مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد و گفت: 
تصور من این است که به زودی این الیحه در 

اولویت قرار بگیرد. 

فرمانده نیروی دریایی ارتش:
 نیرو ی دریایی

 معطل هیچ توافقی نمی ماند
فرمانــده نیــروی دریایی ارتــش گفت: کار 
خودمان را انجام می دهیم و معطل هیچ توافقی 
نمی مانیم.امیــر دریادار خانــزادی  پیرامون 
مباحث مطرح شده در شبکه های اجتماعی 
مبنی بر خروج ایــران از برجــام اظهار کرد: 
نیرو های مسلح و به ویژه نیروی دریایی معطل 
هیچ توافقی نمی مانند و ما کارمان از سیاست 
جداست.فرمانده نیروی دریایی ارتش با بیان 
اینکه 4۰ سال است زیر بار تحریم ها هستیم 
ادامه داد: برجام کار خودش را انجام می دهد 
و ما هم کار خودمــان را انجام می دهیم.وی با 
اشاره به آخرین دستاورد های نیروی دریایی 
ارتش گفت: ماه آینده الحاق زیردریایی نیمه 
سنگین فاتح به ناوگان جنوب نیروی دریایی 

را شاهد خواهیم بود.

جزئیات تازه  از دیدار نمایندگان 
اروپایی و ایران؛

پیام تند اروپا به ایران
خبرگــزاری رویتــرز در تحلیلی نوشــته، 
کشــورهای اروپایی در مسئله ایران به سمت 
رییس جمهــور آمریــکا متمایل شــده اند. 
خبرگزاری رویتــرز نوشــته: در دیداری که 
۸ ژانویه )۱۸ دی ماه( میــان مقام های ایران 
و نماینــدگان کشــورهای اروپایــی انجام 
شــده نمایندگان طرف ایران ناگهــان از جا 
برخاســته اند، از جلســه بیرون رفته  و در را 
بسته اند. این جلسه ۱۰ روز پیش در ساختمان 
وزارت خارجــه ایران، میــان دیپلمات های 
فرانســه، انگلیس، آلمان، دانمــارک، هلند 
و بلژیک انجام شــد. در این جلســه قرار بود 
نمایندگان دو طرف درباره ادعاهای مطرح شده 
توســط دانمارک علیه ایران بحــث و تبادل 
نظر کنند.خبرگزاری رویترز نوشــته یک روز 
بعد از این دیــدار، اتحادیه اروپــا اولین دور 
از تحریم های خــود را بعد از اجرایی شــدن 
توافق هسته ای برجام، علیه ایران اعمال کرد. 
دیپلمات ها می گویند کشــورهای کوچک تر 
با دیدگاه های فرانســه و انگلیس برای اتخاذ 
مواضع ســختگیرانه تر و اعمــال تحریم های 

جدید علیه ایران همراه شده اند. 
سه دیپلمات می گویند این تحریم ها می توانند 
مصادره دارایی ها و در نظر گرفتن منع ســفر 
برای مقام های ایرانی دخیل در برنامه موشکی 

را شامل شوند. 

 محمدرضا باهنر 
رییس جبهه پیروان خط امام و رهبری: 

عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران گفت: نقش 
جهانگیری تقریبا مشابه دوره ای است که در دوره 

اول با آقای روحانی همکاری می کرد.
محمد عطریانفر، اظهار داشــت: اختیارات معاون 
اول، تابع مجموعه واگذاری هایی از حوزه اختیارات 
رییس جمهور اســت که به معــاون اول خودش 
تفویض می کنــد. باور من این اســت کــه آقای 
جهانگیری در دوره اول حجم مناسبی از اختیارات 
را از ناحیه رییس جمهور در اختیار داشت لکن در 
دولت جدید رییس جمهور تا حدودی توجه کافی 
را به مشــورت هایی که از ناحیه معــاون اول داده 

می شد، مبذول نداشت.
وی، در مورد کاهش بودجه دفتر معاون اول رییس 
جمهور بیان کرد: معاون اول، بودجه ای در داخل 
بودجه ریاست جمهوری دارد و این ارقام خیلی مهم 
نیســت و اختیارات او به این عــدد و رقم ها ربطی 
ندارد و به حوزه مسئولیت ها و ماموریت هایی که به 

او واگذار می شود، ارتباط دارد.

نقش »جهانگیری« مشابه 
دولت اول روحانی است

عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران:

کافه سیاست

عکس  روز 

تغییر جایگاه حجت  االسالم رییسی 
در مجمع تشخیص مصلحت 
نظام، سوژه اصحاب رسانه شد

حجت االسالم رییسی در جلســه روز گذشته 
مجمع تشخیص مصلحت نظام بر خالف جلسه 
گذشته در جایگاه هیئت رییسه نشست.در جلسه 
گذشته مجمع تشخیص مصلحت نظام که اولین 
جلسه به ریاست آیت ا... آملی الریجانی محسوب 
می شد، حجت االسالم رییسی در جایگاه دیگری 
نشسته بود؛ اما تغییر جایگاه او به جایگاه هیئت 

رییسه مورد توجه قرار گرفت.

یک امام جمعه دیگر خواستار رفع فیلتر تلگرام شد

پیشنهاد سردبیر:

رییس جبهه پیروان خط امام و رهبری گفت: 
اگر سپاه ۱۰ حسن و دو اشکال داشت، ما در 
کنار ۱۰ حســنش باید صادقانه دو اشکالش 
را هم بگوییم؛ اما نه اینکــه بخواهیم با آن دو 
اشکال گردن بزنیم. محمد رضا باهنر در مورد 
شائبه نزدیکی جمنا به سپاه گفت: جمنا یک 
اشکاالتی داشــت. یکی از اشکاالتش همین 
بود، یعنی در افکارعمومی این طور برداشت 
شد که اصال جمنا ســاخته و پرداخته سپاه 
است. علتش هم بی دقتی و کم دقتی دوستان 
بود. مثال در یک منطقه کوچک ۱۰ نفر را به 
عنوان عضو شورای جمنا انتخاب می کردند 
که یکی از آنها بازنشسته سپاه بود. حال آنکه 
تعداد بازنشسته های سپاه در بدنه جمنا شاید 
دو درصــد نبودند اما چون پررنگ هســتند، 
افکارعمومی فکر می کند اصال بساط و مغازه و 

دکان همه اش دست آنهاست. 

این طور برداشت شده که 
جمنا ساخته سپاه است

جبار کوچکی نژاد
نماینده عضو جبهه پایداری:

عضو جامعــه روحانیت مبــارز گفت: امــروز دنیا 
صحبت های ما را پذیرفته و جز رژیم صهیونیستی 
و آمریکا باقی کشــورها حرف مــا را قبول کرده اند؛ 
 بنابراین سیاســت خارجی تا آنجا که در شــرایط 
 خاص تصمیم  گرفتــه به  درســتی کارش را انجام 
 داده و اگــر طرف مقابــل بد عمل کرده، مشــکل

 آنهاست.
رضا اکرمی، با تاکید بر این موضوع که در مذاکرات 
خارجی ما تنها یک طرف مذاکره هســتیم، گفت: 
می گوییم می خواهیم با شما تعامل و داد و ستد داشته 
باشیم؛ در این شــرایط برخی به تعهدات خود عمل 
می کنند و برخی مانند آمریکای جنایتکار در برخی 
موارد، در عمل صداقت خود را نشان نمی دهند و این 

مشکل متوجه آنهاست.
عضو جامعه روحانیت مبارز ادامــه داد: حاال اینکه 
آقایی بگوید شما می دانســتید که برجام با مشکل 
مواجه می شــود قطعا درست نیســت.  دنیا، دنیای 

آزمایش است. 

 اگر مذاکره نمی کردیم با 
شرایط بدتری مواجه بودیم

عضو جامعه روحانیت مبارز:

عضو فراکســیون نمایندگان والیی مجلس 
شورای اسالمی از تقاضای »اعمال ماده ۲۳4 
قانون آئین نامه داخلی مجلس« برای بررسی 
»رانت استانداری ها در ایجاد و احداث برخی 
شرکت های اقتصادی سودجو« از سوی جمعی 
از نمایندگان خبر داد.جبار کوچکی نژاد افزود: 
این شــرکت ها به نوعی حیاط خلوت برخی 
استانداری ها شده و اســتانداری ها بسیاری از 
منابع کشور را به ســمت این شرکت ها سوق 
می دهند تــا از این طریق بــه پرداخت های 
غیرقانونی بپردازند. این رویه فســاد زا بوده و 
می تواند امور اقتصادی کشــور را تحت شعاع 
خود قرار دهد.عضو فراکســیون نمایندگان 
والیی مجلس شورای اســالمی تصریح کرد: 
تقاضای اعمال مــاده ۲۳4 دربــاره تخلفات 
استانداری ها به هیئت رییسه مجلس ارسال 

شده است.

رانت اقتصادی استانداری ها 
بررسی می شود

پیشخوان

بین الملل

خبرگزاری آسوشیتدپرس مدعی شد: یک هیئت کارشناسی سازمان 
ملل گزارش داده اســت که ایران از طریق انتقال سوخت به یمن به 
حوثی ها کمک مالی می کند.یک هیئت کارشناسی سازمان ملل در 
گزارشی جدید مدعی شده است که ایران به طور غیرقانونی به یمن 
سوخت ارسال می کند تا به حوثی ها کمک کند با فروش این سوخت 
هزینه جنگ خود را تامین کنند. همچنین هر دو طرف در این جنگ 

در حال نقض قوانین بین المللی هستند.در این گزارش ۸۵ صفحه ای 
که روز جمعه در اختیار شورای امنیت سازمان ملل قرار داده شده  و 
آسوشیتدپرس به آن دسترسی پیدا کرده، آمده است که اکنون یمن 
با یک فاجعه انسانی روبه رو اســت و به نظر می آید که هیچ نشانه ای 
از پیروزی هیچ یک از طرف ها دراین جنگ وجود ندارد.جنگ یمن 
از ســال ۲۰۱4 پس از آنکه حوثی ها توانستند کنترل پایتخت را به 

عهده بگیرند و دولت »عبد ربه منصور هادی« را برکنار کنند، شروع 
شد و با حمالت هوایی عربســتان علیه این کشور ادامه یافت.ادعای 
کمک نظامی و مالی ایران به حوثی های یمن پیش از این نیز از سوی 
کارشناسان سازمان ملل مطرح شده؛ اما مقامات کشورمان همواره 
ضمن رد این ادعاها برای کمک به پایان جنگ و توقف فاجعه انسانی 

کنونی در یمن اعالم آمادگی کرده اند. 

ادعای کارشناسان سازمان ملل مبنی بر انتقال غیرقانونی سوخت از ایران به یمن

  جنگ سیاستمداران در فضای مجازی همچنان ادامه دارد؛  

مرتضوی؛  معمای حضور 
نجف یا زندان؟

اکران نرخ ششم خودروها 
در تاریکی شب!

دالالن در تله بانک مرکزی

شریک و متحد

یک امام جمعه دیگر خواستار رفع فیلتر تلگرام شد
امام جمعه اسالم با تاکید براینکه نیروهای ارزشــی و انقالبی توانایی کنترل فضای مجازی را دارند، گفت: 
کشوری که توانایی ساخت موشک های دوربرد را دارد قطعا می تواند این فضا را نیز کنترل کند.حجت االسالم 
محمدجواد باقری با اشاره به کارکردهای مثبت فضای مجازی و بیانات مقام معظم رهبری که »فضای مجازی 
می تواند ابزاری برای زدن بر دهان دشمنان باشد«، تصریح کرد: فیلترینگ و محدود کردن فضای مجازی 
سبب خروج بسیاری از نیروهای ارزشی و انقالبی از پیام رســانی همچون تلگرام و حضور افسار گسیخته 
دشمنان در این میدان شده است.وی با بیان اینکه فیلتر کردن تلگرام جوانان آتش به اختیار در جنگ نرم را 
خلع سالح کرد، ادامه داد: تلگرام باید رفع فیلتر شود تا جوانان انقالبی با استفاده از همین فضا بر دهان دشمن 
بکوبند.باقری با اشاره به اینکه فیلترینگ یعنی باالبردن دست ها به نشانه تسلیم، افزود: کشوری که می تواند 

موشک های دوربرد و ماهواره بسازد قطعا توانایی کنترل فضای مجازی را نیز دارد.

سعید مرتضوی کجاست؟ نجف یا زندان؟
آرمان نوشت: هنوز مشخص نیست که مرتضوی دقیقا کجاست؟ چندی پیش یکی از رسانه ها در نقل قولی از 
وکیل مرتضوی اعالم کرده بود که »مرتضوی در راستای خدمت رسانی به امور ساخت حرمین شریف در نجف 
به نمایندگی از مردم یزد، تا سال آینده در عراق خواهد ماند« اما ایوبی، وکیل مرتضوی در گفت وگو با رسانه ها 
با تکذیب برخی شایعات گفته: »بحث حضور موکلم در نجف اشرف اساسا دروغ است. آقای مرتضوی در حال 
حاضر در زندان در حال تحمل کیفر است و این شایعه تکذیب می شود.«چندی پس از صدور حکم مرتضوی 
عکسی از وی در رسانه ها منتشر شد که نشــانگر حضور او در راهپیمایی اربعین بود. لذا پس از جست وجو در 
این باب مشخص شد که مرتضوی با اخذ مرخصی از زندان به این سفر رفته است. پس از اربعین برخی رسانه ها 
نیز از قول وکیل دادستان سابق تهران نوشتند: »مرتضوی در راستای خدمت رسانی به امور ساخت حرمین 

شریف در نجف به نمایندگی از مردم یزد، تا سال آینده در عراق خواهد ماند.«

چهره ها

علیرضا کریمیان
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اصناف برای کاهش قیمت کاالها مقاومت می کنند
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

مالیات

آثار مثبت مالیات بر ارزش 
افزوده در نظام اقتصادی کشور

مالیات بر ارزش افزوده، یکی از انواع مالیات های 
غیرمستقیم است و به عنوان یکی از روش های 
جدید دریافت مالیات، جایگاه ویژه ای در اقتصاد 
کشــورها ایفا می کند و مالیاتی است که کلیه 
عرضه کننــدگان کاال ها و خدمــات به عنوان 
مؤدیان نظام مالیاتی باید عــاوه بر بهای کاال 
یا خدمت عرضه شــده، به صــورت درصدی از 
بهای فروش کاال یا خدمــات، در زمان فروش از 
خریداران اخذ و به صــورت دوره ای)فصلی( به 

سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند.
یکــی از آثار مثبــت مالیات بــر ارزش افزوده، 
جلوگیری از فرار مالیاتی اســت. در سیســتم 
مالیات بر ارزش افــزوده، زنجیره تولید از نقطه 
شــروع تا مرحله تکمیل نهایی و فروش کاال و 
خدمات قابل ردیابی اســت. چنانچه در یکی از 
مراحل زنجیره تولید، مالیات ارزش افزوده کاال و 
خدمات پرداخت نشود، به آسانی قابل شناسایی 
اســت بنابراین احتمال عدم وصــول مالیات بر 
ارزش افزوده در این سیستم به حداقل می رسد.

از دیگر تاثیرات مثبت مالیــات بر ارزش افزوده 
می توان به ایجاد تــراز پرداخت های بازرگانی 
مثبت در نظام تبادالت اقتصادی با کشــورهای 
دیگر اشاره کرد. سیستم مالیات بر ارزش افزوده 
نقش مهمی در تشویق تولیدکنندگان به صدور 
کاال و خدمات به کشورهای دیگر دارد و در نتیجه 
کشور را به ســوی تراز پرداخت های بازرگانی 
مثبت سوق می دهد. با اجرای معافیت مالیاتی 
برای محصوالت صادراتی و یا کسر مالیات های 
پرداخت شــده قبلی )مالیات بر ارزش افزوده( 
می توان مبلغ مالیات بر محصوالت صادراتی را به 
حداقل رساند و در نتیجه انگیزه برای صادرات را 
تقویت و اشخاص حقیقی و حقوقی را به صادرات 

کاال و خدمات تشویق کرد.

بازار

 دوربین مقاوم 
در برابر ضربه و نفوذ آب 

رییس مرکز تحقیقات راه و مسکن و 
شهرسازی:

۴۰ درصد از مقررات ملی در 
ساختمان های جدید اصفهان 

رعایت می شود
رییس مرکز تحقیقات راه و مســکن و شهرسازی 
با بیان اینکه بر اســاس آمارهای معاونت  مسکن و 
ساختمان وزارت راه و شهرســازی، اصفهان جزو 
رتبه های برتر کشور در رعایت مبحث ۱۹ مقررات 
ملی ساختمان  است، گفت: در ساختمان های تازه 
تاســیس اصفهان حدود ۴۰ درصد از مقررات ملی 
ســاختمان رعایت می شــود.محمد شکرچی زاده 
اظهار کرد: بر اساس آمار معاونت مسکن و ساختمان 
وزارت راه و شهرســازی طی یکی دو ســال اخیر، 
وضعیت اجرای مقررات ملی ساختمان بهبود یافته 
و اســتان اصفهان در این زمینه از جمله رتبه های 
برتر کشور و پیشــتاز در رعایت مقررات ملی است.
رییس مرکز تحقیقات راه، مســکن و شهرسازی با 
بیان اینکه اجرای مبحث ۱۹ برای ســاختمان بین 
۱۰ تا ۱۵ درصد هزینه ها را شــامل می شود، گفت: 
این هزینه ها بــا صرفه جویی که در ســاختمان ها 
 ایجــاد می کند فقــط با گذشــت پنج ســال به

 سرمایه گذاران باز می گردد.

اینترنت سال آینده گران 
می شود؟

مدیر عامل شــرکت ارتباطات زیرســاخت، درباره 
احتمال تغییر قیمت اینترنت در سال آینده گفته که 
این شرکت برای تغییر نرخ اینترنت هیچ برنامه ای 
ندارد و قیمت اینترنت توسط شرکت زیرساخت در 
سال آینده گران نخواهد شد.صادق عباسی شاهکوه ، 
با اشاره به احتمال افزایش قیمت مکالمات بین الملل 
تاکید کرده که صرفا افزایش قیمت درصورت تغییر 
قراردادها و افزایش و نوسانات قیمت ارزی که توسط 
شرکت ارتباطات زیرســاخت به عنوان ارز نیمایی 
خریداری می شود، در بحث مکالمات بین الملل است 
که همواره به این شکل بوده و با قیمت نرخ اعامی 
دولت تغییر دارد. با این وجود رییس سازمان تنظیم 
مقررات رادیویی چندی پیش با بیان این که طی چند 
ماه گذشته، با افزایش قیمت ارز، هزینه های خدمات 
اپراتورها نیز افزایش یافت اما در کمیسیون تنظیم 
مقررات ارتباطات، سقف و کف برای قیمت ها تعیین 
شده است، تاکید کرده بود که اپراتورها مجازند بین 
سقف و کف و بر اســاس تحلیلی که از بازار دارند، 

قیمت ها را اعام کنند.

 قیمت محصوالت سایپا
 دوباره افزایش یافت

در حالی که گروه خودروســازی ســایپا هفته 
گذشــته قیمت محصوالت پرتیــراژ خودرا ۳۰ 
درصد افزایش داده بود، با صــدور اباغیه ای در 
تاریخ ۲۷ دی ماه قیمت این محصوالت را دوباره 
افزایش داد.طبق بخش نامه  اباغی این شرکت به 
نمایندگی های فروش خــود، قیمت های جدید 
محصوالتی مانند پراید ۱۳۱ و ۱۳۲ و ۱۱۱و پراید 

۱۱۵و تیبا و ساینا افزایش داشته است.

