
W W W. Z AYA N D E R O U D O N L I N E . I R

غالمرضا تختی  
کارگردان:بهرام توکلی

پردیس ساحل /پردیس چهارباغ
سیتی سنتر
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؟؟؟؟

 برنامه ریزی
 برای سال جدید؛

 امروز بشین و ببین با خودت
  چند چندی و یک سال دیگه 

این موقع کجا باید باشی.
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  اصفهان، شهر مجسمه ها 
 گزارشی از تندیس و سردیس اسطوره های ایرانی که در سال 97 رونمایی شدند؛

   مروری بر خرید و فروش های عجیب  طی یک سال گذشته؛  

ژیان 55 میلیونی و فروش کارت ملی!
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سرمایه گذاران به سمت 
اصفهان آمده اند

 در آخرین جلسه علنی شورای شهر 
مطرح شد؛
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مروری طنز بر اتفاقات ورزشی استان در 
سال 97 ؛

 خوب، بد و کمی هم زشت

بازگشایی جریان 
زاینده رود از 29 اسفند 

ماه در اصفهان
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شهردار اصفهان خبر داد:
 افتتاح پمپ گازوئیل صفه 

تا ۶ ماه آینده
شــهردار اصفهــان در آییــن کلنگ زنی احــداث پمــپ گازوئیــل پایانه 
صفــه اظهــار کــرد: در جریــان بازدیــد از پایانه صفــه، کلنــگ احداث 
پمــپ گازوئیل ایــن پایانه بــه زمین زده شــد؛ ایــن جایگاه بــرای ۱۵۰ دســتگاه اتوبوس 
 که در ایــن پایانه فعال هســتند، روزانه ۷۵ هزار لیتر گازوئیل ســوخت رســانی خواهد کرد.

صفحه   7قدرت ا... نوروزی ادامه داد: به گونه ای برنامه ریزی شده تا در... 

ژن خوک  
کارگردان:سعید سهیلی

پردیس ساحل /پردیس چهارباغ
سیتی سنتر

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

آگهی  مناقصه عمومی
 شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان   در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی خرید را مطابق جدول زیر از فروشندگان ذیصالح

 انجام دهد.

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق 292: تا ساعت 15:30 روز شنبه به تاریخ 98/1/24
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت  8صبح روز یکشنبه به تاریخ 98/1/25

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

شماره تلفن گویا: 8-36680030-031 )مزایده داخلی 458مناقصه داخلی-388(

نوبت  اول

نام روزنامه: زاینده رود    
تاریخ انتشار:1397/12/27

مبلغ تضمین)ریال(نوع بودجهموضوع مناقصهشماره مناقصه

خرید 30 تن پلی الکترولیت کاتیونی به منظور 98-1-7
750/000/000جاریآبگیری لجن تصفیه خانه فاضالب شاهین شهر

250/000/000جاریخرید 2 دستگاه الکتروپمپ جهت ایستگاه پمپاژ مبارکه98-1-9/4

98-1-10/3
خرید 30 تن پلی الکترولیت کاتیونی به منظور آبگیری لجن 

750/000/000جاریتصفیه خانه های فاضالب شمال و جنوب شهر اصفهان
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در جریان درگیری ها در سوریه، سه کشور 
ذی نفع در خالل بیش از پنج سال اخیر فراز 
و فرودهای زیادی را تجریه کرده و هر کدام 
تالش کردند تا منافع خود دراین کشــور را 
حفظ کنند؛ منافع و مصالح سه کشور مدعی 
را در کنار هم قرار داد و در خالل سلســله 
نشست های صلح سوریه که نشان از نزدیکی 
اهداف و منافع آنها در این کشور داشت تالش 
کردند تا راه حلی برای پایان دادن به منازعه 
دراین کشــور و در عین حال رسیدن به راه 
حل مشترکی برای تامین خواسته های خود 
برسند؛ اما به رغم موفقیت های اخیر به نظر 
می رســد این اتحاد به دلیل بروز برخی از 

اختالفات در حال فروپاشی است. 
پس از کم شدن درگیری ها در سوریه ، شاید روسیه 
به دنبال سهم خواهی بیشتر از فضای سوریه باشد 
که البته این مسئله با توجه به فشارهای اسرائیل و 
مذاکرات صورت گرفته میان اسرائیل و روسیه رنگ 

و بوی ضد ایرانی تری گرفته است.