یک فعال بازار میوه:
 صادرات پرتقال 
 باید متوقف شود

نایب رییس اتحادیه میوه و تره بار اصفهان با تاکید بر 
ضرورت ممنوعیت صادرات پرتقال با نزدیک شدن 
به ایام نوروز، گفت: صادرات مانع ترغیب کشاورزان 
برای فروش محصوالت کشاورزی در میادین میوه 
و تره بار می شود.علی مهرکش در خصوص دالیل 
افزایش نرخ میــوه و تره بار، اظهار کــرد: صادرات 
محصوالت کشــاورزی و شــرایط جوی در گرانی 
سبزی و صیفی جات دخیل است، همچنین صادرات 
گوجه فرنگی از هفته گذشته شروع شد و تا پایان دی 
ماه ادامه دارد.وی با اشاره به صادرات پرتقال تامسون 
شــمال و کیوی، تاکید کرد: در حــال حاضر باید 
ممنوعیت صادرات پرتقال برای مصرف شب عید 
در نظر گرفته شود، چراکه صادرات این محصول، 
موجب دو برابر شدن قیمت آن بعد از عید خواهد 
شد. در واقع استان اصفهان در زمستان، محصولی 
تولید نمی کند و سیب سمیرم موجود در سردخانه ها 
نیز به عراق و افغانستان صادر می شود.مهرکش با 
بیان اینکه هر ســاله قیمت محصوالت کشاورزی 
با نزدیک شــدن به ایام نوروز بین ۱۰ تا ۲۰ درصد 
گران می شود، ادامه داد: سبزی و صیفی جات مورد 
نیاز اصفهان از خوزستان، و میوه از شهرهای شمالی 
و جنوب کشور وارد استان می شود، درحالی که پیاز 
قهدریجان تنها محصول تولیدی استان اصفهان در 

این فصل است.

دوربین دیجیتال پوالروید 
iE-90 مدل

 894,000
تومان

دوربین دیجیتال نیکون 
W300 مدل

 4,000,000
تومان

دوربین دیجیتال سونی
RX0 مدل 

رییس خانه صنعت، معدن وتجارت اصفهان گفت: در حال حاضر 
که شاهد ثبات قیمت ارز و دالر هستیم اصناف مختلف حتی در 
صورت ارزان خریدن یک کاال برای کاهش قیمت کاالها مقاومت 
می کنند.محمد رضا برکتین اظهار داشت: در پی تاطم قیمت ارز 
اصناف مختلف به شکل لحظه ای قیمت اجناس را حتی بیشتر از 
آنچه واقعیت داشت، افزایش می دادند.وی بیان داشت: در حال 
حاضر که شاهد ثبات قیمت ارز و دالر هستیم نیز اصناف مختلف 

برای کاهش قیمــت مقاومت می کنند، به نوعــی که آنهایی که 
کاالهای خود را در گرانی خریدند،  حاضر به پایین آوردن قیمت 
خود نمی شوند و آنهایی هم با قیمت پایین خریدند با تردید کاال 
را به قیمت ارزان می فروشند.رییس خانه صنعت، معدن  وتجارت 
اصفهان ادامه داد: با باال رفتن قیمــت ارز و دالر اصناف مختلف 
عادت کردند که با حداکثر ســوددهی کاال را بفروشند و بازار به 
گونه ای شد که اگر یک تومان گران تر جنسی را خریدند، هزینه 

اضافه تر را از گلوی مردم بیرون بکشند و بدین ترتیب بازاری شکل 
گرفته که اخاقی نیست.برکتین با اعام اینکه محکومین این بازار 
مردمی هستند که حقوق ثابت می گیرند و این یعنی آحاد جامعه 
ضربه خورده این بازار هستند، اضافه کرد: امروز یک فضای رقابتی 
غیر منصفانه یا حتی یک شکل مســابقه ای نابرابر شکل گرفته 
 که هر کس توان و قدرتش بیشتر باشــد پول بیشتری از خریدار 

می گیرد.

رییس خانه صنعت،  معدن و تجارت اصفهان:
اصناف برای کاهش قیمت کاالها مقاومت می کنند

بانک ها در حالی بــه عنوان یکــی از اصلی ترین 
متهمان رکود تولید و صنعت در کشــور شناخته 
می شوند که طی دو ســال اخیر به شدت تصدی 
گری در میان آنها افزایش یافته و ورودشان به عرصه 
های تجاری در کشور عما اقتصاد را ناتوان تر کرده 
است. بانک ها درآشفتگی های اخیر اقتصادی متهم 
به عدم همکاری با تولید کنندگان و باج خواهی از 
آنها هستند. این مســئله در حالی اتفاق افتاده که 
میزان سپرده های بانکی در سال های اخیر همواره 
رو به افزایش بوده است. هر چند طی ماه های اخیر 
مردم ترجیح دادند تا به جای ســپرده های بانکی، 
ســرمایه ها را وارد بازار ارز و طا کنند؛ اما با آرام 
شدن اوضاع دوباره پول ها به مقصد بانک ها سرازیر 
شده است. بر اساس اعام بانک مرکزی، مانده کل 
سپرده ها بالغ بر ۱8 هزار و ۳6۹ هزار میلیارد ریال 
در پایان مهر ۱۳۹۷ برآورد شده که نسبت به مدت 
مشابه سال قبل ۲8/۲درصد و نسبت به پایان سال 
قبل ۱۱/6درصد افزایش نشان می دهد. مانده کل 
سپرده ها در پایان مهر ۱۳۹6 بیش از چهار هزار و 
۳۵ هزار میلیارد ریال و  در پایان سال ۱۳۹6 بیش 

از یک هزار و ۹۰۵ هزار میلیارد ریال اعام شد.
بیشترین میزان سپرده ها متعلق به کدام 

استان است؟
بر اساس آمار منتشر شده، بیشترین مبلغ سپرده 
ها مربوط به اســتان تهران با مانده حساب بیش از 
۱۰ هزار و ۲۱6 هزار میلیارد ریال و کمترین میزان 

ســپرده مربوط به اســتان کهگیلویه و بویراحمد 
معادل ۵۰ هزار میلیارد ریال در پایان مهر ۱۳۹۷ 
بوده است.مانده کل تسهیات در پایان مهر ۱۳۹6 
بیش از سه هزار و ۲۴ هزار میلیارد ریال بود و این 
معیار در پایان ســال ۱۳۹6 افزون بــر یک هزار و 
۲66 هــزار میلیارد ریال به دســت آمد. همچنین 
نسبت تسهیات به ســپرده ها بعد از کسر سپرده 
قانونی 8۴/۱ درصد بود که نســبت بــه پایان مهر 
۱۳۹6 حدود ۰/۱ واحد درصد افزایش و نســبت 
به پایان اســفند ۱۳۹6 به میزان ۱/۳ واحد درصد 
کاهش نشــان می دهد. براســاس داده های بانک 
مرکزی در مهرماه ۱۳۹۷ ، ســاکنان استان های 
تهران، اصفهان و یزد بیشترین سرانه سپرده بانکی 

را در کل کشــور به خود اختصاص دادند.بیشترین 
مبلغ سرانه سپرده مهرماه ۱۳۹۷ مربوط به ساکنان 
اســتان تهران با مبلغ ۷6۹ میلیون ریال، اصفهان 
۱۹۲ میلیون ریال و یزد ۱8۰ میلیون ریال به ازای 

هر نفر اعام شد.
اصفهان بیشــترین ســپرده، کمترین 

تسهیالت
بانک های استان اصفهان در حالی در جایگاه دوم 
سرانه سپرده های بانکی در کشــور قرار دارند که 
بانک ها تنها ۴ درصد منابع خود را به ایجاد اشتغال 
پایدار در استان اختصاص داده اند. بر اساس اعام 
معاون اشتغال اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعي 
اســتان اصفهان، امســال بیش از۲۰ هزار میلیارد 

ریال در قالب تبصره ۱8 با ســود ۹ تا ۱۴درصد به 
کارآفرینان از طریق ســازمان جهاد کشــاورزي و 
ســازمان صمت براي این منظــور تخصیص یافته 
اســت.میرهادی زاده با اشاره به اینکه امسال بیش 
از ۱6۰۰میلیارد ریال تسهیات براي ۱۵۰۰طرح 
اشــتغال پایدار روستایي اســتان پرداخت شده، 
افزود: مدیریت ضعیف منابع بانکي در استان باعث 
کندي پرداخت تســهیات مصوب بــه طرح هاي 
کوچک و بزرگ شده اســت.وي ادامه داد: امسال 
از۵6۰ میلیارد ریال اعتبــار تخصیص یافته براي 
کســب و کارهاي خانگي ، کمتر از ۲۰ درصد آن 
 جذب شده و براي رونق اشتغال استان قابل قبول

 نیست.
جو بی اعتمادی به فضای بانکی کشور

طی سال های اخیر، ورشکستگی و کاهبرداری در 
موسسات مالی و اعتباری عما موجب بی اعتمادی 
مردم به نظام بانکی کشور شــده است و البته خبر 
ورشکســتگی بانک ها نیز هر از چند گاهی فضای 
اقتصادی را متشنج می کند؛ اما دولت تاش دارد 
تا به نوعی سیستم ســرکش بانکی کشور را در راه 
توســعه اقتصادی مهار کند. بر همین اساس بانک 
مرکزی و دولت بانک ها را ملــزم به پذیرش وثایق 
مختلف و متنــوع برای دادن وام هــا به واحدهای 
تولیدی کرده اســت تا شــاید بخشــی از مشکل 
نقدینگی تولید حل شود. از سوی دیگر دست بانک 
ها را نیز برای پذیرش سپرده های بانکی و پرداخت 
سود باز گذاشته و به رغم هشدارها تقریبا نظارتی بر 

روند پرداخت سودهای بانکی در کشور نمی شود.

سرکشی بانک ها در اقتصاد ایران
 اصفهان بیشترین سرانه سپرده های بانکی را پس از تهران دارد؛

حق بهره برداری از معدن اختصاصی توسط ذوب آهن اصفهان جهت تکمیل زنجیره تولید

 8,100,000
تومان

اپلیکیشن پات، محصول شرکت 
کارت اعتباری ایران کیش در حوزه 
صنعت پرداخت است که خدماتی 
از قبیل خرید شــارژ، بسته های 
اینترنتی، پرداخــت قبض، انتقال 
وجه، خرید بســته های اینترنتی،   
خرید شــارژ همراه، اســتعالم و 
پرداخت قبض میــان دوره و پایان 
دوره سیم کارت های دائمی همراه 
اول )تنها با وارد کردن شماره همراه( 

و...  را به شما می دهد.

پات

شن مالی
معرفی اپلیکی

مرضیه محب رسول

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسامی با حضور در غرفه ذوب 
آهن در اولین نمایشگاه بین المللی زنجیره تامین فوالد کرمان )سیمکس 
۲۰۱۹( عنوان کرد: با توجه به ذخایر غنی سنگ آهن در کشور ، حق ذوب 
آهن بهره برداری از معدن به صورت اختصاصی است. باید تدابیری اتخاذ 
شود تا انسجام و هماهنگی الزم بین واحدهای معدنی با تولیدکنندگان 
فوالد از جمله ذوب آهن اصفهان به وجود آیــد و این واحدها به پویایی و 

ثبات برسند.
محمدرضا پورابراهیمی با اشــاره به توانمندی معــادن کرمان گفت: با 

توجه به شناســایی یک میلیارد تن ذخیره قطعی سنگ آهن در استان 
کرمان آماده هرگونه همکاری هســتیم تا ارتباط بین ذوب آهن اصفهان 
و معادن استان کرمان را برقرار کنیم که مســتلزم دیده شدن منافع دو 
طرف در این فرآیند اســت . وی ادامه داد: ظرفیــت تولید فوالد مرحله 
عملیاتی و باید مبنای حرکت ســایر فعالیت ها شــود. در سنگ آهن هر  
گام رو به جلو  ارزش افزوده بیشــتری را به وجود مــی آورد و ذوب آهن 
 اصفهان اکنون ایــن ظرفیــت را دارد و باید مورد حمایــت جدی قرار

گیرد.

رییس اتاق بازرگانی اصفهــان،  یکی از وظایف 
مهم اتاق های بازرگانی را توســعه و تســهیل 
کسب و کار برای فعــــاالن اقتصادی برشمرد 

و گفت: spx می تواند زمینه ارتباط 
بین فعاالن اقتصادی در زمینه های 
مختلف را فراهــم کند و همچنین 
زمینه ارتباطات بیــن المللی بین 
خارجــــــی  کارفرمایــــــان 
و پیمانـــــکاران داخلــــی را 
فراهم سازد.سید عبدالوهاب سهل 
آبادی با اشاره به اینکه اتاق بازرگانی 
اصفهان پیش قــدم در  راه اندازی 

مرکز پیمانکاری فـــرعــــی )Spx(  در کشور 
بود، افزود: پس از یــک دوره فعالیت این مرکز، 
به  اتاق بازرگانی ایــــــران پیشنهاد دادیـــم 
ایـــن مرکز در اتاق های بازرگانی سراسر کشور 
راه اندازی و به صورت ملی اداره شود.وی از راه 
اندازی شورای راهبردی spx در اتاق بازرگانی 
ایران خبر داد و گفت: این شورا می تواند نقش 
موثری در راه اندازی مرکــز پیمانکاری فرعی 
در ســطح کشــور و  تقویت ارتباط بین المللی 
با یونیدو داشته باشــد. وی، یکی از چالش های 
شهرک های صنعتی را بی اطاعی صنعتگران از 
واحدهای تولیدی  فعال در آن شهرک دانست 
و گفــت: spx می تواند شــبکه ارتباطی بین 
صنعتگران یک شهرک یا استان و کشور را فراهم 

کند که در قالب یک نرم افزار از توانمندی های 
یکدیگر باخبر شــوند و زمینه همــکاری بین 
یکدیگر را فراهم کنند.وی با اشــاره به تحریم 

های خارجی علیه ایران و ضــرورت هم افزایی 
واحدهای صنعتی در این شــرایط گفت: ایجاد 
شبکه ارتباطی بین واحدهای صنعتی می تواند 
نـیـازهای تولیدکننـدگان در داخل کشـــور 
را با هزینه کمتـــر تامین کنــد و چرخه تولید 
به چرخش باشــد و برای جوانان اشتغال زایی 
شود.  مصطفی رناسی، نایب رییس اتاق بازرگانی 
اصفهان هم در این نشست از تجربه موفق مرکز 
پیمانکاری فرعی اتاق اصفهان طی چهار سال 
گذشــته خبر داد و گفت:تاکنون قراردادهای 
داخلی و خارجی بسیاری در مرکز تنظیم شده 
اســت و هر ســال نمایندگان spx اصفهان در 
نمایشگاه های آلمان و فرانسه که توسط یونیدو 

برگزار می شود،شرکت فعال دارند.

رییس اتاق بازرگانی اصفهان خبر داد:

تشکیل شورای راهبردی spx در اتاق بازرگانی ایران  
سومین جشــنواره ملی نوآوری محصول برتر 
ایرانی، ۲6 دی ماه ۹۷ با هدف توسعه اقتصاد 
ملی و حمایت از نوآوری های داخلی به همت 

پژوهشکده سیاســت گذاری علم، فناوری و 
صنعت دانشگاه صنعتی شــریف و با حمایت 
ستاد توســعه فرهنگ علم ، فناوری و اقتصاد 
دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهــوری و نیز مشــارکت ســایر نهادهای 
حاکمیتی کشــور در ســالن جابر ابن حیان 
دانشگاه صنعتی شــریف برگزار شد. در این 
جشــنواره که با هدف شناســایی، ارزیابی و 
تعیین برترین نوآوری های شرکت های ایرانی 
در حوزه تولید و ارائــه محصوالت و خدمات 
جدید به مصرف کنندگان و تقدیر از تاشگران 
صنعت و کســب و کار برگزار شــد، شرکت 
فوالد مبارکه توانست با ارائه دو محصول ویژه 
خود شامل فوالد پوشــش دار گالوانیزه برای 

صنایع خودرو و همچنین سیســتم پردازش 
تصویر و کنترل دیســک هــای واحد گندله 
ســازی فوالد ســازی، عنوان تولیــد کننده 
نوآور را درســال ۹۷ از آن خود 
کرده و موفق بــه دریافت جایزه 
ویــژه و تندیس ســومین دوره 
این جشــنواره شود.براساس این 
گزارش، در پایان این جشــنواره 
از شــرکت های منتخب نوآوری 
محصول برتر ایرانی شامل شرکت 
فوالد مبارکه اصفهان، شــرکت 
فوالد هرمزگان، شرکت کویر تایر، 
شرکت ســیمان سپاهان، شــرکت مخابرات 
ایران، پتروشیمی جم، شرکت نفت پاسارگاد، 
 شــرکت بهســازان ملت و... تقدیــر به عمل

 آمد.
گفتنی است؛ شرکت فوالد مبارکه در دومین 
جشنواره ملی نوآوری محصول برتر ایرانی در 
سال ۹6 نیز موفق به دریافت جایزه محصول 
برتر نــوآور ایرانی در زمینه فــوالد مقاوم در 

برابر زلزله شد.
همچنین در پایان ســومین جشــنواره ملی 
نوآوری محصول برتــر ایرانی از ۲۳ محصول 
برتر تقدیر به عمل آمد و ۴ گواهینامه اهتمام 
 به نــوآوری نیز به شــرکت های برتــر اهدا 

شد.

 فوالد مبارکه موفق به دریافت تندیس تولید کننده
 دو محصول نوآورانه در کشور شد
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مزایده اموال غیر منقول ) اسناد رهنی(
10 شــماره آگهــی: 139703902142000007 شــماره پرونــده:  /46
کالســه  اجرایــی  پرونــده  اســاس  بــر   139704002142000013
139704002142000013 به شماره بایگانی 9700018  له بانک کشاورزی شعبه 
دهاقان و علیه حبیب اله سبزواری شــهرضا تمامت ششدانگ عرصه و اعیان زمین 
محصور با بنای احداثی به شما ره پالک ثبتی سه فرعی از یکصد و نه اصلی واقع در 
بخش ثبتی دهاقان مورد ثبت صفحه 91 دفتر 220 امالک به شماره ثبت 62827 
دارای سند مالکیت به شماره 958192 ب 93 ملکی آقای حبیب اله سبزواری شهرضا 
بانضمام کلیه اعیان، ساختمانها، تاسیسات موجود و آتی االحداث و ماشین آالت اعم 
از منصوبه و  غیر منصوبه فعلی و آتی و کلیه امتیازات مربوطه شامل آب، برق و گاز و 
هر زیادتی دیگر اعم از متصل یا منفصل با حدود اربعه ششدانگ پالک سه فرعی از 
یکصد و نه – اصلی شمااًل: در ســه قسمت که قســمت دوم آن شرقی است اول 
دیواریست بطول دویست و سی و هشت متر و نود سانتیمتر به باقیمانده یکصد و نه 
اصلی دوم دیواریست بطول شش متر و نود سانتی متر به باقیمانده یکصد و نه اصلی 
سوم دیواریست بطول نود متر و بیست و چهار سانتی متر به کوچه اختصاصی شرقا در 
سه قسمت که قسمت دوم آن شمالی است اول درب و دیوار بطول نود و هشت متر به 
گذر به عرض دوازده متر دوم دیواریست بطول شش متر و هشتاد و پنج سانتی متر به 
گذر به عرض دوازده متر سوم دیواریست بطول دویست و نود و هشت متر به گذر به 
عرض دوازده متر جنوبًا دیواریست بطول دویست و سی و چهار متر و سی و هشت 
سانتی متر به باقیمانده یکصد و نه اصلی غربا دیواریست بطول چهارصد و شش متر 
و هشتاد و نه ســانتی متر به باقیمانده یکصد و نه اصلی به موجب سند رهنی شماره 
9676 مورخ 1395/06/31 دفتر اسناد رسمی شماره 222 دهاقان در رهن و وثیقه 
بانک کشاورزی شعبه دهاقان قرار گرفته است به علت عدم پرداخت بدهی بستانکار 
تقاضای صدور اجراییه نموده و پس از ابالغ اجراییه به درخواست بانک بستانکار و 
باســتناد قانون اصالح ماده 34 اصالحی قانون ثبت و آیین نامه اصالحی مربوطه 
پالک مورد رهن فوق الذکر مورد ارزیابی قرار گرفته که برابر صورتمجلس تنظیمی 
توسط مامور اجرا و اوراق ارزیابی کارشناسان رسمی دادگستری بدین شرح توصیف 
و ارزیابی  گردید: الف( 1- عرصه: به مســاحت یکصد و سیزده هزار و پانصد و نود و 
چهار متر و هشــتاد و پنج یکصدم متر مربع که مطابق پایان کار شماره 165 مورخ 
82/08/17 از فرمانداری شهرستان دهاقان به میزان پانزده هزار متر مربع از عرصه 
جهت ساخت و محوطه مرغداری می باشد و مابقی آن کشاورزی و با درختان انار می 
باشد 2- نگهبانی: در یک طبقه به مساحت حدود بیست و نه متر و بیست یکصدم متر 
 مربع با مشخصات سقف: تیرآهن، دیوار: بلوک و آجری، درب و پنجره: پروفیل آهن
 3- سالن های شماره 1: شامل سالن تولید و دفتر کار و اتاق کارگری به مساحت حدود 
یکهزار و چهارصد و سی و نه متر مربع با مشخصات اسکلت: دیوار باربر و ستون فلزی، 
سقف: تیرآهن) طاق ضربی طاق و چشمه آجری(، دیوار: آجری، کف: بتنی، درب و 
پنجره: پروفیل آهن 4- انبار دان: به مساحت حدود دویست و هفتاد و سه متر مربع با 
مشخصات اسکلت: دیوار باربر، سقف: تیرآهن )طاق ضربی طاق و چشمه آجری(، 
دیوار: آجری، کف: بتنی، درب و پنجره: پروفیل آهن، بدنه: پالستر سیمان 5- سالن 
2: به مساحت حدود یکهزار و دویست و ســی و سه متر مربع با مشخصات اسکلت: 
دیوار باربر و ستون فلزی ســقف: تیرآهن )طاق ضربی طاق و چشمه آجری(، دیوار: 
آجری، کف: بتنی، درب و پنجره: پروفیل آهن 6- موتورخانه، ســرویس بهداشتی، 
آبدارخانه، داروخانه و اتاق به مســاحت حــدود یکصد و پنجاه و پنــج متر مربع با 
مشخصات اسکلت: دیوار باربر و ستون فلزی ســقف: تیرآهن) طاق ضربی طاق و 
چشمه آجری(، دیوار: آجری، درب و پنجره: پروفیل آهن 7- استخر و اتاق پمپاژ شامل 
اتاقک به مساحت حدود بیست و دو متر مربع با مشخصات دیوار: آجری، کف: بتنی، 
سقف: ورق فلزی و اســتخر به ابعاد 25 * 24/5* 2/2 متر  با مشخصات کف: بتنی 
،دیوارها: بلوکی با پالستر سیمان با حفاظ توری 8- اتاق باسکول به مساحت حدود 
نه متر مربع با مشخصات دیوارها: بلوکی، ســقف: نبشی و سرامیک، درب و پنجره: 
پروفیل آهن، نما: پالستر سیمان 9- ســرویس بهداشتی به مساحت حدود سه متر 
مربع دارای یک چشمه توالت با دستشویی با مشخصات دیوارها: آجری، سقف: ورق 
فلزی، بدنه: پالستر ســیمان، کف: بتنی، درب: پروفیل آهن 10- محوطه سازی و 
دیوارهای پیرامونی که محوطه به صورت خاکی می باشد و دیوارها پیرامونی به طول 
هفتصد و سی و سه متر از مصالح گلی آن موجود و مابقی تخریب شده است لذا با توجه 
به نوع کاربری، موقعیت و ابعاد و نوع عرصه و اعیان توســط کارشــناس رســمی 
دادگستری در زمینه راه و ســاختمان به مبلغ یازده میلیارد و چهارصد و بیست و سه 
میلیون و نهصد و چهل هزار ریال ارزیابی گردیده. ب( اقالم تاسیساتی: 1- تصفیه 
خانه آب کشاورزی جنب استخر آب با تجهیزات کامل شامل پمپ با قدرت 7/5 کیلو 
وات، سیستم تصفیه و فیلترها با فشار 6 بار psi 90 با ظرفیت 36 متر مکعب بر ساعت 
به همراه سیستم رزرو ساخت گروه مهندسی تکنو پارس با کابل کشی حدود 200 متر 
و تابلوهای برق و چاه ارت های مربوطه که از این تصفیه خانه فقط برای سیســتم 
آبیاری قطره ای باغ اناری استفاده می شود 2- سیستم پمپاژ و انتقال آب از چاه آب 
محل به منبع ذخیره15000 لیتری با پمپ کفکش مدل اســپیریم با هد 70 متر با 
 قدرت 4 کیلو وات با کنتور آب آن با لوله پلی اتیلن ســایز 3 اینــچ و بطول 30 متر

 3- سیستم پمپاژ و انتقال آب از منبع فوق به 4 منبع 1000 لیتری سالنها با 4 دستگاه 
پمپ زمینی با قدرت هر کدام 2 کیلو وات و با لوله پلی اتیلن سایز 25 و بطول 100 متر 
4- انتقال آب از منابع 1000 متری به داخل سالنها با پمپهای هوایی و لوله پلی اتیلن 
 ســایز 25 بطول 100 متر با نازل های مخصوص آبخوری اتوماتیک داخل سالنها
 5-  خط آب مصرفی برای کل مصارف آب آشامیدنی و بهداشتی ساختمان اداری با 
لوله سایز 25 بطول 50 متر 6- سیستم فاضالب بهداشتی و چاه های جذبی با لوله 
کشی پلیکا سایز 4-6 اینچ و 2 حلقه چاه جذبی 7- سیستم فاضالب شستشوی سالنها 
با 8 حلقه چاه جذبی و بین ســالنها با 2 چاه جذبی 8- سیستم برق رسانی با تیرهای 
اختصاصی به تعداد 11 تیر و ترانس اختصاصی با ظرفیت KVA 50 با دو مورد حق 
اشتراک با کنتورهای سه فاز به شماره های اشتراک 1/6/25/01/80/04/3136 با 
ظرفیت 9 کیلو وات و اشتراک 1/6/25/01/63/02/8600 با ظرفیت 30 کیلو وات و 
با تعداد 2 تابلوهای برق و سیستم برق رسانی به ساختمان اداری و سالنها و پمپ خانه 
و تصفیه خانه آب و سالن تولید دان با تابلوهای مربوطه و چاه های ارت مورد نیاز و 
متعلقات مربوطه 9- سیستم روشنایی محوطه با 1 عدد تیر و 6 عدد چراغهای برق 
که به دیوارها ساپورت شده اند 10- سیســتم برق اضطراری با یک دستگاه دیزل 
ژنراتور مارک BOsH با قدرت KVA 32/5 معادل برق شبکه با تابلو و تجهیزات 
مربوطه 11- سیستم تامین سوخت گازوییل جهت گرمایش 4 سالن مرغداری با دو 
تانک هوایی مستعمل به ظرفیت 56000 لیتر و یک دستگاه پمپ با ظرفیت 5 کیلو 
وات و لوله کشــی گالوانیزه تا محل کوره های هوای گرم سالنها به طول 200 متر 
12- تانک نفت زمینی با ظرفیت 1500 لیتر 13- کوره های هوای گرم سنتی جهت 
گرم کردن 4 سالن با مشعل سوخت گازوئیل به تعداد 3 دستگاه برای هر سالن 14- 

سیستم تهویه 4 سالن با 3 دستگاه فن برای هر ســال که دو دستگاه آن کوچک با 
موتور 0/5 کیلو وات و یک دستگاه بزرگ با موتور 1 کیلو وات است 15- سیستم تولید 
دان با ظرفیت 4 تن در روز شامل آسیاب با موتور 7/5 کیلو وات و میکسر با موتور 10 
کیلو وات و باالبر با موتور 3 کیلو وات و زنبر برقــی با موتور 3 کیلو وات و تجهیزات 
جانبی مثل وســایل کیل گیری و توزین و فرغون و هواکش ســالن 2 دســتگاه با 
تابلوهای برق مربوطه و چاههای ارت 16- باســکول 50 تنی اتوماتیک با سیستم 
کامپیوتر و توزین و صدور قبض تجهیزات مربوطه 17- سیســتم دان خوری های 
دستی 4 ســالن 18- سیســتم مهپاش با سمپاش فرغونی دســتی 19- داروخانه 
دامپزشــکی و کشــاورزی با انواع داروهای مورد نیاز 20- تجهیزات ضد عفونی و 
شستشو و سمپاشی با سمپاش تراکتوری 21- سیستم ســرمایش 4 سالن با آب و 
پوشال مخصوص مرغداری ها با پمپ با ظرفیت 1 کیلو وات و لوله کشی پلی اتیلن 
22- یک دســتگاه دوربین دم درب ورودی 23- سیستم آتش نشانی با دو کپسول 
24- مرغداری دارای مجوز بهره برداری به شماره 17329 مورخ 93/05/21 با تعداد 
27000 قطعه از نوع گوشتی می باشد البته طراحی بر اساس 30000 قطعه است به 
نام برند ماکیان نیمچه گوشتی که مرغداری در حال حاضر دارای دو سالن مجهز به 
مساحت هر یک 1500 متر مربع که هر سالن مجددا به دو سالن دیگر تقسیم شده 
جمعا چهار سالن به مساحت 3000 متر مربع و حدود 10000 متر مربع محوطه و آماده 
فعالیت بوده و مجهز به تمام تجهیزات الزم اعم از انبار و سالن تولید دان و ساختمان 
اداری به مساحت 200 متر مربع می باشد و آماده برای جوجه ریزی می باشد و تمام 
اقالم تاسیساتی برای این واحد و تولید الزم و ضروری است و تماما در یک پکیج دیده 
شده و قابل تفکیک نمی باشد توسط کارشناس رسمی دادگستری در زمینه تاسیسات 
 ســاختمانی به مبلغ شــش میلیارد و پانصد میلیون ریال ارزیابی گردیده اســت. 
ج( مهندسی آب: 1- ارزش امتیاز بهره برداری از چاه آب بر اساس 0/5787 لیتر در 
ثانیه مستمر معادل پنج متر مکعب در شــبانه روز و نیاز مصارف شرب و شستشوی 
کارکنان به مبلغ یک میلیارد و پانصد و شصت و دو میلیون و چهارصد و نود هزار ریال 
2- ارزش حفاری چاه آب شرب در عمق 52 متر و بدنه سازی و لوله گذاری جدار به 
قطر 80 سانتی متر به مبلغ دویست و هفتاد و پنج میلیون ریال 3- ارزش قدر السهم 
حق آبه 1/84 یک حبه آب قنات با دبی متوسط 4/5 لیتر در ثانیه دارای سند رسمی 
به مبلغ یکصد و هشتاد و هفت میلیون و پانصد هزار ریال 4- ارزش مالکیت مشاعی 
طول قنات احداثی و نهر بتنی به میزان 1/84 یک حبه و حقوق ارتفاقی به مبلغ یکصد 
و هشتاد و دو میلیون ریال 5- ارزش مجوز و احداث سیستم آبیاری قطره ای شامل 
تجهیزات شبکه انتقال و توزیع تا پای درخت با لوله پلی اتیلن 2 اینچ و قطره چکان 
در هشت ردیف در مساحت 6/2 هکتار باغ انار به اضافه شیر فلکه تقسیم آب که دارای 
مجوز 4 هکتار می باشد به مبلغ پانصد و هشتاد و هشت میلیون ریال 6- بهای حفاری 
هفت حلقه چاه سطحی جذبی فاضالب و پساب دستشویی از عمق 8 الی 12 متر به 
مبلغ یکصد و سه میلیون و پانصد هزار ریال 7- ارزش مخزن بتنی بلوکی هوایی در 
طبقه فوقانی اطاق چاه با ظرفیت 11 متر مکعب به ارزش پنجاه میلیون ریال که جمعا 
به مبلغ دو میلیارد و نهصد و چهل و هشت میلیون و چهارصد و نود هزار ریال توسط 
 کارشــناس رســمی دادگســتری در زمینه مهندســی آب ارزیابی گردیده است. 
د( کشاورزی: 1- با عنایت به مستند بودن ملک اراضی کشاورزی و وضعیت خاک 
موقعیت ملک به ازا هر متر مربــع 1/000/000 ریال جمعا به مبلغ 660/000/000 
ریال 2- 2/5 سهم آب از قنات در گردش هفت شبانه روز هر ساعت 300/000/000 
ریال جمعا به مبلغ 750/000/000 ریال 3- 6/6 هکتار باغ انار و مو که شامل 6/3 باغ 
انار با فاصله 3/5 متر که هر هکتار حدود 660 اصله با احتساب راههای موجود در باغ 
جمعا 4150 درخت انار و 0/3 هکتار مو با فاصله 2*2 جمعــا به تعداد 750 اصله با 
وضعیت آبیاری تحت فشــار و تجهیــزات مربوطــه روی هم بــه ازاء هر هکتار 
180/000/000 ریال درخت دارا می باشد که جمعا به مبلغ 1/188/000/000 ریال 
می باشــد 4- تعداد 9 درخــت کاج تهران، 6 درخت ســرو هفت ســاله هر اصله 
2/500/000 ریال جمعا به مبلغ 37/500/000 ریال که با توجه به 2/5 ساعت آب در 
گردش هفت شبانه روز و مساحت دو قطعه باغ  و فضای سبز روی هر 6/6 هکتار برابر 
شصت و شش هزار متر مربع تحت باغ انار به همراه کمتر از سطح یک مو و فضای 
سبز به ازاء هر هکتار چهارصد میلیون ریال جمعا به مبلغ دو میلیارد و ششصد و چهل 
میلیون ریال توسط کارشناس رسمی دادگستری در زمینه منابع طبیعی و کشاورزی 
برآورد گردیده است. کل موارد ارزیابی توسط کارشناسان فوق الذکر به مبلغ بیست و 
سه میلیارد و پانصد و دوازده میلیون و چهارصد و ســی هزار ریال برآورد و ارزیابی 
گردیده است. ضمنا طبق اعالم بستانکار مورد وثیقه موضوع سند رهنی فوق الذکر 
فاقد بیمه می باشد، در جلسه مزایده که از ساعت 9 صبح الی 12 روز چهارشنبه مورخ 
1397/11/24 در محل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان دهاقان تشکیل می گردد 
از طریق مزایده نقدا به فروش می رسد چنانچه روز مزایده با تعطیل رسمی پیش بینی 
نشــده مواجه گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر 
برگزار خواهد شــد. طالبین می توانند قبل از شرکت در جلسه مزایده از مورد مزایده 
تمامت ششدانگ پالک ثبتی ســه فرعی از یکصد و نه اصلی واقع در بخش ثبتی 
دهاقان به آدرس دهاقان انتهای راه مواصالتی روستای الریچه به جاده شهرضا- 
مبارکه که مزرعه هفت یکی بازدید به عمل آوردند. الزم به ذکر است پرداخت بدهی 
های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی 
که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره 
تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شــده یا نشده باشد به عهده برنده 
مزایده است و نیز  در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل 
مازاد به برنده مزایده در صورت درخواست مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده 
 نقدا وصول می گردد این آگهی یــک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ و منتشــر 
می گردد. تاریخ انتشار: 1397/10/30  م الف:350151  اداره اجرای اسناد رسمی 

دهاقان )2347 کلمه، 23 کادر(
ابالغ راي

10 شــماره دادنامــه: 9709973734101004 شــماره پرونــده:  /158
9709983734100263 شماره بایگاني شــعبه: 970267 خواهان: آقاي محمود 
جاریاني فرزند احمد به نشاني تهران قیطریه خیابان سلیماني شرقي کوي الله پالک 
28 واحد 6، خواندگان: 1- آقاي اسمعیل جاریاني فرزند احمد 2- آقاي امیر حسین 
ماندگاري فرزند علــي 3- خانم علیه خانم ماندگاري فرزند علي 4- خانم نســرین 
ماندگاري فرزند علي 5- خانم حمیرا ماندگاري فرزند علي 6- آقاي هادي جاریاني 
فرزند محمدرضا به نشاني تهران خ مدني شمالي خ بزرگیان ک کتابي پ 25 واحد 
5،  7- آقاي سعید جاریاني فرزند محمد رضا به نشاني تهران میدان رسالت خ مدني 
ایستگاه مترو فدک خ بزرگیان ک کتابي پ 25 واحد 6، خواسته: الزام به تنظیم سند 
رسمي ملک، گردشکار: دادگاه با عنایت به محتویات پرونده ختم دادرسي را اعالم و 
با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور راي مي نماید. راي دادگاه: 
در خصوص درخواست آقاي محمود جاریاني مبني بر اینکه طي دادنامه شماره 943 

مورخ 97/9/29 همین شــعبه حکم به محکومیت خواندگان به الزام به تنظیم سند 
رســمي پالک ثبتي 210 فرعي از 118 اصلي به میزان 5/5 سهم صادر شده است 
 در حالیکه موضوع خواسته و حق وي دو سوم ســهم از 5/5 سهم است لذا اصالح