دو راهی اسرائیل یا ایران در سوریه
ماه ها قبل و پس از ســفر »نتانیاهو«  به روســیه 
رسانه ها اعالم کردند که روســیه در مورد سوریه 
با اســرائیل به توافق رســیده و قرار است در قبال 
خروج نیروی های ایرانی از این کشــور اسرائیل نیز 
»بشار اسد« را به رســمیت بشناسد. این خبر البته 
در داخل نادیده گرفته شد و از سوی روس ها نیز به 
صورت رسمی مورد تایید نبود؛ هر چند رسانه های 
اسرائیلی روی آن مانور زیادی داند؛ اما در عمل هنوز 
این اتفاق رخ نداده اســت. در حالی که روس ها به 
هیچ عنوان حرفی از خارج کردن نیروهای خود از 
ســوریه نزده اند؛ اما نیروهای ایرانی برای خروج از 

سوریه تحت فشار قرار گرفته اند. 
سفر اخیر بشار اسد به تهران که بدون اطالع روس 

ها انجام شــده است نیز 
بــه نوعی قــدرت نمایی  
کشورمان در سوریه نسبت 
به سایر رقبا و مدعیان در 
این کشور بود. همچنین 
بازرگانــان  ســفرهای 
سوری و خبرها از افزایش 
مراودات اقتصــادی نیز 

نشان از برنامه ریزی برای ماندن ایرانی ها در سوریه 
دارد. روزنامه العب مدعی شــد که سوریه در حال 
بررســی طرح واگذاری بندر الزقیه به ایران است. 
این در حالی است که روســیه یکی از جدی ترین 

مخالفان این طرح است.
 منابع عرب خبر داده اند که توافقات »بشــار اسد« 
با ایران در ســفر اخیر وی به تهران خشــم روسیه 
را برانگیختــه و موجب بی اعتمــادی کرملین به 
بشار اسد شده اســت. به گزارش میدل ایست نیوز، 
پایگاه نظامــی »حمیمیم« کــه در اختیار نیروی 
هوایی روسیه اســت و نقطه آغاز حمالت روسیه به 
مخالفان سوریه بوده در نزدیکی الذقیه قرار دارد.این 

منابع افزوده اند که روسیه 
بندر الذقیه را بخشــی از 
امنیــت خود در ســوریه 
می داند بــه خصوص که 
پیش تر با دولت بشار اسد 
درباره حضــور درازمدت 
در منطقه ساحلی سوریه 
 به توافــق رســیده بود. 
روس ها این اقدام کشــورمان را بــه نوعی قدرت 
نمایی در سوریه علیه خودشــان می دانند. برخی 
ناظران، حضور ایران در بندر الذقیه را فراتر از مسائل 
اقتصادی و راه اندازی بنــدر و با هدف تبدیل آن به 
یک پایگاه نیروی دریایی می دانند، چیزی که برای 

روسیه خوشایند نیست.

اختالف روسیه با ترک ها در ادلب
مشکالت روسیه در ســوریه به همین جا ختم نمی 
شود دیگر طرف شریک در مذاکرات سوریه نیز حاال 
سهم بیشتری از قدرت داخلی سوریه می خواهد و 
تالش دارد تا با اقدامات نظامی بخشی از اهداف خود 