 راي را خواســتار اســت. لذا دادگاه با توجه به بررســي پرونده و احراز درخواست 
خواهان اصلي، حکم ســابق الصدور صدر الذکر را به شرح الزام خواندگان به تنظیم 
سند رسمي دو ســوم ســهم از 5/5 ســهم پالک ثبتي 210 فرعي از 118 اصلي 
در حق خواهان به اســتناد ماده 309 قانون آئین دادرســي مدني اصالح مي نماید 
دادن رونوشــت راي اصلي بدون راي تصحیحي ممنوع اســت. شــماره دادنامه: 
9709973734100943 شــماره پرونــده: 9709983734100263 شــماره 
بایگانی شــعبه: 970267 خواهان: آقاي محمود جاریاني فرزند احمد به نشــاني 
تهران قیطریه خیابان ســلیماني شــرقي کوي الله پالک 28 واحد 6، خواندگان: 
1- آقای ســعید جاریانی فرزند محمدرضا به نشــانی اســتان تهران شهر تهران 
میدان رســالت خ مدنی ایســتگاه مترو فدک خ بزرگیان ک کتابــی پ 25 واحد 
6، 2- آقای امیر حســین ماندگاری فرزند علی 3- خانم حمیــرا ماندگاری فرزند 
علی 4- خانم علیه خانــم ماندگاری فرزند علی 5- آقای اســمعیل جاریانی فرزند 
احمد 6-خانم نســرین مانــدگاری فرزند علــی 7- آقای هــادی جاریانی فرزند 
 محمدرضا به نشانی استان تهران شهر تهران خ مدنی شمالی خ بزرگیان ک کتابی 
پ 25 واحد 5، خواسته: الزام به تنظیم سند رســمي ملک، رای دادگاه: در خصوص 
دادخواســت آقای محمود جاریانی به طرفیــت آقایان و خانم ها: هادی و ســعید 
 جاریانی )ورثه مرحوم محمدرضا جاریانی( و اســماعیل جاریانی و نسرین و حمیرا و 
علیه و امیر حسین ماندگاری )ورثه مرحومه فاطمه جاریانی( به خواسته الزام به تنظیم 
سند رسمی 210 فرعی از 18 اصلی با این توضیح که خواهان اظهار داشته که 5/5 
سهم از پالک مورد خواسته متعلق به مرحومه مرضیه جاریانی بوده که توسط ورثه 
وی به تاریخ 94/1/1 به وی منتقل شده است لذا الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی 
را خواستار اســت. چند نفر از خواندگان ) اول و دوم و پنجم( طی الیحه 1139358 
ادعای خواهان را تایید نموده اند و خواندگان دیگر حاضر نشده و ایراد و تکذیبی به 
عمل نیاورده اند و اداره ثبت طی پاســخ استعالم میزان 5/5 سهم مشاع از 12 سهم 
ملک را در مالکیت مرحومه مرضیه جاریانی اعالم نموده است لذا نظر به احراز رابطه 
معاملی و با  توجه به اصل صحت و لزوم قراردادی و با استناد به مواد 303 و 306 و بند 
5 ماده 331 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 219 و 220 قانون مدنی دعوی خواهان 
را وارد تشخیص و حکم به محکومیت خواندگان به حضور در دفترخانه اسناد رسمی 
و انتقال 5/5 ســهم از پالک ثبتی 210 فرعی از 18اصلی مالکیت مرحومه مرضیه 
جاریانی در حق خواهان محکوم می نماید رای صادره نسبت به خوانده اول و دوم و 
پنجم قطعی و نسبت به دیگر خواندگان غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل 
واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف بیســت روز قابل اعتراض در دادگاه تجدید 
نظر استان اصفهان می باشد. م الف: 347119  شعبه اول دادگاه عمومي حقوقي 

نطنز )659 کلمه، 6 کادر(
حصر وراثت

10/157  آقاي احمد سلطاني تیراني داراي شناسنامه شماره 188  به شرح دادخواست 
به کالسه 987/97  از این شورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان اسدا... سلطاني تهراني به شناســنامه 3704 در تاریخ 97/7/21  
اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت 
به: 1- محسن ســلطاني تیراني، ش.ش 49، 2- احمد ســلطاني تیراني، ش.ش 
188 فرزندان ذکور متوفي 3- فاطمه ســلطاني تهرانــي، ش.ش 183، 4- مژگان 
سلطاني تیراني، ش.ش 134، 5- طیبه سلطاني، ش.ش 126، 6- طاهره سلطاني 
 تیراني، ش.ش 44، 7- شهین سلطاني، ش.ش 176، 8- رضوان سلطاني تیراني، 
ش.ش 20 فرزندان اناث متوفي 9- زهرا سلطاني تهراني، ش. ملي 5499300372 
همسر متوفي و متوفي به غیر از ورثه فوق ورثه دیگري ندارد.  اینک با انجام تشریفات 
مقدماتي درخواست مزبور را در یک نوبت آگهي مي نماید تا هر کسي اعتراضي دارد 
 و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم
 دارد و اال گواهي صادر خواهد شــد. م الف: 349709 احمدي قاضي شعبه اول 

شوراي حل اختالف تیران )178 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

10/110  آقای داریوش بختیاروند دارای شناسنامه شــماره 5 به شرح دادخواست 
به کالســه  493/97 از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شــادروان ســوگل بختیاروند بختیاری به شناســنامه 1431 در 
 تاریخ 1393/11/12 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگــی گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر اســت به پنج فرزند پســر به نام هــای 1- ســهراب بختیاروند، 
ش.ش 1 متولد 1329/1/7، 2- جهانشــا بختیاروند بختیاری، ش.ش 204 متولد 
 1333/12/30، 3- شاپور بختیاروند، ش.ش 225 متولد 1336/11/10، 4- داریوش

 بختیارونــد، ش.ش 5 متولــد 1340/3/5، 5- شــاهرخ بختیارونــد، ش.ش 
326  متولــد 1345/6/5 و دو فرزند دختــر به نام های 1- حوریــوش بختیاروند، 
ش.ش 192 متولــد 1324/5/2، 2- عشــرت بختیارونــد، ش.ش223 متولــد 
1335/9/10 به غیــر از نامبردگان فــوق وارث دیگــری ندارد. اینــک با انجام 
تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یــک مرتبه آگهی مــی نماید تا هر 
کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر نخستین 
 آگهی ظــرف یک مــاه به شــورا تقدیــم دارد و اال گواهــی صادر خواهد شــد. 
م الف: 352124 شعبه اول حقوقی مجتمع شــماره یک شورای حل اختالف 

شهرستان فریدونشهر)179 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

10/154  آقای داریوش بختیاروند دارای شناسنامه شماره 5 به شرح دادخواست به 
کالسه  492/97 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان محمد تقی بختیاروند به شناسنامه 117 در تاریخ 65/3/8 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به ده فرزند 
پســر به نام های 1- ســهراب بختیاروند، ش.ش 1 متولد 1329/1/7، 2- جهانشا 
 بختیارونــد بختیاری، ش.ش 204 متولــد 1333/12/30، 3- شــاپور بختیاروند، 
1336، 4- داریــوش بختیارونــد، ش.ش 5  /11 ش.ش 225 متولــد 10/
متولــد 1340/3/5، 5- شــاهرخ بختیارونــد، ش.ش 326  متولــد 1345/6/5، 
6- مجیــد بختیارونــد، ش.ش 7 متولــد 1331/2/2، 7- حمیــد بختیارونــد، 
1338، 8- ســعید بختیارونــد، ش.ش 4422  /2 ش.ش 14 متولــد 2/
 متولــد 1340/10/20، 9- جمشــید بختیارونــد، ش.ش 1 متولــد 1344/1/1 ،
10- ســیاوش بختیارونــد، ش.ش 5813 متولــد 1350/2/5 و چهــار فرزنــد 
 دختر به نام هــای 1-حوریــوش بختیارونــد، ش.ش 192 متولــد 1324/5/2، 
 2- عشــرت بختیاروند، ش.ش223 متولد 1335/9/10 ، 3- شــوکت بختیاروند، 
ش.ش 7780 متولــد 1351/5/1 ، 4- کوکــب بختیارونــد، ش.ش 267 متولد 

1335/5/3 و دو همســر دائمی بــه نام های 1- ســوگل بختیارونــد بختیاری، 
ش.ش 1431 متولــد 1303/6/6، 2- مهــری جعفــری، ش.ش 22 متولــد 
1303/3/2 و به غیــر از نامبــردگان فوق وارث دیگــری ندارد. اینــک با انجام 
تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یــک مرتبه آگهی مــی نماید تا هر 
کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر نخستین 
 آگهی ظــرف یک مــاه به شــورا تقدیــم دارد و اال گواهــی صادر خواهد شــد. 
م الف: 352237 شعبه اول حقوقی مجتمع شــماره یک شورای حل اختالف 

شهرستان فریدونشهر)253 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

10/167  آقای میالد حســینی  دارای شناسنامه شــماره 1120003733 به شرح 
دادخواســت به کالســه  501/97 از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شــادروان درویشــعلی حســینی به شناسنامه 104 
 در تاریخ 97/8/17 اقامتــگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثــه حین الفوت 
آن مرحــوم منحصر اســت به یک فرزند پســر به نــام میالد حســینی، ش.ش 
1120003733 متولــد 1368/2/15 و ســه فرزنــد دختر به نام هــای 1- زهرا 
حسینی، ش.ملی 1120182050 متولد 1379/4/26 ، 2- مریم حسینی، ش.ملی 
1120060702 متولد 1370/6/3، 3- نرگس حســینی ، ش.ملی 1120183069 
متولد 1379/4/26 و یک همســر دائمــی به نام آمنه صادقــی، ش.ش 30 متولد 
1353/1/30 و مادر نامبرده به نام حبیبه حسینی، ش.ش 1120 متولد 1312/4/2 
و غیر از نامبردگان فــوق وارث دیگری ندارد.  اینک با انجام تشــریفات مقدماتی 
درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهــی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شــد. م الف: 350964 شعبه اول حقوقی 

مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان فریدونشهر)180 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

10/168 خانم فاطمه ســلطانی دارای شناسنامه شــماره 5120059627 به شرح 
دادخواست به کالسه 846/97 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شــادروان حسینقلی سلطانی به شناســنامه 228 در تاریخ 
1397/10/5 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر است 
به: 1- نازک جان امیری ابراهیم محمدی فرزند امیر، ش.ملی 4669731009 صادره 
از لردگان )همسر متوفی( 2-علی سلطانی فرزند حسینقلی ، ش.ملی 5129607651 
)پسر متوفی ( 3- مهدی سلطانی فرزند حســینقلی، ش.ملی 5129591348 )پسر 
متوفی( 4- بتول سلطانی فرزند حسینقلی، ش.ملی 5129598133 )دختر متوفی( 
5- زهرا سلطانی فرزند حسینقلی، ش.ملی 5129636521 )دختر متوفی( 6- نصرت 
سلطانی فرزند حسینقلی، ش.ملی 5129629604 )دختر متوفی( 7- مریم سلطانی 
فرزند حسینقلی، ش.ملی 4260332198 )دختر متوفی( 8- فاطمه سلطانی فرزند 
حسینقلی، ش.ملی 5120059627 )دختر متوفی(. متوفی به جز نامبردگان فوق فاقد 
ورثه دیگری می باشد.اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او 
می باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه  به شورا تقدیم دارد و اال گواهی 
صادر خواهد شد. م الف: 352757 شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف دهاقان 

)193 کلمه،2 کادر(  
ابالغ وقت رسیدگی

10/166  خواهان حســین امینی دادخواستی به خواســته صدور حکم محکومیت 
به پرداخت دویســت میلیون ریال بابت قســمتی از وجه یک فقره چک به انضمام 
کلیه خسارات قانونی و دادرسی و تاخیر تادیه تا زمان اجرای کامل حکم به طرفیت 
خوانده محمدرضا فالحی به شورای حل اختالف شعبه اول شهرستان تیران و کرون 
تسلیم نموده که پس از ارجاع به شــماره 262/97 ثبت گردیده و وقت دادرسی به 
تاریخ 97/12/6 ساعت 9 تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان دارای 
آدرس و نشانی معینی نمی باشد به تقاضای خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 
73 قانون آیین دادرســی مدنی مراتب یک بار در روزنامه های رسمی کثیراالنتشار 
محلی آگهی می شــود و به خوانده اخطار می گردد که ازتاریخ نشــر آگهی ظرف 
مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نســبت به دریافت نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم اقدام نماید و در جلســه دادرسی تعیین شــده حضور یابد بدیهی است در 
صورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگی نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد 
 نمود و چنانچه نیاز به انتشــار مجدد آگهی باشــد فقط یک نوبت درج  خواهد شد.  
م الف:351075 شعبه اول مجتمع شماره یک شورای حل اختالف تیران و کرون 

)190 کلمه، 2 کادر(

آگهی تغییرات شرکت ریسندگی نخکاران شرکت 
سهامی خاص به شماره ثبت 115 و شناسه ملی 

 10260031818
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1397/10/05 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محمد پاکدل به شماره 
ملی 0042851491 و سعید پاکدل به شماره ملی 0042961114 
و حمید پاکدل به شــماره ملــی0042913721 به عنوان اعضای 
اصلی هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. امیرحسین 
مهرانجو به شــماره ملی 1189347180 به سمت بازرس اصلی و 
مجید شیدائی اردستانی به شــماره ملی 1189336693 به سمت 
بازرس علی البدل برای مدت یک ســال مالــی انتخاب گردیدند. 
روزنامه زاینده رود جهت درج آگهی های شــرکت تعیین گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجاری اردستان 
)338656(

آگهی تغییرات شرکت آریا ساخت ارگ شرکت سهامی خاص به 
شماره ثبت 829 و شناسه ملی 14002770978

 به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومــی عادی بطــور فوق العــاده مورخ 
10/10/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : آقای مهدی منصوری نیا به شماره 
ملی 5100066857 به سمت بازرس اصلی و آقای ســیدابوالفضل زرگری به 
شماره ملی 1189801914 به ســمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال 
انتخاب گردیدند روزنامه زاینده رود جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری اردستان
)350734( 
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آغاز پذیرش حوزه علمیه اصفهان از ۲۰ بهمن ماه

پیشنهاد سردبیر:

اخبار

محیط زیست

علوم پزشکی

دالالن حیات وحش، رتبه سوم 
پردرآمدها

قاچاق حیوانات با ســود ســالیانه ای معادل ۲۳ 
میلیارد دالر پس از قاچاق مواد مخدر و اسلحه در 
رتبه سوم فعالیت های پرسود بازار سیاه جهانی قرار 
دارد.در ایران هم پدیده قاچاق حیات وحش نگران 
کننده است، ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی اش 
در مسیر عبور قاچاق حیوانات وحشی از شرق به 
غرب جهان قرار دارد. در این چرخه جانوران زیادی 
به ویژه خزندگان، پرندگان و برخی دو زیستان  از 
ایران خارج می شوند؛ صید، زنده گیری و قاچاق 
پرندگان شکاری از کشور به کشــورهای عربی 
حاشیه خلیج فارس بیشترین نوع قاچاق حیوانات 
و گونه های بومی کشــور به این کشورهاســت و 
به تازگی ورود صیادان این کشــورها با پرندگان 
تریبت شده در شکارگاه های کشــور برای پرواز 
دادن و شکار سایر پرندگان نایاب مانند هوبره از 
سوی برخی دالالن پرندگان به معضلی پیچیده 
برای حیات وحش کشــور و به ویژه گونه های در 
حال انقراض مانند هوبره و پســتاندارانی مانند 
جبیر تبدیل شده است.منوچهر فالحی، معاون 
یگان حفاظت سازمان حفاظت محیط زیست در 
این باره می گوید: متخلفان گاهی از طریق فضای 
مجازی خرید و فروش حیوانات را انجام می دهند 
که البته با رصد فضای مجازی با این افراد برخورد 
قانونی می شــود.وی می افزاید: در برخی موارد 
متاسفانه حمل و نقل گونه های بومی و غیربومی 
پرندگان به صورت مخفی کاری است که متاسفانه 
به دلیل حمل و نقل غیراصولی  تلفات زیادی در پی 
دارد.معاون یگان حفاظت سازمان حفاظت محیط 
زیست با اشاره به اینکه شناسایی سرشاخه های 
مافیای قاچاق حیوانات کمی پیچیده و مشــکل 
است، می گوید: با این حال نیروهای ما با زبدگی 
خاص خود تاکنون کشــفیات خوبی داشته اند و 
متخلفان را شناســایی می کنند، حتی به صورت 
صوری به عنوان خریدار با آنها ارتباط می گیرند 
، شناسایی اشخاص متخلف و قاچاقچی به طرق 
مختلفی انجام می شــود و در نهایت محموله ها 
کشف و ضبط می شوند.فالحی، با بیان اینکه در 
خصوص برخورد با متخلفــان و قاچاقچیان خأل 
قانونی وجود ندارد، تصریح می کند: بر اساس بند 
»ج ماده ۱۰ قانون شکار و صید«  حمل، عرضه و 
صدور اجزای بدن جانوران وحشی زنده یا کشته 
بدون مجوز ســازمان حفاظت محیط زیســت 
ممنوع اســت، اما در واقع افراد قانون گریز برای 
رسیدن به منافع اقتصادی و سود مالی دست به 
چنین اقدامات خالف قانون می زنند.معاون یگان 
حفاظت سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید بر 
اینکه اگر کمبود نیروی محیط بان در سازمان رفع 
شود، مبادی ورودی و خروجی کشور به طور کامل 
کنترل می شــوند، ادامه می دهد: در حال حاضر 
اگر منطقه ای را بــرای قاچاقچیان ناامن کنیم با 
توجه به گستردگی مرزهای آبی کشور آنها مسیر 
دیگری را برای انتقال حیوانات انتخاب می کنند. 
در شرایط کنونی بیشتر کشفیات ما با همکاری 
نیروهای دریابانمان انجام می شــود، اگر سازمان 
محیط زیست  از نظر نیرو و تجهیزات تامین شود، 
میزان کشفیات قاچاق و جلوگیری از آنها افزایش 
می یابد.فالحی می گوید: یک پرنده شکاری برای 
یک قاچاقچی گاهی تا ۲۰۰ میلیون تومان درآمد 
دارد که در صورت جریمه شدن از سوی دستگاه 
قضائی، بــرای مثال جریمه نقــدی  ۵۰ میلیون 
تومانی  را پرداخت می کند و دوباره به تخلف خود 
ادامه می دهد چرا که این هزینه برای او رقم قابل 
توجهی نیست اما اگر زندان و مجازات بازدارنده در 

نظر گرفته شود، موثر خواهد بود.

پرش پلک معموال نیازی به 
درمان ندارد

یک عضو گروه چشــم دانشــگاه علوم پزشکی 
اصفهان می گوید: به صورت کلی  در صورتی که 
پرش پلک خفیف باشد، نیازمند درمان خاصی 
نیست؛ اما اگر به صورت مداوم بروز کند نیازمند 
رسیدگی است.علیرضا دهقانی ، با اشاره به اینکه 
پرش پلک ممکن است به صورت یکطرفه و یا دو 
طرفه بروز کند، اظهار کرد: در صورتی که پرش 
پلک به صورت موقت باشــد بــه دالیل عصبی 
مربوط می شــود و معموال به صــورت دوره ای 
به وجود می آید و مجددا بهبــود می یابد.وی با 
بیان اینکه افزایش اســترس، خستگی شدید و 
بی خوابی در بروز پرش پلک موثر  است، افزود: 
در برخی موارد ممکن اســت که پرش پلک دو 
طرفه باشد که علت خاصی برای این پرش ها در 
نظر گرفته نمی شود.این فوق تخصص شبکیه با 
بیان اینکه گاهی ممکن است پرش پلک  فرد را 
آزار دهد زیرا به قدری است که حتی چشم بسته 
می شود، گفت: افرادی که به خشکی چشم مبتال 
هستند ممکن است که التهابات لب پلک داشته 
باشند. بنابراین پرش پلک می تواند نشان دهنده 

ابتال به یک بیماری نیز باشد.

جانشین فرمانده ناجا:
خبر دقیقی درباره مرگ مدیر 
عامل اسبق بانک ملی نداریم

جانشــین فرمانده ناجا درباره خبــر مرگ مدیر 
عامل اســبق بانک ملــی گفت: در مــورد مرگ 
»خاوری« خبری نداریم.ســردار ایوب سلیمانی 
در مورد انتشار خبری پیرامون مرگ محمودرضا 
خاوری، مدیر عامل اسبق بانک ملی و از متهمان 
اصلی اختالس ۳۰۰۰ میلیاردی، گفت: ما هنوز 
خبر دقیقــی از این موضوع نداریــم. وی با بیان 
اینکه اینترپل ایران روی مســئله خاوری فعال 
اســت، گفت: البته نه فقط در مورد خاوری بلکه 
روی افرادی مثل خاوری حســاس بوده و برای 
بازگرداندن شان به کشــور فعال است.سلیمانی 
در مورد اینکه آیا مرگ وی درســت بوده یا خیر 
نیز گفت: در مورد مــرگ این فرد خبری نداریم.

گفتنی است؛ طی چند روز اخیر در فضای مجازی 
اخباری مبنی بر مرگ محمود رضا خاوری، مدیر 
عامل اسبق بانک ملی ایران منتشر شد.براساس 
این شــایعات پلیس کانادا جســد محمود رضا 
خاوری را در نزدیکی منزل وی در »سان کرست« 

پیدا کرده است.

گردشگران سوئیسی گرفتار در 
باتالق کویر مرنجاب نجات یافتند

رییس کلوپ سافاری اســتان اصفهان گفت: دو 
گردشگر سوئیســی که با یک دستگاه خودروی 
کمپر خارجی در کویر گرفتار شده بودند توسط 
راهنمایــان محلــی شهرســتان آران و بیدگل 
پس از ســه روز گرفتاری نجات یافتند.حسین 
انصاری فرد اظهار داشــت: با برقــراری تماس 
شامگاه چهارشــنبه از طرف خودروهای عبوری 
گردشگران مبنی بر گرفتار شــدن دو گردشگر 
سوئیسی با یک دستگاه خودروی کمپر در باتالق 
های کویر مرنجاب و درخواست امدادرسانی آنان 
بالفاصله تیم های امداد و نجات کلوپ ســافاری 
اســتان اصفهان به کویر مرنجاب این شهرستان 
اعزام شدند.وی همچنین از حادثه مشابهی برای 
دو گردشگر هلندی که چند روز پیش گرفتار در 
باتالق نمک شــده بودند خبر داد و گفت: در آن 
حادثه نیز دو گردشــگر خارجی پس از ســاعت 
ها سرگردانی توســط کلوپ سافاری نجات پیدا 
کردند.انصــاری فرد با توصیه به گردشــگران و 
خصوصا گردشــگران خارجی بــرای بازدید از 
کویر مرنجاب گفت: به دلیل گســتردگی کویر، 
گردشگران بدون همراه داشتن راهنمای محلی 
که اشــراف کامل به این منطقه دارند از سفر به 

کویر خودداری کنند.

لغزندگی جاده های شمالی و 
غربی استان

رییس پلیس راه استان اصفهان گفت: جاده های 
شــمالی و غربی اســتان اصفهان در حال حاضر 
لغرنده و همراه با کوالک است.حسین پور قیصری 
اظهار کرد: جاده های شــمالی و غربی اســتان 
اصفهان در حال حاضر لغرنده و همراه با کوالک 
است. در این زمینه کارشناس مسئول پیش بینی 
هوای استان اصفهان گفت: با خروج سامانه بارشی 
از استان اصفهان ، دمای هوای بویین میاندشت به 

منفی ۱۶ درجه سانتی گراد می رسد. 
رضا کریمیان با بیان اینکه بررســی نقشــه های 
هواشناسی بیانگر گذر ســامانه ناپایدار از روی 
استان اصفهان اســت،اظهار کرد: بر این اساس 
آسمان اکثر نقاط اســتان اصفهان ابری و گاهی 

وزش باد پیش بینی می شود.
کارشــناس مســئول پیش بینی هوای اســتان 
اصفهان با بیان اینکه سامانه بارشی جدید از اواخر 
روز دوشنبه وارد استان خواهد شد، ادامه داد: با 
ورود این سامانه برای مناطق غرب و جنوب استان 
اصفهان بارش برف و باران پیش بینی می شــود. 
وی با بیان اینکه میانگین دمای هوا در اســتان 
اصفهان بین دو تا سه درجه سانتی گراد کاهش 
می یابد، افزود: بر این اســاس در این بازه زمانی 
دمای هوای شــهر اصفهان در گرم ترین ساعات 
به ۶ درجه سانتی گراد باالی صفر و در سردترین 
 ساعات نیز به چهار درجه ســانتی گراد زیر صفر 

می رسد.

 معاون بهداد ناجا در حاشیه سفر به استان اصفهان 
پیرامون توســعه بیمارســتان های نیروی انتظامی 
در اســتان های کشــور، اظهار داشــت: ســاخت 
بیمارســتان های ناجا در درجه اول براساس آمایش 
ســرزمینی، جمعیت و تعداد خانواده های کارکنان 
و بازنشســتگان این نیرو، یکی از  اولویت های کاری 
معاونت بهداد ناجاست که براساس منابع در اختیار، 
اقدام می شود. سردار سید محمدرضا سید احمدیان 
با بیان اینکه نیــروی انتظامی در حــال حاضر از 8 
بیمارستان افتتاح شده برخوردار است، گفت: نهمین 
بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی نیروی انتظامی 
در استان کرمانشاه آماده شده که در صورت تامین 
منابع الزم به زودی شــاهد افتتاح آن خواهیم بود.
معاون بهداد نیروی انتظامی بیان کرد: بعد از اتمام 
کار بیمارســتان ناجا در کرمانشــاه، ۳ بیمارستان 
تخصصی و فوق تخصصی دیگر نیز به ترتیب اولویت 
استان های آذربایجان غربی، سیستان و بلوچستان و 
اصفهان احداث خواهد شد.وی از اجرای طرح مردم 
یاری معاونت بهداد ناجا در دهه فجر امسال خبر داد 

و ادامه داد: سعی می کنیم بیشتر پزشکان خود را به 
استان های محروم و نقاط مرزی اعزام کنیم و بتوانیم 
در این ایام به مردم عزیز این مناطق خدمت رسانی 
شایسته ای ارائه دهیم.وی خاطرنشان کرد: هم اکنون 
دفاتر این مرکز نیز در استان ها فعال شده تا طی یک 
برنامه ریزی مدون کارکنان و سربازان وظیفه مشغول 
خدمت در نیروی انتظامی با کمترین آســیب های 

روحی و روانی مواجه شوند.

معاون بهداد ناجا خبر داد: 

احداث 3 بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی در 3 استان کشور
نماینده ســازمان های مردم نهاد محیط زیســتی 
اصفهان گفت: اســتان اصفهــان دارای دو آلودگی 
شیمیایی و خاکی است که ترکیب این دو آلودگی 
می تواند آسیب های زیادی را متحمل جامعه کند.

محمد کوشافر در همایش هوای پاک، در خصوص 
آلودگی هوا، اظهار کرد: آلودگی هوا جدی اســت و 
این آلودگی به بخشی از طبقات اجتماعی اختصاص 
ندارد بلکه همه طبقات را درگیر خود کرده اســت.
وی ادامه داد: می توان گفت وضعیت آلودگی فعلی 
برآیند نامناسب اقدامات انجام گرفته در این خصوص 
را نمایان می کند. وی با اشاره به وجود انواع آلودگی 
در استان اصفهان، تصریح کرد: استان اصفهان دارای 
دو آلودگی شیمیایی و خاکی است که ترکیب این 
دو آلودگی می تواند آســیب های زیادی را متحمل 

جامعه کند.
کوشــافر با بیان اینکه آلودگی حاصل از وســایل 
نقلیــه بــه مدیریت شــهری باز می گــردد، گفت: 
امیدوارم هرچــه زودتر آمارهای ترافیکی منتشــر 
شود تا اقدامات انجام گرفته بررسی شوند .نماینده 

سازمان های مردم نهاد محیط زیستی اصفهان ادامه 
داد: ممکن اســت مترو و BRT در کنترل آلودگی 
هوا موثر باشــند، اما در خصوص شهر اصفهان باید 
مطالعات بومی انجام شود تا اقدامات موثر واقع شود .

کوشافر با اشــاره به وضعیت بهتر آلودگی اصفهان، 
خاطرنشــان کرد: بارش های اخیر و بهبود وضعیت 
ربطی به مدیریت آلودگی هوا ندارد بلکه ساختارهای 

آب و هوایی و اقلیمی در این جهت موثر بوده  است.

نماینده سازمان های مردم نهاد زیست محیطی:

اصفهان درگیر آلودگی شیمیایی و خاک است

هشدارناجا

کمبود نیروی انســانی در آموزش و پرورش 
در حال تبدیل شدن به یک بحران تمام عیار 
است. چندی پیش در روزنامه زاینده رود طی 
گزارشی به وضعیت بازنشستگان این سازمان 
مهم کشوری پرداختیم و در آن از زبان مسئول 
کانون بازنشستگان آموزش و پرورش نقل شد 
که تعداد بازنشســتگان آموزش و پرورش در 
استان اصفهان در حال پیشی گرفتن از تعداد 
کارمندان و شاغالن این سازمان است؛ پدیده 
ای که می توان زنگ خطری جدی برای سیستم 

آموزشی استان باشد. 
کسانی که به نوعی با سیستم آموزشی سر و کار دارند 
چه والدین دانش آموزان و چه کارمندان این سازمان 
به خوبی می دانند که هم اکنون این کمبود نیرو موجب 
شده تا معلمان با تخصص های مختلف در بخش های 
غیر مرتبت به کار گرفته شوند. فارغ التحصیالن رشته 
های ریاضی فیزیک که به اجبار کمبود نیرو حاال معلم 
دبستان ها هســتند و دبیران زیست و جغرافیا که در 
بخش های مشاوره و هنر مشــغول کار شده اند همه 
نشــان از نبود توازن نیروها در این ســازمان است.بر 
اســاس آمار، مازاد نیروها در دوره متوسطه و کمبود 
معلمان در دوره های ابتدایی یکی از اصلی ترین چالش 

های نظام آموزشی کشور است.
کمبود نیرو داریم

کمبود ۱4 هزار نفری نیرو بارهاست از سوی آموزش 
و پرورش اصفهان به شــکل های مختلف اعالم شده 
است. اخیرا مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان 
روز جمعه در خطبه های پیش از نماز جمعه اعالم کرد 
که بحران کمبود نیروی انسانی از جمله دغدغه های 
آموزش و پرورش است و ورودی های ما به هیچ وجه 
کفایت نیازها را نمی کند. محمد اعتدادی همچنین 
گفت بحران کمبود نیروی انسانی از جمله دغدغه های 
آموزش و پرورش است به ویژه که آموزش و پرورش 
اســتان با موجی از بازنشستگی در ســال های اخیر 
مواجه بوده و هم اکنــون ورودی های ما به هیچ وجه 
کفایت نیازها را نمی کنــد و راهکارهایی مانند جذب 
نیروی های بازنشســته به صورت حــق التدریس و 
خرید خدمات آموزشی، طرح هایی است که برای اداره 
کالس ها اجرایی شده است. کمبود نیرو از سال گذشته 
بارها در صحبت ها و مصاحبه های مدیران آموزش و 
پرورش اصفهان مطرح شده؛  اما به نظر نمی رسد چاره 

ای عملی برای آن اندیشیده 
شده باشد.

کمبود مشــاور هم 
داریم

عالوه بر کادر آموزشــی، 
کمبودها به سایر نیروهای 
مدارس نیز ســرایت کرده 
است. بر اساس اعالم رییس 

مشاور تربیتی اداره کل آموزش و پرورش اصفهان،  هم 
اکنون 9۵۰ مشاور تربیتی در مدارس استان و در مقطع 
متوسطه فعالیت دارند.وی با اشاره به وجود بیش از پنج 
هزار واحد آموزشی در اســتان تصریح کرد: براساس 
استانداردهای تعیین شده باید به ازای هر هشت دانش 
آموز یک ساعت مشاور اختصاص داده شود.زهرا قجاوند 
خاطرنشان کرد: در این راستا باید تعداد مشاوران در 
مدارس استان به یک و نیم برابر افزایش یابد تا امکان 
پوشش تمام پایه های تحصیلی از جمله ابتدایی هم 

وجود داشته باشد. 
کمبود نیروهای مشاوره و روان شناس در مدارس در 
حالی رو به افزایش است که آسیب های اجتماعی از 
جمله اعتیاد و ناهنجاری های رفتاری و شناختی به 

صورت مرتــب در حال راه 
یافتن به مدارس و درگیر 
کردن دانش آمــوزان در 
سنین پایین تر است. این 
مسئله لزوم وجود نیروهای 
متخصص در مــدارس به 
منظور جلوگیــری از بروز 
پدیده هایی چون اعتیاد و 
مشکالت اخالقی به خصوص در سنین دبیرستان را 

افزایش داده است.
مورد عجیب مــازاد نیرو و بــه کارگیری 

بازنشستگان
کمبود نیرو در استان هایی مانند اصفهان در حالی است 
که گفته می شــود در برخی از مناطق تهران، دبیران 
مازاد آموزش و پرورش که ماهیانه حقوق می گیرند 
تنها در دفاتر مدارس می نشینند تا ساعت کاری شان 
پر شــود. از ســوی دیگر برخی از اعضای کمیسیون 
مجلس خبر از به کارگیری مجدد معلمان بازنشسته 
و افزایش ســاعت تدریس معلمان فعلی برای جبران 
کمبود نیرو در آموزش و پرورش داده اند. بر اساس طرح 
معلمان تمام وقت قرار است به زمان تدریس دبیران 

رسمی تا شش ساعت اضافه شود، هدف از این طرح هم 
کاهش کمبود نیرو و هم تامین مالی معلمان داوطلب 
این طرح است. همچنین بر اساس برنامه ششم توسعه 
قرار اســت ظرفیت پذیرش دانشگاه فرهنگیان برای 
جذب بیشتر دانشجو فراهم شود. استفاده از نیروهای 
خسته در آموزش و پرورش در حالی مطرح می شود 
که هم اکنون کشور با بحران نیروی تحصیلکرده بیکار 
مواجه است؛ اما به دلیل انحصار دانشگاه فرهنگیان در 
تربیت نیروی آموزش و پرورش عمال نمی توان از این 

نیروها در این سازمان استفاده کرد. 
طرح های تکراری با  دوری از تسلســل به کار گیری 
همان نیروهای آموزشــی در کشور در حالی در میان 
نمایندگان دســت به دست می شــود که سیستم 
آموزشی کشــور عالوه بر کمبود نیرو با چالش های 
اساسی مانند کندی سیستم آموزشــی و داده های 
آماری به روز نشــده مواجه اســت و کمبــود ورود 
نیروهای جوان به سیســتم آموزشــی کشــور می 
تواند این مســائل را تشــدید کند. در نهایت شاید به 
زودی عالوه بــر کمبود نیرو، فرسایشــی بودن کادر 
 آموزشــی نیز به مشــکالت آموزش و پرورش کشور 

اضافه کرد.

سازمان های مردم نهاد نیازمند همبستگی هستند
رییس مجمع سازمان های مردم نهاد جوانان استان اصفهان گفت: سازمان های مردم نهاد نیازمند همبستگی 
و هم افزایی بین یکدیگر برای اعتالی جامعه و فعالیت مدنی هستند.نورالدین سهرابی با اشاره به فعالیت های 
اجتماعی سازمان های مردم نهاد در کشور اظهار کرد: تشکل های مردم نهاد فرصت های خاصی برای رفع 
مشکالت اجتماعی و اعتالی جامعه هســتند، اما برای این موضوع نیازمند همبستگی بین این سمن ها و 
همچنین حمایت حکومت از آن هاست.رییس مجمع سازمان های مردم نهاد جوانان استان اصفهان با اشاره 
به فعالیت بیش از ۱۶۰ ســازمان مردم نهاد جوانان در استان اصفهان گفت: دو هزار نفر در این تشکل های 
مردمی فعال شده اند و تشکیل مجمع استانی یک فرصت خوب برای حمایت از سمن ها و پیگیری مطالبات 

تشکل های جوانان شده است.

آغاز پذیرش حوزه علمیه اصفهان از ۲۰ بهمن ماه
.حجت االسالم محسن جاللی، در هم اندیشی معاونین آموزش مدارس علمیه حوزه اصفهان با تسلیت ایام  شهادت 
حضرت زهرا)س(  اظهار کرد:  تقارن ایام  آغاز نیمسال دوم تحصیلی با ایام ا... دهه فجر و چهل سالگی انقالب، توجه 
و تمرکز بیشتر مسئولین و معاونین را می طلبد.معاون آموزش و پژوهش حوزه علمیه اصفهان در ادامه تصریح کرد: 
برنامه تحصیلی آموزشی حوزه علمیه  با عنایت رهبر معظم انقالب تنظیم شده است، قراردادن آثار شهید مطهری 
به عنوان دروس اصلی  و کوتاه شدن  زمان تحصیل در سطح مقدماتی، قراردادن دروس جدید حلقات شهید صدر 
و دروس تمهیدیه از جمله شاخصه های  برنامه جدید است. حجت االسالم جاللی با بیان اینکه پذیرش حوزه 
علمیه اصفهان از ۲۰ بهمن ماه به صورت سراسری آغاز می شود گفت: الزم است مسئولین آموزش مدارس علمیه 

در این زمینه اطالع رسانی و تبلیغ دقیق، هدفدار و موثر انجام دهند.

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در اطالعیه ای اعالم 
کرد که به منظور تکمیل برنامه ایمن سازی ،کودکان 
واجد شرایط دریافت واکســن که به هر دلیل موفق 
به تزریق نشده اند می توانند به خانه های بهداشت 

مراجعه  کنند.
 در این اطالعیه آمده اســت والدین کلیه متولدین 

۱۳9۵/۱/۱ به بعد در استان اصفهان که فرزندشان 
موفق به دریافت واکسن فلج اطفال تزریقی نشده اند 
می تواننــد از اول لغایت پایان بهمن ســال جاری با 
مراجعه به خانه های بهداشت و پایگاه های سالمت 
نسبت به دریافت واکســن جهت فرزند خود اقدام 

کنند.

خبر

تکمیل سازی برنامه 
 تزریق واکسن

 فلج اطفال

براساس اطالعیه دانشگاه علوم 
پزشکی اصفهان؛

پریسا سعادت

کمبود نیرو در استان هایی مانند 
اصفهان در حالی است که گفته 

می شود در برخی از مناطق تهران، 
دبیران مازاد آموزش و پرورش 
که ماهیانه حقوق می گیرند

بحران معلم در اصفهان
   مدیرکل آموزش و پرورش استان نسبت به کمبود نیرو در اصفهان هشدار داد؛  
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MLS بارسلونا در 
 به دنبال جذب مهاجم

ارنســتو والورده، سرمربی بارســلونا چند روز 
قبل صریحــا از تمایل 
تیمش بــه جذب 
یک مهاجم برای 
زمســتان  فصل 
امسال خبر داد و 
بعد از مطرح شدن 
نام های فــراوان در 
روزهای اخیر، حاال برخی نشریات از توافق آبی 
اناری ها با »کارلــوس وال« می گویند.در حال 
حاضر لیگ ایالت متحده تعطیل است و مهاجم 
سابق سوســیداد نیز برای گذراندن تعطیالت 
خود به اسپانیا ســفر کرده است و می تواند به 
زودی با بارســلونا قرارداد امضا کند؛ اما شاید 
تنها تردید بارسلونا برای جذب کارلوس وال این 
است که مهاجم مکزیکی از 28 اکتبر و هنگامی 
که MLS به اتمام رسیده، نه بازی کرده و نه در 

باالترین سطح تمرین کرده است.