را در سوریه پیاده ســازی کند. در تازه ترین سطح 
از این اختالفات ترک ها بــرای دخالت نظامی در 
ادلب با روس ها اختالف نظر های شــدیدی دارند 
به طوری  که سفر از پیش تعیین شــده وزیر امور 
خارجه روسیه به ترکیه به این دلیل لغو شده است. 
قرار بود »الوروف« ۱۲ مارس برای شرکت در یک 
همایش بین المللی در آنکارا و انجــام مذاکراتی با 
همتای ترکیه ای خود درباره اوضاع سوریه به ویژه 
اوضاع ادلب به ترکیه برود؛ اما این سفر به ۱۸ مارس 
موکول شــد، اکنون نیز این ســفر به تاخیر افتاده 
است. رسانه های روسی اعالم کرده بودند که ترکیه 
از حمالت گسترده روسیه و سوریه به مناطق حومه 
ادلب ناراضی است. این در حالی است که وزارت دفاع 
روسیه به تازگی اعالم کرد که حمالت با هماهنگی 
ترکیه صورت گرفته است. مسکو اخیرا هشدار داد 
که آنکارا در اجرای »توافق ســوچی« درباره ایجاد 
منطقه عاری از ســالح در ادلب شکســت خورده 
اســت. روس ها در مورد ماهیت گروه های کرد نیز 
با ترکیه اختالف نظر دارند. ســرگئی الوروف، وزیر 
خارجــه روســیه در مصاحبــه ای از اختالف نظر 
 مسکو و آنکارا بر ســر تروریســت بودن یا نبودن 
گروه های مختلف کردی در ســوریه خبر داد. وی 
گفت: روسیه، نگرانی های امنیتی ترکیه از فعالیت 
های گروه های کردی در سوریه را درک می کند؛ اما 
دو کشور بر سر این که کدام گروه از کردها تروریست 
هســتند و کدام یک نیســتند، با هم اختالف نظر 
دارند. ســرگئی الوروف افزود: ما دیدگاه مشترکی 
درباره این که کدام گروه از کردهای ســوریه را به 
عنوان تروریســت به حســاب آورد نداریم؛ اما باید 
 سره را از ناسره جدا کنیم و ببینیم که کدام یک از 
گروه های کردی در سوریه تهدیدی برای جمهوری 
ترکیه محسوب می شوند. ایجاد اختالف میان سه 
کشــور ایران، روســیه و ترکیه می تواند تهدیدی 
جدی برای روند صلح سوریه باشــد  و بروز مجدد 
 درگیری ها و عدم رســیدن به صلح در این کشور 

را در پی داشته باشد.

فیسبوک، 1/5 میلیون ویدئو از 
حمالت تروریستی نیوزیلند را 

حذف کرد
شرکت فیسبوک اعالم کرد، در فاصله ۲۴ ساعت 
پس از وقوع حمالت مســلحانه روز جمعه به دو 
مســجد در نیوزیلند اقدام به حذف ۱.۵ میلیون 
ویدئوی منتشــر شــده از این حمالت در سراسر 
جهان کرده است. شرکت فیسبوک همچنین اعالم 
کرد، تمام نسخه های ویرایش شده از این ویدئو که 
تصاویر دلخراش از آنها حذف شده بودند را هم به 
احترام قربانیان این تیراندازی و همچنین به احترام 
نگرانی مقام های محلی حذف می کند. روز یکشنبه 
اعالم شد که تعداد قربانیان این حمالت به ۵۰ تن 
افزایش یافته اســت. عامل مسلح این حمالت در 
روز جمعه، حین حمله به نمازگــزاران حاضر در 
دو مسجد آن را به صورت زنده از طریق فیسبوک 
برای مدت ۱۷ دقیقه پخش کرد و نســخه هایی 
از ویدئوی این حمالت در شــبکه های اجتماعی 

انتشار یافت.

حماس دیدار مقامات این 
جنبش با رییس »شاباک« را 

تکذیب کرد
حماس، ادعای یک روزنامه سعودی مبنی بر دیدار 
محرمانه مقامات این جنبش با رییس »شاباک« در 
هفته گذشته را تکذیب کرد. روزنامه »ایندیپندنت 
عربی« طی خبری ادعا کرد، »نداف ارگمان« رییس 
»شاباک« )سازمان اطالعات و امنیت داخلی رژیم 
صهیونیستی( هفته گذشــته دیداری محرمانه با 
مقامات حماس در مصر داشته است.ایندیپندنت 
عربی در ادامــه اعالم کرد، رییس شــاباک قبل 
از دیدار با هیئــت حماس، چراغ ســبز الزم را از 
»بنیامین نتانیاهو« نخست وزیر رژیم صهیونیستی 

در این خصوص دریافت کرده است.

ترامپ »گوگل« را به همکاری 
با ارتش چین متهم کرد

رییس جمهوری آمریکا ادعــای مقامات نظامی 
این کشور مبنی بر اینکه شــرکت گوگل به طور 
غیرمستقیم در حال خدمت به ارتش چین است 
را تکرار کرد. وی در این باره مدعی شد: گوگل به 
چین و ارتش این کشور کمک می کند حال آنکه 
این امر در مورد آمریکا صدق نمی کند. خبر خوب 
آنکه آنها هوادار هیــالری کلینتون حقه باز بودند 
و نه ترامپ!گفتنی اســت روز پنجشنبه، جوزف 
دانفورد رییس ستاد مشــترک ارتش آمریکا نیز 
مدعی شــد که پنتاگون از بابــت اینکه گوگل به 
طور غیرمســتقیم به ارتش چین کمک می کند؛ 
نگران اســت. وی همچنین مدعی شد که دزدی 
نظام مند شــرکت های چینی از فنــاوری آمریکا 

موجب پیشرفت بخش نظامی چین شده است.

 کشف یک سازمان مخفی 
در کره شمالی 

 در کره شــمالی یــک ســازمان مخفی بــه نام
 Cheollima Civil Defense وجــود دارد 
که با حکومت فعلــی در این کشــور مبارزه می 
کند. به گفته این منابع، هدف ســازمان نامبرده 
سرنگونی کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی و رژیم 
 دیکتاتوری وی است.در ماه مارس سازمان مخفی
 Cheollima Civil Defense بیانیــه ای 
منتشــرکرده و در آن مردم کره شمالی در داخل 
و خارج از این کشور را به مبارزه با حاکمان پیونگ 
یانگ با استفاده از هر روشی فرا خوانده بود. روزنامه 
واشنگتن پست ادعا می کند در نتیجه این حمله 
 Cheollima Civil Defense سازمان مخفی
اطالعات پرارزشــی را در تلفن هــا و رایانه های 
مسروقه کارمندان ســفارت کره شمالی به دست 
آورد که ثابت می کنند کره شــمالی تالش کرده 
وسایل تجملی را با دورزدن تحریم ها از اروپا وارد 

این کشور کند.

موذی گری به سبک اسرائیل

الیحه بودجه ۹۸ طی هفته 
جاری به دولت ابالغ می شود

عضو هیئت رییسه مجلس از ابالغ الیحه بودجه 
۹۸ طی هفته جاری به دولت خبر داد.اســدا... 
عباسی با اشاره به پایان برررسی الیحه بودجه، 
گفت: الیحه بودجه ۹۸ کل کشــور طی هفته 
جاری برای اجرا از سوی علی الریجانی،  رییس 
مجلس به رییس جمهور ابالغ می شود.گفتنی 
اســت، به تازگی در جلســه مجمع تشخیص 
مصلحت نظام، ۳ مــورد اختالفی بین مجلس 
شورای اسالمی و شورای نگهبان نسبت به بودجه 
مورد بحث و بررسی قرار گرفت که دو مورد از این 
موارد اختالفی به نظر مجلس شورای اسالمی 
اختصاص داشت و مورد تایید مجمع تشخیص 
مصلحت نظام قرار گرفت و تصویب شد، یک مورد 
اختالف هم که به قرارداد های بانکی اختصاص 
داشت، مورد موافقت مجمع تشخیص مصلحت 

قرار نگرفت.

 سرلشکر باقری 
عازم سوریه شد

رییس ستاد کل نیرو های مسلح برای شرکت در 
اجالس سه جانبه مبارزه با تروریست عازم دمشق 
شد. سردار سرلشکر پاسدار »محمد باقری« به 
همراه یک هیئت عالی رتبه نظامی در اجالس 
ســه جانبه رؤسای ســتاد کل نیرو های مسلح 
کشور های ایران، عراق و ســوریه که به منظور 
بررســی راهکارهای مبارزه با تروریست برگزار 
می شود، شرکت می کند. ارتقای همکاری های 
دفاعــی و نظامی، مشــورت و همفکری درباره 
مبارزه با تروریسم و ایجاد هماهنگی و هم افزایی 
سه کشور ایران، عراق و سوریه در تداوم مقابله 
با گروهک های تروریســتی و همچنین بررسی 
و دســتیابی به آخرین راهکار های ایجاد ثبات 
و تامین امنیت منطقه از اهداف سفر سرلشکر 

باقری به سوریه است.

جیش العدل مدعی شد؛
تماس تلفنی مرزبانان ایرانی 
ربوده شده با خانواده هایشان

گروهک تروریستی موسوم به »جیش العدل« 
با انتشار ویدئو و بیانیه ای مدعی شد که سربازان 
ربوده شده در میرجاوه با خانواده های خود تماس 
برقرار کرده اند.این گروهک تروریستی همچنین 
مدعی شــد که از بعد از آزادی ۵ تن از مرزبانان 
ربوده شده تاکنون هیچ اقدامی از سوی مقامات 
جمهوری اسالمی ایران در زمینه مذاکره با آنها 
انجام نشده اســت.گروهک تروریستی موسوم 
به جیش العدل در آخرین اقــدام کینه توزانه 
خود در تاریخ ۲۴ بهمن اقدام به حمله انتحاری 
به اتوبــوس حامل رزمندگان اســالم در جاده 

خاش - زاهدان کرد.