»داوید دخیا« و ناراحتی از 
شوخی عجیب مورینیو!

نشــریه تایمز در خبری مدعی شــد شوخی 
مورینیو بعد از اهدای جایــزه بهترین بازیکن 
فصل یونایتــد به داوید 
دخیا، به مــذاق او 
خــوش نیامــده 
اســت.در پایــان 
و  قبــل  فصــل 
هنگامی کــه داوید 
دخیا در حال دریافت 
جایزه بهتریــن بازیکن فصــل یونایتد برای 
سومین ســال متوالی بوده، ژوزه مورینیو می 
گوید: »داوید دخیا ســزاوار دریافت سومین 
جایزه متوالی بهترین بازیکــن فصل یونایتد 
بوده؛ اما او بدترین بازیکن تمرینات اســت و 
زمانی که هنوز خوب گرم نکرده، در تمرینات 
عکس العمل زیادی نشان نمی دهد.« اگرچه 
مورینیو به حالت شــوخی چنیــن جمله ای 
گفت، اما با توجه به اینکه این مراســم به طور 
زنده از تلویزیون پحش می شد، باعث ناراحتی 
دخیا و چند تن دیگر از بازیکنان شــده و آنها 
معتقد بوده اند حتــی در تمرینــات نیز این 
شوخی موردی نداشت؛ اما در پخش زنده جایز 

نبوده است.

بوفون: 
از انتقال رونالدو به یوونتوس 

متعجب نشدم
جان لوییجی بوفون، دروازه بان ایتالیایی پاری 
ســن ژرمن، مدعی شــد از انتقال کریستیانو 
رونالدو بــه یوونتوس 
نشــده  متعجــب 
است. بوفون عالوه 
بر تمجید از انگیزه 
رونالــدو بــرای 
پذیرش یک چالش 
جدیــد، از انگیــزه و 
رویای تیمش برای فتــح لیگ قهرمانان گفت 
و اضافه کــرد که فتح این تورنمنت وســواس 
نیســت، اما انگیزه ای برای تالش بیشتر برای 
پاری سن ژرمن خواهد بود.بوفون گفت: »آیا 
انتظار انتقال رونالدو به یوونتوس را داشتم؟ من 
از این انتقال متعجب نشدم زیرا قهرمان های 
بزرگ به دنبال چالش های جدید بوده و میل 
به پیروزی دارند. بعد از ســال ها ماندن در یک 
تیم شما نیاز به انگیزه متفاوتی دارید. رونالدو 
به یوونتوس پیوست و من از این تیم جدا شدم. 
البته خوشحال می شدم اگر با ستاره ای مانند 

رونالدو همبازی می شدم .

همسر ایکاردی: 
قرارداد مائورو  تمدید می شود

مائورو ایکاردی، مهاجم اینترمیالن، در آســتانه 
تمدید قرارداد با این باشــگاه قرار دارد. مهاجم 
25 ساله در فصول اخیر 
نمایش های خوبی 
از خــود بــه اجرا 
گذاشته و توجهات 
بســیاری را جلب 
کرده است. در حالی 
که هیــچ گونه توافقی 
بین او و اینتر انجام نمی شــد، شــایعه پیوستن 
ایکاردی به رئال مادرید در تابستان قوت گرفته 
بود. حتی هنگام برگزاری فینال کوپا لیبرتادورس 
در مادرید که ایکاردی نیز در آن شرکت کرده بود، 
گفته می شد که باشــگاه رئال مادرید مذاکرات 
خود را با ایکاردی انجام داده اســت. با این حال 
همسر ایکاردی که ایجنت او نیز هست، از تمدید 
قراردادش خبر داد. او گفــت:» قرارداد ایکاردی 

تمدید خواهد شد.«

دوپرسپولیسی،زوجطالییمنصوریاندرذوبآهن

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

روزنامه الوطن نوشت که الغرافه در آستانه توافق با مدافع هندی 
است تا این بازیکن در نیم فصل دوم در کنار ستاره هایی همچون 
مهدی طارمی، وسلی اســنایدر و والدیمیر فایس به میدان رود.

این اظهار نظر روزنامه قطری به خوبی نشــان می دهد که الغرافه 
بی خیال فروش مهدی طارمی شده است. طارمی در فصل جاری 

لیگ ستارگان قطر عملکرد خوبی از خود نشان نداد. 

الغرافه بی خیال فروش »طارمی« شد؟
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محمد علیزاده، بازیکن فصل پیش اروند خرمشهر که حدود یک 
ماه در تمرینات ســپیدرود رشت شــرکت کرده بود با قراردادن 
پستی در صفحه شخصی خود در اینســتاگرام پیوستن خود به 
این تیم را تایید کرد و به شــایعات پایان داد.بدین ترتیب پس از 
پیام صادقیان،لوکا نوزادزه و امیــر منصوریان به چهارمین خرید 

سپیدرود در تعطیالت آماده سازی نیم فصل دوم نام بگیرد.

محمد علیزاده، به سپیدرود پیوست
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  شروع تمرینات ذوب آهن 
در اصفهان

تیم فوتبال ذوب آهن که اهواز را برای برگزاری 
اردوی تمرینی نیــم فصل انتخاب کــرده بود، 
روزهای شنبه و چهارشنبه هفته گذشته مقابل 
تیم های نفت مســجد ســلیمان و اســتقالل 
خوزســتان دو مصاف تدارکاتی را برگزار کرد و 
به تازگی تمریناتش را در ورزشگاه ملت اصفهان 
آغاز کرد.شاگردان علیرضا منصوریان قصد دارند 
روزهای سوم و هفتم بهمن ماه دو دیدار دوستانه 
دیگر را در چارچوب لیگ برتــر برگزار کرده و از 
این طریق پیش از شروع بازی های حساس نیمه 
دوم بهمن ماه در چارچوب رقابت های لیگ برتر و 

لیگ قهرمانان آسیا به آمادگی دست یابند.

 بند قراردادی که باعث 
حذف سوریه شد

تیم ملی ســوریه با وجود نمایش نسبتا خوب در 
مقدماتی جام جهانی 2018 در رقابت های جام 
ملت های آسیا نتوانست بازی های خوبی را انجام 
بدهد و با یک امتیاز از سه بازی در گروه آخر شد. 
ایمن حکیم، سرمربی سابق سوریه که با این تیم 
در رقابت هــای مقدماتی جــام جهانی حریفی 
سرســخت برای رقیبانش بود، درباره برکناری 
برند اشتانکه، مربی آلمانی و حذف سوریه از جام 
ملت ها گفت:» اینکه فدراســیون فوتبال سوریه 
به راحتی سرمربی آلمانی را برکنار کرد یک راز 
دارد که در قرارداد این مربی است.« او افزود:» نوع 
قراردادی که فدراسیون سوریه با اشتانکه بسته 
بود به گونه ای بود که در آن قید شــده بود اگر 
تیم در بازی های تدارکاتی هم شکســت بخورد 
 برکنار می شــود.«حکیم همچنیــن ادامه داد:
» به نظر من، راز شکست های سوریه در جام ملت 
ها هم در همین بند قــرارداد وجود دارد؛ چرا که 
اشــتانکه به خاطر این موضوع تیم را تنها با یک 
دیدار تدارکاتی به جام ملت ها آورد و نتیجه اش 

حذف تیم بود.«

در حاشیه

باخت ذوب آهن در هفته 
دوازدهم لیگ برتر هندبال

هفته دوازدهم لیگ برتــر هندبال مردان که روز 
پنجشنبه  آغاز شــده بود، روز جمعه  با برگزاری 
دو دیدار در اصفهان و کازرون به پایان رسید.در 
اصفهان، سپاهان که به مصاف تیم فرازبام خائیز 
دهدشت رفته بود با تساوی 23 بر 23 متوقف شد 
تا سومین تساوی خود در این فصل از لیگ برتر را 
هم تجربه کند.سپاهان با یک امتیازی که از این 
تساوی کسب کرد با 17 امتیاز همچنان تیم دوم 
جدول رده بندی اســت. البته شاگردان محسن 
طاهری یک بازی کمتر از زاگرس اسالم آباد 20 
امتیازی و صدرنشین برگزار کرده اند.در دیداری 
که  روز جمعه  در چارچوب هفته دوازدهم لیگ 
برتر هندبال برگزار شد، ذوب آهن میهمان نیروی 
زمینــی کازرون بود و در حالی که این مســابقه 
تا ثانیه  های پایانی با تســاوی دنبال می شد، در 
نهایت ذوب آهن با نتیجه 23 بر 21 شکست خورد. 
سبزپوشــان اصفهانی در دیدار رفــت نیز دقیقا 
با همین نتیجه شکســت خورده بودند.تیم های 
نیروی زمینــی کازرون و ذوب آهن در پایان این 
هفته در رده های سوم و ششم جدول باقی ماندند.

اما در  دیگر بازی هایی برگزار شده، هیئت هندبال 
نجف آباد باالخره روی برد را دید و با شکست 27 
بر 20 نفت و گاز گچساران از قعر جدول جدا شد 

و یک پله صعود کرد.
صنعت مس کرمــان نیز موفق شــد تیم صدر 
جدولی زاگرس اسالم آباد را با تساوی 27 بر 27 

متوقف کند.

منهای فوتبال

پیشخوان

کی روش: تــاج از وزیر 
ورزش دستور خاص گرفت تا 

قرار دادم را تمدید نکند

با پایان یافتن مرحله گروهی جام ملت های آسیا و مشخص 
شــدن تیم های صعود کننده به مرحله بعدی، عصر امروز 
دیدارهای مرحله یک هشــتم نهایی این رقابت ها آغاز می 
شــود که در یکی از این دیدارها تیم ملی کشورمان مقابل 

تیم عمان قرار می گیرد.
 ایران در شــرایطی مقابل تیــم عمان قرار مــی گیرد که 
شاگردان کارلوس کی روش توانستند با کسب دو پیروزی 
مقابل تیم های یمن و ویتنام و تســاوی مقابل عراق، بدون 
باخت و حتی بدون گل خورده به عنوان صدرنشــین گروه 
چهارم به مرحله یک هشتم نهایی صعود کنند. از آن طرف 
تیم عمان کــه در گروه F این رقابت ها بــا تیم های  ژاپن، 
ازبکستان و  ترکمنستان همگروه شده بود با پیروزی مقابل 
تیم ترکمنستان و کسب ســه امتیاز این دیدار توانست به 
عنوان تیم سوم این گروه جواز حضور در مرحله یک هشتم 
نهایی مسابقات جام ملت های آسیا را به دست آورد و در این 

مرحله مقابل تیم ملی ایران قرار بگیرد.
تقابل ملی پوشان ایرانی با تیم عمان، دومین تقابل این دو 
کشور  در تاریخ جام ملت های آسیاست. در اولین دیدار که 
در جریان رقابت های جام ملت های آســیا  2004  اتفاق 
افتاد، تیم ایران نتوانست به نتیجه ای بهتر از تساوی دست 
پیدا کند. هدایت تیم ملی کشورمان در آن مسابقات بر عهده 
برانکو ایوانکوویچ، سرمربی فعلی تیم پرسپولیس تهران بود. 
تیم ملی ایران اما با هدایت کارلوس کی روش ســه بار در 
مقابل تیم عمان خارج از رقابت های جام ملت های آســیا 
قرار گرفته است که یک پیروزی، یک باخت و یک تساوی 

حاصل این سه دیدار بوده است. 
از آن طرف هدایت تیم ملــی عمان بر عهده »پیم فربیک« 
است که در کارنامه اش دو بار سابقه تقابل با تیم های ایرانی 
را دارد. او اولین بــار همراه با کره در جام ملت های آســیا 
2004 رودرروی ایران قرار گرفت و همراه با این تیم شکست 
سنگینی را از ایران تحت هدایت برانکو متحمل شد و از دور 
رقابت های کنار رفت. بار دوم باز هم همراه با کره در مرحله 
یک چهارم نهایی جام ملت هــای 2007 مقابل ایران قرار 
گرفت و  توانســت تیم امیر قلعه نویی را در ضربات پنالتی 

شکست داده و به نیمه نهایی صعود کند. 

کارشناسان فوتبال روی کاغذ با توجه به عملکرد تیم ملی 
کشورمان  در  این دوره از رقابت ها و قدرت تیمی شاگردان 
کلی روش، تیم ملــی ایران را برنده این بــازی می دانند و 
معتقدند این تیم مسیر راحتی را تا رسیدن به مرحله نیمه 
نهایی در پیش دارد، اگرچه نبایــد از نقاط قوت تیم عمان 
گذشت. سایت الکوره  با اشــاره به ویژگی های مثبت این  
تیم نوشت: »نقطه قوت عمان در حمله بازیکنانی هستند 
 که از عقــب زمین به خط حمله اضافه می شــوند و گلزنی

 می کنند. 
در بازی با ترکمنستان دوگل تیم عمان روی همین شیوه 
به ثمر رسید و اختالف خوبی را ایجاد کردند. اگر دقت کنیم 

می بینیم که تــک فوروارد عمانی هــا در امر گلزنی 
ناکام بوده اما او موقعیت های خطرناکی را برای هم 

تیمی هایش ایجاد کرد که نشان از قدرت اضافه شدن 
بازیکنان به خط حمله دارد.«

بخش بعدی تحلیل تیم ملی عمــان به این موضوع 
ختم شده است: »هماهنگی بازیکنان عمان در زمین 
بی نظیر است. آنها در تمام مساحت خط وسط زمین 

می ایستند و اجازه مالکیت توپ نمی دهند، این مسئله 
را در دیدار با ترکمنســتان دیدیم. آنهــا اگر فرصت های 
گلزنی شان را به ثمر می رساندند، می توانستند با اختالف 
گل باال ترکمنستان را شکست دهند. این موضوع روحیه 
جنگندگی بازیکنان عمان را می رساند که این مساله تا 
االن جواب داده و باعث شده به دور حذفی صعود کنند.«

 تا این لحظه از  رقابت ها، نتایج عجیبی شکل گرفته است  
و برخی از تیم های نه چنــدان مطرح در مقابل تیم های 
قدرتمند به نتایج خوبی دست یافته اند که این موضوع کار 
را برای شاگردان کارلوس کی روش سخت می کند و آنها 

نباید با دست کم گرفتن عمان، خود را از صعود به 
مرحله یک چهارم نهایی باز دارند.

 گفتنی اســت؛ دیدار تیم ملی ایران با تیم 
ملی عمــان  از ســاعت 20 و 30 دقیقه 

در ورزشــگاه محمد بن زاید، همان 
ورزشگاهی که ایران در آن یمن 
را پنج گله کرد و عمان نیز با سه 
گل ترکمنســتان را مغلوب خود 

کرد، برگزار می شود.

سمیه مصور
عذرخواهی تاج، کی روش 
را در تیم ملی نگه داشــت، 

جنجال ترجمه

دو پرسپولیسی، زوج طالیی منصوریان در ذوب آهن
محمدرضا خلعتبری و محسن مســلمان، دو زوج طالیی ذوب آهن در نیم فصل دوم هستند.محمدرضا 
خلعتبری و محسن مسلمان ســال ها در ذوب آهن هم تیمی بودند و با این تیم به موفقیت های بزرگی هم 
رسیدند، نکته جالب اینکه این دو بازیکن با هم در زمان سرمربیگری علی دایی به پرسپولیس آمدند. حاال 
این دو بازیکن 4 سال بعد از هم تیمی بودن در پرسپولیس، دوباره به تیم سابق خود برگشته اند و می توانند در 
کنار هم بازی کنند. محسن مسلمان بعد از 3 فصل حضور در پرسپولیس با نظر برانکو از این تیم جدا شد و از 
ابتدای لیگ هجدهم به ذوب آهن پیوست و خلعتبری هم در تعطیالت نیم فصل بعد از سال ها دوری دوباره به 
این تیم برگشت. مسلمان و خلعتبری در بازی دوستانه ذوب آهن برابر استقالل خوزستان هم در ترکیب این 

تیم به میدان رفتند تا مشخص شود منصوریان به دنبال ساختن زوجی طالیی در خط آتش تیمش است.

بازیکن سابق استقالل در انتظار اقدام مسئوالن باشگاه
امید نورافکن ،کاپیتان تیم فوتبال امید ایران که در حال حاضر در اردوی این تیم در کشور قطر به سر می برد، 
از جمله بازیکنانی است که برای نیم فصل دوم احتمال حضورش در استقالل وجود دارد.این بازیکن جوان که 
در ابتدای فصل به رغم مخالفت شفر و با اصرار خودش از این تیم جدا شد و به شارلوای بلژیک پیوست، بعد از 
نیم فصل حضور در این باشگاه قصد بازگشت به جمع آبی پوشان را دارد که این موضوع با چراغ سبز شفر و این 
باشگاه همراه بود. نورافکن به منظور حضور دوباره در جمع آبی پوشان ولو به صورت قرضی، با باشگاه شارلوا به 
مذاکره پرداخت و گفته می شود شرایط برای حضور وی در تیم استقالل فراهم است.تنها می ماند اقدام باشگاه 
استقالل در این راستا که به احتمال زیاد پس از بازگشت این تیم از اردوی ترکیه صورت خواهد گرفت. شواهد 

نشان می دهد احتمال حضور نورافکن برای نیم فصل دوم در تیم استقالل وجود دارد.

اگرچه فصل اسکی و استفاده از پیست های اسکی رونق گذشته را ندارد؛ 
اما خطرات آن هر سال رو به افزایش است. یست بین المللی اسکی دیزین 
یکی از بهترین و بزرگ ترین پیست های اســکی نه تنها در ایران بلکه 
در خاورمیانه اســت. ظرفیتی عظیم با نیروهای توانمند بومی که بدون 

سروسامان یافتن هر سال از فردی به فرد دیگر دست به دست می شود.
نهادها فقط هشدار می دهند!

اگرچه انتظار می رفت با ورود نهادی به نام ســازمان ملی استاندارد به 
پیست های اســکی، خیال مردم از ایمنی حضورشــان در این پیست 
 راحت شــود؛ اما ظاهــرا این نهــاد تنها نقش هشــدار دهنــده را ایفا 
می کند و در هیچ موردی توانایی بازدارندگی از بازگشایی و بهره برداری 

پیست های اسکی را ندارد.
ناظرانی که خود حکم می گیرند!

ماجرا وقتی نگران کننده تر می شود که برخی از همین ناظران سازمان 
استاندارد، در بعضی پیست های اسکی حکم گرفته و مشغول به کارند. 
به نوعی این ناظران گاهی وقت ها  بر کار خود نظارت می کنند و به خود 

تاییدیه می دهند!
قرارداد عجیب پیست اسکی

ماجرای اجاره پیست بین المللی دیزین توسط مستاجر جدید با چندین 
قسط که هنوز پرداخت آنها صورت نگرفته است وقتی جالب تر می شود 
که مســتاجر این اجازه را دارد در میانه راه با بهانه عدم استاندارد پیست 

از ادامه همکاری سرباز بزند و از پرداخت مابقی اقساط خودداری کند.
شکراللهی: مسئولیت هر اتفاقی در خطوط تایید نشده دیزین 

برعهده خودشان است
فتانه شکراللهی، مدیرکل استاندارد البرز در گفت وگو با مهر در خصوص 
وضعیت استاندارد پیست اسکی دیزین گفت: مکاتبات خوبی با پیست 
دیزین داشــته ایم و در یک سال گذشــته اقدامات بسیار خوبی در این 
پیست انجام شده است.شکراللهی، در پاسخ به این سوال که پس با این 
حساب این خطوط در دیزین نباید مورد بهره برداری قرار بگیرد، گفت: 
قاعدتا نباید مورد بهره برداری قرار بگیرد و هر اتفاقی بیفتد مسئولیتش 

با خود آنهاست.
مسئولیت نظارت بر پیست های اسکی با کیست؟

موضوع فقط به پیست اسکی دیزین ختم نمی شود، آیا پیست توچال یا 
دربندسر و آبعلی هم استاندارد الزم برای بهره برداری را دارند؟ اگر ندارند 
چرا مورد استفاده عموم قرار می گیرند و اگر در یک جمله بخواهیم خالصه 
تمام دغدغه ها را بگوییم مسئولیت نظارت بر پیست های اسکی چه کسی 
و یا چه نهادی اســت؟اگر مثل حاال که همه فقط نامه می دهند و خود 
را مبرا از مسئولیت پذیرفتن خطرات و حوادث احتمالی می دانند پس 
به نگهبانان پیست های اسکی کشور پیشنهاد می شود بر سردر ورودی 

پیست تابلویی با این مضمون بزنند که »مسئولیت هر اتفاقی با 
خودتان است!«

مسئول مرگ یک کارگر مشخص نشد
شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی که یک طرف قرارداد پیست های 
اسکی است باید تکلیف را مشخص کند و پاسخ بدهد که مسئول مرگ 
یک کارگر در حادثه ریزش بهمن در جاده شمشک با کیست؟ شرکتی 
که برای تجهیز ورزشگاه آزادی و برگزاری مسابقه فوتبال تالش زیادی 
از خود نشان داد و مسئوالنش کامال در رسانه ها حضور داشتند باید در 
رشته های غیر فوتبالی هم که کمتر به چشم می آیند حضورپیدا کنند.

در این مورد گفته می شود یک »ژن« خوب که نسبت نزدیکی هم با یکی 
از مسئوالن ورزش دارد در قرارداد پیست دیزین سهیم است و به واسطه 

 کرده که در میانه های راههمین ارتباط قرارداد را به گونه ای تنظیم 
 می توانند به بهانه »غیراستاندارد« 

بودن پیســت مبالغ اجاره و 
تعهد داده شده را پرداخت 
نکننــد و قرارداد را فســخ 

کنند.

نقش یک »ژن« خوب در قراردادی که با جان مردم بازی می کند!

کی روش علیــه برانکو، 
قرمزها علیــه کی روش، همه 

علیه تیم ملی؛ نزاع خیابانی!

چرا بــا کــی روش مثل 
لوپتگی برخورد نشد؟ شلیک 

به مغز اتحاد

 تاکتیک عمانی ها
 برای مقابله با هواداران تیم ملی فوتبال ایران

روزنامه »الوطن« عمان، ضمن دعوت از هواداران تیم ملی این کشــور برای حضور در 
ورزشگاه، از شــرکت ها و موسســات دولتی و خصوصی عمان خواست تا زمینه حضور 
تماشاگران را در ورزشگاه »محمد بن زاید« ابوظبی فراهم کنند.این روزنامه همچنین 
در خصوص تماشاگران تیم ملی ایران نوشت: »هواداران ایرانی حضور گسترده، پرشور 
و بدون حاشــیه ای خواهند داشت و به شــکلی استثنایی تیم کشورشــان را تشویق 
 کرده و از آن حمایت می کنند بــه خصوص اینکه هدف آنها قهرمانی در آسیاســت و 
می خواهند بــا همین عنوان به 

تهران بازگردند.«

ایراِنخوششانسدرآستانهصعود
  مرحله یک هشتم نهایی جام ملت های آسیا؛ 
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اجرای ۳2 طرح عمرانی در منطقه 2
پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

اخبار

اعالم فراخوان جشنواره عکس 
یاقوت های سپید در اصفهان

فراخوان جشــنواره عکس یاقوت های سپید با 
موضوع »مادربزرگا و پدر بزرگا در جمع خانواده« 
در اصفهان اعالم شد.بنابر اعالم دبیرخانه، عالقه 
مندان  مــی توانند آثار خود را تــا 15بهمن به 
نشــانی@ Baghe tajrobe ارســال کنند 
و  برای کسب اطالعات بیشــتر با شماره تلفن 
32670295 تماس حاصل فرمایند.همچنین 
نشانی کنار گذر صیاد شیرازی، جنب پارکینگ 
gmail.com@ شماره 4باغ غدیر، باغ تجربه یا

Baghe tajrobe برای ارسال آثار اعالم شده 
اســت.به عکس های برگزیده جوایز ارزنده ای 

اهدا می شود.

تجلیل از پیشکسوتان 
سرودهای انقالبی اصفهان

در نخستین گردهمایی مربیان گروه های سرود 
کانون های مساجد اصفهان از پنج پیشکسوت 
ســرودهای انقالبی اصفهان تجلیل شد.حجت 
االسالم محمدرضا نیستانی، مسئول دبیرخانه 
کانون های فرهنگی هنری مســاجد استان در 
این گردهمایی در موسســه صائــب اصفهان، 
موســیقی را همچون شمشــیر دولبــه ای با 
هدف پیام رســانی والقــای ارزش های انقالب 
به جامعــه توصیف کرد و گفت: ســه هزار اجرا 
کننده سرود انقالبی این استان برای شرکت در 
اجرای هرچه با شکوه تر سرود 40 هزار نفری به 
مناسبت چهلمین سال پیروزی انقالب اسالمی 
آماده شده اند.به مناســبت چهلمین سالگرد 
پیروزی انقالب اسالمی ســرود 40 هزار نفری 
اعضای کانــون های فرهنگی هنری مســاجد 
کشور در 400 نقطه  کشــور همزمان با سالروز 
 ورود حضرت امام خمینی)ره( به کشــور اجرا 

می شود.

برگزاری همایش بزرگ 
دوچرخه سواری کارکنان 

اتوبوسرانی اصفهان
همزمان با فرارســیدن 29 دی روز هوای پاک، 
دومین همایش بزرگ دوچرخه سواری کارکنان 
و راهبران اتوبوسرانی اصفهان از پایانه بابلدشت 
به سمت میدان امام حســین)ع( در طول جاده 
سالمت و منطقه گردشــگری ناژوان صبح روز 
جمعه  برگزار شد.مدیر عامل سازمان اتوبوسرانی 
اصفهان و حومه  با اعالم این خبــر اظهار کرد: 
خانواده اتوبوسرانی یک خانواده چندهزار نفری 
است که برای ورزش همگانی و حرفه ای از قدیم 
ارزش زیادی قائل بوده اســت.قدرت افتخاری 
افزود: در این راستا و به منظور سالمتی و تندستی 
راهبران و مجموعه پرسنل، برنامه های ورزشی 
به صورت فعال و گسترده در سطح شرکت چه به 
صورت مسابقات داخلی در رشته های مختلف و 
چه به صورت مسابقات خارج از مجموعه دنبال و 
برگزار شده است.مدیر عامل سازمان اتوبوسرانی 
اصفهان و حومه ادامه داد: دوچرخه سواری نیز 
یکی از برنامه های مفرح و ورزشی است که طی 
یک سال به مناســبت های مختلف برگزار شده 
اســت. بنابراین با توجه به برنامه های معاونت 
حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان از 26 
تا 29 دی ماه، سازمان اتوبوســرانی نیز در این 
مجموعه برنامه ها مشــارکت داشته و همایش 
دوچرخه سواری نیز جزو برنامه های روز هوای 

پاک و حمل و نقل است.

آموزش مباحث شهروندی 
در ۳۰۰تابلوی شهری

مباحث شــهروندی در 300تابلوی شــهری 
در چهارراه های شــهر اصفهان به شــهروندان 
آمــوزش داده می شــود. رییس اداره توســعه 
فرهنگ شهروندی سازمان فرهنگی اجتماعی 
ورزشــی شــهرداری با بیان اینکه این تابلوها 
جزو خالق ترین تابلوهای شهری شناخته شده 
گفت: طبق آخرین تحقیقــات 90درصد مردم 
این تابلوها را می بینند.احمدرضایی دارافشانی 
با اشاره به اینکه تابلوهای شــهروندی ماهیانه 
عوض می شــود گفت: قرار اســت به زودی هر 
دو هفتــه یک بار ایــن تابلوها تغییــر کنند تا 
موضوعات بیشتری را پوشش دهند.وی گفت: 
در حال حاضر این تابلوها به بیان نکات آموزنده 
شهروندی و تشابه بین فوتبال و زندگی پرداخته 
و در پایان سال تابلوهای شهری مباحث مربوط 
به فضای سبز، محیط زیست، درختکاری و نوروز 
را دنبال می کنند.رضایی دارافشانی افزود: چهار 
عنوان از مجموعه کتاب های شهر بخیر در قالب 
برنامه آدم و هوا شــامل یک روز سفید، دوست 
من برقی، دوســتی سیاه و ســفید و آقای آبی، 
در مدرســه ابتدایی محجوب ناحیه5 اصفهان 

رونمایی شد.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری استان:

کارشناسان میراث حال بازار 
میدان نقش جهان را مناسب 

ارزیابی کردند
مدیرکل میــراث فرهنگــی، صنایع دســتی و 
گردشگری اســتان اصفهان گفت: ســقف بازار 
میدان نقش جهان مشــکلی نــدارد و به تازگی 
مرمت شده و این مشــکالت جزئی نیز به دلیل 
بارندگی هــای اخیر اســت.فریدون الهیاری در 
واکنش به فیلمی که در فضای مجازی پخش شده 
و در آن یک شهروند مدعی می شود که آجرهای 
سقف بازار میدان نقش جهان در ورودی مسجد 
شــیخ لطف ا... در حال ریزش است، اظهار کرد: 
پس از اطالع، اداره کل میراث فرهنگی اســتان 
اصفهان در خصوص این موضوع کارشناسان اداره 
را به محل مورد نظر اعزام کرد و به بررســی این 
قسمت از بازار پرداختند که خوشبختانه مشکلی 
در این زمینه وجود نداشته است.وی افزود: این 
قســمت از بازار به تازگی مرمت شده و بارندگی 
های اخیــر از علل چنین حوادث بســیار جزئی 
محســوب می شــود.مدیرکل میراث فرهنگی، 
صنایع دســتی و گردشگری اســتان اصفهان، 
خاطرنشــان کرد: در حال حاضر بازار اصفهان به 
طور کلی وضعیت مناســبی دارد و مرمت های 

مداوم نیز در طول این بازار انجام می شود.

شهردار اصفهان: 
تاکسیرانان، سفیران فرهنگی 

شهر به حمایت نیاز دارند
شهردار اصفهان در آیین طرح سفرهای فیروزه ای 
در قالب افتتاح و رونمایی از طرح های ســازمان 
تاکسیرانی ضمن تشــکر از رانندگان تاکسی که 
نقش مهمی در معرفی شهر اصفهان دارند، اظهار 
کرد: رانندگان تاکســی با تمام سرمایه و امکانات 
مادی خود به عرصه آمدند تا بتوانند رزق حاللی 
به دست آورند و در اداره شهر نقش داشته باشند؛ 
در این میان مردمی که به دلیل شرایط اقتصادی 
مشکل دارند و دچار رنج شــده اند ، ممکن است 
گاهی بداخالقــی کنند، اما راننــدگان به عنوان 
ســفیران فرهنگی با خوش خلقی، سیمای باز و 
ســخنان زیبا می توانند آبی بر آتش آنها باشند.

قدرت ا... نوروزی تاکید کرد: رانندگان تاکســی 
می توانند بیانگر اوصاف پســندیده مردم اصفهان 
باشــند و میراث این شــهر را به همگان معرفی 
کرده و آن را بــه جایگاه واقعی خود که شــهری 
تاریخی، فرهنگی، خالق و دوستدار کودک است، 
برســانند؛ رانندگان تاکســی در واقع آنچه که ما 
در شــعارهایمان می گوییم را عمــل می کنند، با 
مهمانان خارجی مواجه می شوند و شهر را معرفی 
کرده و در واقع چرخه اقتصادی شهر را رونق می 
بخشند.شــهردار اصفهان با بیــان اینکه فعالیت 
رانندگان تاکسی، گردشگری را در شهر رونق می 
بخشد، اظهار کرد: نقش رانندگان تاکسی با سایر 
نقش ها در جامعه تفاوت دارد چــرا که آنها عضو 
خانواده شــهرداری هســتند و ما به آنها تفویض 
اختیار کرده ایم تا در مواجه با مردم و گردشگران 
با آن ها سخن بگویند.نوروزی ادامه داد: رانندگان 
تاکسی سفیران فرهنگی شهر هستند و می توانند 
گردشگران را از شهر فراری دهند، اما به لحاظ تعهد 
و وجدانی که دارند و به لحاظ شــغلی که انتخاب 
کرده اند در گردش روزانه خود در شــهر و سخن 
با مردم، به جای مدیران، امید را در دل مردم زنده 
می کنند؛ اگر رانندگان تاکسی راهنمای خوبی برای 
مسافران باشند در واقع سفیران خوب فرهنگی در 
شهر بوده اند، رانندگان، زیبایی های شهر را نشان 
می دهند و به همین دلیل اســت کــه باید برای 

حمایت بیشتر از آنها تالش کنیم.

مدیــر عامل ســازمان پــارک ها و فضای ســبز 
شــهرداری اصفهان از موضوعی و هدفمند شدن 
پارک های سطح شــهر خبرداد تا دیار گنبد های 
فیروزه ای کــه از دیر باز به خاطــر وجود بناهای 
تاریخی گردشگران زیادی را به سوی خود جذب  
می کرد، از اصلی ترین بازیگران صحنه گردشگری 
شــهری نیز بی نصیب نماند. قدمــت پارک های 
موضوعی که بــه عنوان جاذبه هــای تفریحی بر 
مبنای موضوعی خاص شکل می گیرند و فعالیت 
ها، ساخت و سازها و هر آنچه که در آنها ارائه می 
شود در ایران به قبل از انقالب و احداث پارک ارم 
بر می گردد و به تدریج دیگر  شهرهای مهم کشور 
نیز به ساخت این گونه پارک ها مبادرت ورزیدند 
به گونه ای که طی ســالیان گذشته این پارک ها 
به عنوان هسته اصلی محصول گردشگری تبدیل 

شده اند.
تمایز پــارک های موضوعــی از دیگر 

جاذبه های گردشگری
پــارک هــای موضوعی که  بــه عنــوان منابع و 
جاذبه های دائمی گردشگری برای لذت، تفریح، 
ســرگرمی و آموزش بازدید کنندگان طراحی و 
مدیریت می شوند هر کدام داستانی را با خود به 
همراه دارند، حال این داســتان می تواند راجع به 
شخصیت یک رمان معروف یا انیمیشن کودکانه 
و یا حتی یک موضــوع علمی یا مذهبی باشــد. 
این مکان ها تالش می کنند تــا فضایی را با ابعاد 
مکانی و زمانــی دیگر، برای افــراد ایجاد کرده و 
روایت هایی خاص بــرای مخاطبان خود از جمله 
کودکان، نوجوانان و بزرگســاالن بازگو کنند.این 
گونه از جاذبه های گردشــگری به دلیل پرداخت 
هزینه، مصنوعی بودن، مجزا و مســتقل بودن و 
نیاز به ســرمایه گذاری باال، از دیگر جاذبه های 
گردشــگری متمایز می شــوند. پارک های ملی، 
منطقه ای، تفریحی، آبی، آموزشــی، گل و گیاه، 

علــم و فنــاوری و... از 
نواع مختلف پارک های  ا

موضوعی هستند.
احداث پارک های 
موضوعی در مناطق 15 

گانه شهرداری
اگرچه احداث پارک های 
موضوعــی در اصفهــان 

موضوع تازه ای نیســت و باغ گل هــا  را می توان 
نمونه ای از این نوع پارک ها در شهر دانست ولی 
از آن جایی که بسیاری از پارک های شهر تنها به 
منظور استفاده عمومی مورد توجه بود، هدفمند 
شدن برخی از پارک های شــهر و پارک هایی که 
در آینده احداث می شوند در دستور کار مدیریت 

شهری قرار گرفت.
مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری 
اصفهان  در این رابطه گفت: با  بررسی پارک های 
موجود در ســطح شــهر به این نتیجه رســیدیم 
که برخی از پارک ها به عنوان مثال در بوســتان 

ملــت مجــاور کانــون 
پرورش فکــری کودکان 
و نوجوانــان، به کودکان 
اختصاص یابــد و  الفبا با 
حیوانات آمــوزش داده 
شود، این پیشنهاد نه تنها 
مورد استقبال منطقه یک 
قرار گرفت، بلکه منطقه 
دو شــهرداری اصفهان نیز خواســتار آن شد.  به 
گفته مرتضایی نژاد؛ ایجاد پارک های آموزشــی 
یکی دیگــر از اهداف ایجاد پــارک های موضعی 
اســت تا برخی از موضوعات مثل علوم، ریاضیات 
و فیزیک به گروه های ســنی کودکان تا بزرگسال 

آموزش داده شود.
مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری 
اصفهان  با بیــان اینکه بــه زودی در منطقه دو 
پارک الفبا احداث می شــود، افــزود : در منطقه 
15 شهرداری نیز طی روزهای گذشته هماهنگی 
شده تا بخشی از زمین های تملک شده را به پارک 

موضوعی اختصــاص دهند که در حال بررســی 
موضوع هستیم. کودک با طبیعت مأنوس است؛ اما 
امروزه در جوامع شهری و زندگی آپارتمان  نشینی، 
کودکان کمتر در فضاهای طبیعت شهری حضور 
می یابند، بنابراین بهتر است در کنار آپارتمان ها 
و فضاهای شــهری، مکانی ایجاد شود تا کودکان 

طبیعت را لمس کنند.
به گفته مرتضایی نژاد، سازمان پارک ها و فضای 
سبز شــهرداری اصفهان در حال رایزنی با مناطق 
15 گانه است تا پارک های شهر را هدفمند کند و 
پارک هایی با مجسمه های حیوانات احداث شود.

وی با بیان اینکه ســازمان پارک ها با سازمان های 
مختلــف از جمله مــدارس هماهنگ کــرده تا 
فضاهای ســبز و بــاغ گل هــا را در اختیار دانش 
آموزان قرار دهــد، اظهار کــرد: در این راســتا 
پارک های مورد نظر شناســایی شــده و در حال 
رایزنی با مناطق 15 گانه هستیم تا پارک های شهر 
را هدفمند کنیم و آنهــا را به پارک های موضوعی 
اختصاص دهیم و پارک هــای جدید را هدفمند با 

مجسمه های حیوانات احداث کنیم.
مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری 
اصفهان  با بیان اینکه هم اکنون یک پارک پیرایش 
شــده برای پرندگان در منطقــه6 وجود دارد که 
می تواند با مجســمه های گیاهان به شــکل های 
مختلف طراحی شود، ادامه داد: پارک ها می توانند 
انرژی نو را جمع آوری کنند و جنبه آموزشی برای 
کودکان داشته باشند؛ فضاهای سبز بهترین مکان 
برای شادی، تفریح، آموزش و نشاط کودکان است.