دروغ های »بی بی سی« 
درباره سردار سلیمانی رو شد

ســفیر ســابق ایتالیا در عراق طی گزارشــی 
اطالعات اصلی را که بی بی سی در یک مستند 
درباره حاج قاســم ســلیمانی، تحریف کرده، 
منتشــر کرد. کارنلوس، در این یادداشــت در 
پایگاه »میدل ایســت آی«، آقای ســلیمانی را 
یک »استراتژیســت زبده« توصیــف کرده و 
دیدگاه ارائه شــده در برنامه بی بی سی درباره 
او و نقش ایران در خاورمیانه )غرب آســیا( را 
»ساده انگارانه« خوانده است. او در بخش آغازین 
این تحلیل نوشــته مســتند بی بی سی حاوی 
اطالعات جدیدی نیســت و بخــش زیادی از 
روایتش را همان چیزهایی تشــکیل می دهد 
که سال ها پیش هم گفته شده است. کارنلوس 
در ادامه می نویسد: »مشکل اصلی آن است که 
رویدادهایش را از چشم اندازی منحصرا غربی 
روایت می کند. حتی از یک عضو سپاه پاسداران 

یا یک مقام ایرانی کالمی نقل نمی شود.«

 سرلشکر جعفری 
فرمانده کل سپاه:

وزیر نفت گفت: می خواستند بین ما و سپاه فاصله ایجاد 
کنند ؛ اما نگذاشتیم، بلکه ما و جوانان متخصص قرارگاه 
و سپاه برای ایران تالش کردیم. این عضو کابینه دولت 
با تقدیر از عملکرد قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا)ص( 
در احداث و تکمیل 6 فاز پارس جنوبی، گفت: قرارگاه 
توانست ۲ فاز را در سال ۹۴ تکمیل کرده و هم اکنون 
نیز  ۴ فاز دیگر را به مدار بهره برداری برساند که البته 
کمی از بخش دریایی این ۴ فاز ۱۳ و ۲۲،  ۲۳ و ۲۴ باقی 
مانده که این بخش نیز در نیمه نخست سال ۹۸ تکمیل 
می شــود. زنگنه، با بیان این که ما همواره در بخش 
کارفرمایی با بخش پیمانــکاری جدل ها و دعواهای 
طبیعی حین انجام پــروژه را داریم، تصریح کرد: من 
هیچگاه به صورت علنی انتقادی را به قرارگاه سازندگی 
خاتم االنبیا)ص( اعالم نکرده ام، خیلی ها می خواستند 
بین ما و قرارگاه خاتم و بین ما و سپاه فاصله بیندازند که 
نگذاشتیم.این عضو کابینه دولت افزود: دوستان جوان 
و پرتالش ما در مجموعه سپاه و قرارگاه از ظرفیت های 
کشــور و از رفقای نزدیک ما هســتند که پروژه های 

مختلف را برای ایران به سرانجام رسانده ایم.

می خواستند بین ما و سپاه 
فاصله بیندازند، اما نگذاشتیم

وزیر نفت: 

کافه سیاست

عکس  روز 

کوبیدن تخم مرغ بر سر 
سناتور اسالم ستیز استرالیایی

فریزر آنینگ، سناتور راست گرای استرالیایی 
یک روز پس از اظهارنظر اسالم ستیزانه اش در 
پی حمله تروریستی و قتل عام نمازگزاران در 
دو مسجد شهر کرایســت چرچ نیوزلند، هدف 

پرتاب یک تخم مرغ قرار گرفت.