 از آن جایی که امروزه ساخت و ایجاد فضاهای سبز 
و پارک ها دیگر به مانند شیوه های قدیمی نیست 
و متدهای جدید نیازمند تغییر نگرش در طراحی 
آنهاســت، پارک های موضوعی بــا رویکردهای 
مختلــف و عناوین خاص و تخصصــی می توانند 
بخش مهمی از نیازهای شهروندان در زمینه فضای 
سبز را تحقق بخشند و به عنوان یک منبع درآمد 

زا برای شهرداری شناخته  شوند.

پارک ها در خدمت آموزش کودکان قرار می گیرند
 رویکرد جدید سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان؛

در منطقه ۱۵ شهرداری
 نیز طی روزهای گذشته 

هماهنگی شده تا بخشی از 
زمین های تملک شده را به پارک 

موضوعی اختصاص دهند

رییس کمیسیون حمل و نقل شورای اسالمی شهر اصفهان در آیین طرح سفرهای فیروزه ای در قالب افتتاح 
و رونمایی از طرح های سازمان تاکسیرانی با بیان اینکه رانندگان تاکسی شغل پرمشغله ای دارند، اظهار کرد: 

مهم ترین خصوصیت رانندگان تاکسی صبوری است که در اکثر صنف ها این ویژگی را نمی بینیم.
امیراحمد زندآور با بیان اینکه رانندگان تاکسی افرادی بسیار قانع هستند، تاکید کرد: رانندگان تاکسی هیچ گاه 
به دنبال سرمایه داری نبودند بلکه درصدد به دست آوردن رزق و روزی حالل هستند و رانندگان تاکسی امین 
مردم هستند.رییس کمیسیون حمل و نقل و فناوری اطالعات شورای شهر اصفهان تاکید کرد: رانندگان تاکسی 
فرهنگ، ادب و هنر هر شهر را به نمایش می گذارند، بنابراین مدیران شهری باید قدردان زحمات آن ها بوده تا 
بتوانند ذره ای از خدمات بی منت آن ها را جبران کنند.زندآور با بیان اینکه شهردار اصفهان با دست خالی شهر را 
می چرخاند، گفت: کسی که شهر را با دست خالی می چرخاند یک مدیر الیق است وگرنه در شرایط اقتصادی 

خوب و با وجود اعتبارات کافی، مدیریت شهر هنری نیست.
وی ادامه داد: از شهردار اصفهان به جهت مدیریت خوبی که دارند تشکر می کنم، متاسفانه عده ای که مدیریت 

شهری اصفهان را در این برهه سخت زیرسوال می برند، ظلم می کنند.

رییس کمیسیون حمل و نقل شورای اسالمی شهر:

شهردار اصفهان با دست خالی شهر را می چرخاند
آگهی تجدید مزایده عمومی شماره 4۳/97/5/ م

تذکر: داشــتن مجوز فعالیت از اتحادیه صنف در زمینه مرتبط با موضوع 
مزایده الزامی است.

1- مهلت و محل دریافت اسناد: حداکثر تــا ساعت 13 روز سه شنبه 
مورخ 97/11/02 با در دست داشتن معرفی نامه کتبی به نشانی: اصفهان 

جاده شیراز بعد از ترمینال صفه ایستگاه راه آهن امور قراردادها
2- مهلت و محل تحویل پیشنهاد: حداکثر تا ساعت 13 روز یکشنبه 

مورخ 97/11/14 به نشانی: دبیرخانه امور اداری 
 3- زمان بازدیــد: از تاریــخ 97/10/29 تــا تاریــخ 97/11/01 از 

ساعت 9 الی 11
4- زمان و محل تشکیل جلسه مزایده و قرائت پیشنهادها: ساعت 

9 صبح روز دوشنبه مورخ 97/11/15 به نشانی: دفتر مدیریت 
5- هزینه اسناد مزایده: مبلغ 300000 ریال

 6- دریافــت اســناد از طریق پایــگاه ملی اطــالع رســانی مناقصات
HTTP://IETS.MPORG.IR 

7- هزینه چاپ و نشــر دو نوبت آگهی و کارشــناس رســمی 
دادگستری به عهده برنده مزایده می باشد.

اداره کل راه آهن اصفهان

اداره کل راه آهن اصفهان در نظر دارد نسبت به واگذاری مورد ذیل الذکر از طریق مزایده عمومی به افراد حقیقی و حقوقی اقدام نماید:

م الف: ۳52741

مبلغ سپرده شرکت در مزایده)ریال(مدتمحل اجراموضوع مزایده

1/200/000 ریال12 ماهمنازل سازمانی ایستگاه راه آهن اصفهانواگذاری محل جهت اجاره یک باب مغازه نانوایی

نوبت دوم

 معاون عمران شهری شــهردار اصفهان گفت: با 
بررسی های صورت گرفته در ســطح منطقه دو، 
برنامه ریزی جهــت اجرای 32 طــرح عمرانی با 
اعتبــار 9 میلیارد و 600 میلیون تومان در ســال 

آینده صورت گرفته است. ایرج مظفر 
گفت: احیا، بازسازی و ساخت فضاهای 
فرهنگی، تفریحی و ورزشی از مهم ترین 
اقدامات عمرانی این منطقه محسوب 
می شود ؛ از جمله این طرح ها می توان 
به مشــارکت در احداث ســینما در 
فرهنگسرای اسوه، تماشاخانه محلی 
مجموعــه فرهنگی ســراج، احداث و 
تجهیز پارک موضوعی الفبا و احداث 

خانه کودک در پارک قلمستان، تعویض کف پوش 
سالن ورزشی میثاق، تجهیز و توسعه ایستگاه های 
ورزش همگانی، ســاماندهی و تجهیز زمین های 
ورزشی روباز، ساماندهی و تجهیز مراکز ورزشی، 
مشــارکت در احداث مجموعه ورزشی و تجاری 
خیابان صمدیه با اعتباری بالغ بــر چهار میلیارد 
و 600 میلیون تومان اشــاره کرد. مظفر ادامه داد: 
از دیگر برنامه های عمرانی در این منطقه توســعه 
شــبکه فیبر نوری، روکش و ترمیم آسفالت، حفر 
و تنقیه چاه های آب باران، احداث آبراهه و کانیو، 
توســعه خط انتقال کلکتور با اعتباری بالغ بر سه 

میلیارد و 250 میلیون تومان است.معاون عمران 
شهری شهردار اصفهان اضافه کرد: اعتباری بالغ بر 
یک میلیارد و 700 میلیون تومان برای ساماندهی 
و مناسب سازی در سطح منطقه دو با پروژه هایی 

شامل ساماندهی مادی جنیران، ساماندهی مادی 
دســتگرده، ســاماندهی مادی الله محله ولدان، 
مناسب سازی ضلع غربی خیابان امام خمینی)ره( 
حد فاصل میدان جمهوری تــا انتهای محدوده، 
مناسب سازی ضلع شمالی خیابان اشرفی اصفهانی 
حد فاصل بزرگراه شهید خرازی تا خیابان صمدیه، 
اصالح هندسی تقاطع ها و روان سازی عبور و مرور 
در معابر فرعی ، ساماندهی پارک و قطعات فضای 
سبز، تعمیر و نگهداری معابر و ابنیه شهری ، اجرای 
ماده 110 قانون شهرداری ، ساماندهی آب نماها  و... 

اختصاص یافته است.

معاون عمران شهری شهردار اعالم کرد:

اجرای ۳2 طرح عمرانی در منطقه 2
کارشناس جغرافیا و برنامه ریزی شهری گفت: 
از لحظه به لحظه ورود گردشگر به شهر می توان 
کســب درآمد کرد و این فرصت بــرای اصفهان 
در ایام خاصــی مانند عید نوروز بســیار مغتنم 

است.مهدی ابراهیمی اظهار کرد: از آنجایی که 
حوزه گردشــگری دارای شاخه های مختلف در 
خدمات و تولید اســت می تــوان از این حوزه به 
عنوان یک صنعت پربازده اقتصادی نام برد.وی 
اضافه کرد: شــهر اصفهان در نوروز دارای آب و 
هوای مطبوع بوده و جذابیت های گردشــگری 
فراوانــی در این شــهر موجود اســت، عالوه بر 
گردشــگران خارجی، هموطنــان از دیگر نقاط 
کشور به  اصفهان می آیند، بنابراین باید از اکنون 
برای جذب گردشــگران نوروزی تبلیغات انجام 
شود.این کارشناس جغرافیا و برنامه ریزی شهری 

تاکید کرد: با ورود گردشگر هتل ها، مسافرخانه 
ها و رســتوران ها رونق می گیرد، مســافران با 
خرید سوغات های اصفهان از این صنعت حمایت 
می کنند، همچنین با بازدیــد از اماکن تاریخی 
وتفریحی با پرداخــت هزینه به این 
حوزه نیز کمک اقتصادی می شود.

ابراهیمی با تاکید بر اینکه فعالیت ها و 
اقدامات باید به گونه ای باشد که همه 
اقشار توانایی سفر به اصفهان را داشته 
باشــند، تصریح کرد: برخی از اقشار 
توانایی تامین هزینه ها برای اقامت 
در هتل را ندارند بــه همین ترتیب 
باید امکانات اقامتــی برای آن ها در 
نظر گرفته شود.وی با اشاره به لزوم تقویت صنایع 
دســتی در زمان ورود گردشگر به شهر اصفهان، 
گفت: بــا توجه به شــرایط اقتصــادی موجود، 
صنایع دستی اصفهان برای برخی از گردشگران 
داخلی گران است، در حالی که این صنایع برای 
گردشگران خارجی قیمت مناسبی دارد، به این 
ترتیب الزم است پای گردشگران خارجی بیش 
از پیش به این شهر باز شود.ابراهیمی با اشاره به 
جهانی بودن شهر اصفهان، تصریح کرد: اصفهان 
یک برند تاریخی اســت و باید از پتاســیل های 

موجود در آن برای رونق شهر استفاده کرد.

در آستانه ایام نوروز؛

لحظه به لحظه ورود گردشگر به شهر درآمدزاست

 نرگس طلوعی
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یادداشت

استرس و اضطراب، یکی از بیماری های عصر تکنولوژی است که 
بسیاری از مردم  را با خود درگیر کرده  و مشکالتی را برای آنها به 
وجود آورده است؛ اما روان شناسان معتقدند که با به کار بردن برخی 

از تکنیک های ساده به راحتی می توان با این بیماری مقابله کرد.
مهمترین نکته درباره استرس این اســت که در بسیاری از موارد، 
استرس اشاره ای به مشــکل ندارد بلکه نحوه درک شماست که 
موجب این واکنش می شــود. اگر در کار خود با وظیفه دشواری 
روبه رو شدید با تغییر عقیده آن را به فال نیک بگیرید که از این طریق 
مهارت های شما تقویت می شود. می توان یک زندگی پر از استرس و 

ناراحتی را به یک زندگی پر تکاپو و مهیج تبدیل کرد.
وقتی نوک لوله تفنگ روی پیشــانی شما قرار می گیرد، بالفاصله 
به چیز دیگری فکر کنید. شما باید ذهن تان را منحرف کنید یا به 
عبارتی فکری که شما را دچار استرس می کند را از خود دور کنید و 

به هر چیزی که در این زمینه مفید است، فکر کنید.
وقتی برای انجام کاری به خود مطمئن نیســتید )مثال برای ارائه 
مطلب یا مالقات با رییس خود( بهترین کار این است که به یک کار 
موفق یا یکی از موفقیت های گذشته فکر کنید و در این حال، به 
طور دائم موفقیت قبلی خود را به یاد آورید. یک استراحت مختصر 
برای ذهن شما روشی بســیار موفق در کاهش یا کنترل استرس 
است. تصور کنید روی شن داغ ساحل دراز کشیده اید. باد خنکی 
از سمت اقیانوس به سوی شما می وزد و موج ساحلی در کنار شما 

غلت می خورد. اگر بدانید با این تصور چه آرامشی پیدا می کنید؟ 
همیشه نمی توان در محل کار تمام احساس خود را بیرون ریخت؛ اما 
در بعضی جا ها مثل دفتر کار شخصی، یا داخل خودرو این عمل هیچ 
اشکالی ندارد. دکتر میلر می گوید که »برای تخلیه احساسی که به 

وجود آورنده استرس است، داد بزنید یا گریه کنید.« 
 آب گرم برای کاهش استرس مفید است. وقتی مضطرب و عصبی 
می شویم، جریان خون در دست ها و پا های ما کم می شود. آب گرم 
جریان خون را به حالت اول برمی گرداند و بدن را متقاعد می کند که 

در وضع خوبی به سر می برد و آمادگی استراحت دارد.

چگونه بر استرس غلبه کنیم؟

عکس روز

دوخط کتاب

فهمیدى مســیر رو اشتباه 
بــراى  رفتى،هیچ وقــت 
برگشــت دیر نیســت...حتى 
اگر برگشــتن ده سال هم 
طــول بکشــه، بــازم بایــد 
برگردى.نگو راه برگشــت 
طوالنــى و تاریکه...نترس 
از اینکــه هیچــى به دســت 

نیارى!

»جزء از کل«
استیو تولتز

یه جــاى زندگیم راه 
رو غلط رفته ام

یــه  مى کنــم   احســاس 
جاى زندگیــم راه رو غلط 
رفتــه ام ولــى ایــن قــدر 
جلــو رفتــه ام کــه دیگه 
انــرژى بــراى باز گشــت 
ندارم.خواهــش مى کنم 
ایــن یــادت بمونه:اگــه 

ســاعت مچی گیاهی با عنوان »طبیعت مادر« در نمایشــگاه ساعت ژنو 
ســوئیس برای اولین بار در معرض دید عموم قرار گرفت. گیاهان کاشته 
شده روی این ساعت به مرور زمان رشــد خواهد کرد. طبیعت مادر، یک 
ســاعت مکانیکی و گیاهی اســت که چگونگی ارتباط دقیق زمان روی 
زمین را با طبیعت به ما نشان می دهد و مدام یادآوری می کند که چگونه 
فضای سبز پیرامون ما با گذر زمان شــکننده تر می شود. از همه مهم تر 
 این که زمان کمی به منظور حفظ آن برای نســل هــای آینده در اختیار 

داریم.

ساعت گیاهی در سوئیس!

یـــک صفحه دایـــــره ای شــکل به قطــر تقریبــی 91 متــر روی رود 
»پریسامپسکات« در ایالت »مین« آمریکا شکل گرفته که  طی روزهای اخیر 
بـازتـاب گسترده ای در شبکه هــای اجتماعی داشته است. این صفحه یخی 
در حال چرخش را به ماه و فضاپیمای موجودات فرازمینی تشــبیه کرده اند. 
دانشمندان معتقدند این صفحه یخی به دلیل تغییر دما در آب که باعث ایجاد 
گردابی در زیر این صفحه می شود، ایجاد شده است. همین چرخش، لبه های 
آن را دچار سایش کرده و شبیه دایره شده است. به گفته شاهدان پرندگان از آن 

به عنوان سکوی شناور استفاده می کنند.

توده یخی ماه گون

مرکزی تفریحی در شــهر آلوشتا در شــبه جزیره کریمه ساخته شده است که 
داخل آن هیچ تفاوتی بــا درون فضاپیما ها در فیلم هــای علمی-تخیلی ندارد. 
بازدیدکنندگان از این مرکز تفریحی سرپوشیده با موقعیت هایی مشابه آنچه در 

فیلم ها دیده می شود روبه رو می شوند.
به گفته مدیر این مرکز که »نگهبانان امپراتوری« نام گرفته، ســاخت آن چهار 
سال طول کشیده است. روسیه در سال ۲۰1۴ میالدی شبه جزیره کریمه را به 

خاک خود ملحق کرد..

ساخت مرکز تفریحی در شبه جزیره کریمه

تولید هندوانه به 
اندازه زیتون در 

ترکیه!
یــک شــرکت تولید 
محصوالت کشاورزی در 
آنتالیای ترکیه، پس از 
دوسال تحقیق توانسته 
تولید  را  هندوانه هایی 
و به بازار عرضه کند که 
به اندازه یــک زیتون 
است. این هندوانه های 
و مزه  کوچک، طعــم 
واقعــی هندوانــه را 

می دهند. 

جناب آقای عبداله قدوسی

مدیرعامل محترم شرکت شیر پاستوریزه پگاه اصفهان

روزنامه زاینده رود

روزنامه زاینده رودروزنامه زاینده رود

انتخاب شایسته شرکت » شیر پاستوریزه پگاه اصفهان « به عنوان صادرکننده 
ممتاز استانی در ســال 1397 را تبریک و شادباش می گوییم. امید است در 

ادامه این مسیر ، موفقیت های بیشتری کسب کنید.

جناب آقای منصور یزدی زاده
مدیرعامل محترم شرکت ذوب آهن اصفهان

حضور فعال در بازارهای بین المللی به منظور تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، مرهون عزم راســخ و همت 
واالمردان تالشگری است که در جهت اعتالی نام ایران اسالمی در عرصه  اقتصاد، گام بر می دارند. انتخاب 
شایسته  آن شرکت به عنوان صادرکننده نمونه ملی در سال  1397را به جنابعالی، مدیران و کارکنان آن 
مجموعه ، صمیمانه تبریک عرض می کنیم.امیدواریم با اســتعانت از درگاه خداوند متعال در پیشــبرد 

فعالیت های اقتصادی کشور، بیش ازپیش موفق باشید.

جناب آقای حمیدرضا هوشیاری

مدیرعامل محترم شرکت سیمان سپاهان
افتخار برگزیده شدن آن گروه به عنوان صادر کننده نمونه استانی سال1397، موجب مسرت 
خدمتگزاران عرصه صنعت و سازندگی و تولید این استان شــد. ضمن تبریک این موهبت 
الهی به جنابعالی، توفیق تداوم موفقیت ها و خدمت رســانی موثر به مردم و پیشرفت کشور 
و گام برداشتن در راســتای تحقق اقتصاد مقاومتی و تولید ملی را  از خدای متعال برای تان 

مسئلت  داریم.

جناب آقای مهدی کرباسی زاده

مدیرعامل محترم شرکت صنایع غذایی چیکا
آنچه امروز در پرتو تالش و موفقیت شــما به دســت آمده ، پایه های اولیه و مستحکمی 
است برای گســترش روزافزون بازارهای هدف و رشــد صادرات غیر نفتی که آثار پربهای 
آن درفرداهای آینده ، پدیدار خواهد گشــت . ضمن تبریک انتخاب آن شــرکت به عنوان 
صادرکننده نمونه استانی در سال 1397 امیدواریم که در ادامه ، گام های استوارتری برای 

اعتالی ایران عزیز بردارید.

جناب آقای حسن اخوان صفایی

مدیریت محترم شرکت فرش شیخ صفی

کســب عنوان افتخار آفرین صادرکننده قابل تقدیر استانی در سال 1397 
 را به جنابعالی ، مدیران و پرســنل توانمند آن شرکت محترم تبریک عرض 

می کنیم.
روزنامه زاینده رود

دریافت  عنوان تولید کننده نوآور در سال 97 و همچنین 
دریافت جایزه ویژه و تندیس ســومین دوره جشنواره 
ملی نوآوری محصول برتر ایرانی توسط شرکت فوالد 
مبارکه اصفهان قطب صنعت ایران را به مدیران و کارکنان  

تالشگر این مجموعه تبریک می گوییم .

روزنامه زاینده رودروزنامه زاینده رود

 مهسا احمدی


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