سپاه، وارد گروه بندی های سیاسی نشده است

پیشنهاد سردبیر:

فرمانده کل سپاه با بیان اینکه سپاه هرگز وارد 
گروه بندی های سیاسی نشــده است، گفت: 
سپاه، هیچ وقت از یک حزب حمایت نکرده ولی 
با جریانات انحرافی که مخالف مســیر انقالب 
اسالمی هستند و دنبال تغییر باورهای مردم  
بوده اند، مبارزه می کند.سرلشــکر جعفری، 
درخصوص تهدیدات رژیم صهیونیستی اظهار 
داشت: آنها رویای گسترش از نیل تا فرات را در 
سر داشتند و در ۵۰ سال اخیر می خواستند 
این برنامه را اجرا کنند؛ امــا امروز نه تنها این 
رژیم جعلی نتوانســته ذره ای از خاک خود را 
گسترش دهد، بلکه در اطراف خود در محاصره 
کامل قــرار دارد. وی ادامه داد: موشــک های 
حزب ا...لبنان تمام ســرزمین های اشغالی را 
تحت پوشــش خود دارند و ایــن وضعیت و 
توانمندی، همه از موفقیت های بی نظیر انقالب 

اسالمی است.

سپاه، وارد گروه بندی های 
سیاسی نشده است 

 علی الریجانی
رییس مجلس شورای اسالمی:

رییس کمیســیون امنیــت ملی مجلس بــا بیان 
اینکه هنوز بســیاری از کشــورهای اروپایی برای 
پیوســتن به اینســتکس تعلل می کننــد، گفت: 
اینســتکس همه انتظارات ما را بــرآورده نمی کند.

حشــمت ا... فالحت پیشــه درباره آخرین وضعیت 
اجرای »اینســتکس«، اظهار داشت: بنده به تازگی 
دیدارهایی با نمایندگان چند کشور اروپایی داشتم 
و در این باره مطالبی مطرح شد. وی با اشاره به اینکه 
هنوز بسیاری از کشورهای اروپایی برای پیوستن به 
اینســتکس تعلل می کنند، ادامه داد: صرفا آلمان، 
فرانسه و انگلیس به دنبال اجرای سازوکار اینستکس 
هستند؛ هر چند که این کشورها هم همواره به ویژه 
در زمان مذاکرات هسته ای نشان دادند که مناسبات 
و مالحظات خاصی با آمریکا دارند. فالحت پیشه با 
بیان اینکه اینستکس سازوکاری تروئیکایی است، 
افزود: ۱۵ سال است که از اصل تروئیکا در مناسبات 
هسته ای ایران و غرب گذشته است و در شرایط فعلی 
همه کشورهای اروپایی باید به سازوکارهای غرب در 

روابط با ایران بپیوندند.

اینستکس همه انتظارات ما را 
برآورده نمی کند

رییس کمیسیون امنیت ملی:

رییــس مجلس شــورای اســالمی، حادثه 
تروریستی نیوزیلند را هشــدار دهنده برای 
همه ملت ها و کشورها دانست و گفت که باید 
وزارت خارجه از طریق ســازمان کنفرانس 
اسالمی و دبیرکل بین المجالس اسالمی برای 
موضع گیــری جدی اقدامــات الزم را انجام 
دهد. علی الریجانی گفت: الزم اســت اقدام 
بسیار وحشیانه تروریستی در نیوزیلند را به 
صدمه دیدگان در این حادثه تسلیت بگویم. 
این حادثه هشــدار دهنده برای همه ملت ها 
و کشورهاســت که مراقب باشــند. حرکات 
زیرپوستی تروریستی ظاهری متفاوت دارد؛ 
اما خاصیت آن تروریستی است.وی ادامه داد: 
اینکه در سال های اخیر رفتارها و افکاری در 
زمینه هراس از مسلمانان و تفکر اسالمی تبلیغ 
می شود می تواند باعث بروز اینگونه حادثه های 

تروریستی باشد. 

 حادثه تروریستی نیوزیلند 
مشکوک است

پیشخوان

بین الملل

»حســن روحانی« در جمع پرشــور مردم در ورزشگاه شهدای 
کنگان گفت: دولت در این شرایط ســخت با همه توان در کنار 
ملت خواهد بود و به مردم قول می دهیم همه امکانات و توانایی 
ها که از آن ملت ایران است برای رفع مشکالت به خدمت گرفته 
شود.رییس جمهور یادآورشد: مردم به دشمنان اعالم کردند که 
ممکن است شما سختی و مشکالتی برای ما به وجود آورید؛ اما 
نخواهید توانست ملت بزرگ ایران را در برابر خود تسلیم کنید. 
وی یادآورشد: مردمی که دارای درآمد ثابت هستند امروز سخت 
ترین مشکالت را خواهند داشت و آنهایی که درآمد شان متغیر 

است به طور طبیعی خود را با شرایط تطبیق می دهد.
روحانی گفت:در بودجه ســال آینــده برای دارنــدگان درآمد 

ثابت اعم از کارمندان و بازنشســتگان که مجمــوع آنها حدود 
پنج میلیون و ۵۰۰ هزار نفر اســت و برای همه کارگران که ۱۴ 
میلیون نفر هســتند تالش کردیم که بتوانیم حقوق و مستمری 
کارمندان حدود۲۰ درصد و برای کارگــران بیش از ۲۰ درصد 
برای ســال آینده افزایش قائل شــویم. رییس جمهوری ادامه 
داد:امسال مردم درمقاطعی مشــکالت داشتند و هنوز هم دارند 
باید همه توان دولت و همه مســئوالن در سراسر کشور به گونه 
ای باشد تا شب عید مردم بتوانند تا حدی احساس راحتی کنند 
و از خدا بخواهیم در ســال آینده شــرایط بهتری داشته باشند.
روحانی تصریح کرد: طی۳ ســال مســتمری بازنشستگان را به 
بیش از ۴ برابر افزایش دادیم ولی باز می دانیم در سختی و فشار 

هستند. رییس جمهوری افزود: مسئله سوم اشتغال جوانان است 
که باید همه تــالش ها را به کار گیریم تا مشــکالت فراروی این 
قشر برطرف شــود.وی یادآورشد: وضعیت اشــتغال ما در سال 
۹۷ خوب بوده ولی شــمار بیکاران بیش از ســه میلیون است و 
 باید به تالش خــود در زمینه ایجاد فرصت های شــغلی جدید

 ادامه دهیم. رییس جمهوری گفت: دولت تاکنون بیش از ۳۴ هزار 
میلیارد تومان برای پروژه های عمرانی در ســال جاری پرداخت 
کرده است.وی اظهارداشت: درست است که آمریکا ، صهیونیسم 
 و برخی کشــورهای مرتجع منطقــه بر مردم ایران فشــار وارد 
 می کنند ولی با این وجود رابطه ما با همسایگان روز به روز توسعه 

خواهد یافت.

رییس جمهوری : 
دولت در شرایط سخت در کنار ملت خواهد بود

   آیا ائتالف ترکیه، روسیه و ایران در سوریه در حال جدایی است؟  

اولتیماتوم به رانتی ها

 مطالبات اقتصادی سال 98

 دکمه قطــع پیامک های 
تبلیغاتی دست کیست؟

 لــزوم مقابله با اســالم 
هراسی درغرب

چهره ها

علیرضا کریمیان

 برخی ناظران، حضور ایران در بندر 
الذقیه را فراتر از مسائل اقتصادی 
و راه اندازی بندر و با هدف تبدیل آن 
به یک پایگاه نیروی دریایی می دانند
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میوه عید، افزایش قیمت ندارد
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

اصناف

رییس اتحادیه پارچه فروشان اصفهان:
استقبال مردم از بازار نوروزی 

پارچه ضعیف است
رییس اتحادیــه پارچه فروشــان اصفهان از 
افزایش ۲ تا ۳ برابری قیمت پارچه پیش از عید 
نوروز خبر داد و گفت: پارچه های تولید داخل 
به علت گران شــدن مواد اولیــه و پارچه های 
وارداتی به واسطه نوسانات ارزی، در چند ماه 

اخیر گران شده است. 
احمــد تقــی زاده در ارتباط با وضعیــت بازار 
پارچه در آستانه نوروز اظهار داشت: مشکالت 
اقتصادی کشــور بر بازار پارچه تاثیر داشته و 
اندکی با کمبود پارچه روبه رو هســتیم. وی با 
اشاره به استقبال مردم از بازار نوروزی پارچه، 
افزود: البته اکنون بازار کمــی از حالت رکود 
خارج شــده؛  اما مانند سال گذشــته نیست. 
رییس اتحادیه پارچه فروشان اصفهان با بیان 
اینکه استقبال مردم نسبت به سال های پیش 
کم شده است، گفت: مشکالت اقتصادی کشور 
موجب تغییر رفتار مصرف کننده شده؛  چراکه 
قیمت مطلــوب و تامیــن کاال موجب مصرف 

گرایی شده  بود.
 رییس اتحادیــه پارچه فروشــان در ارتباط با 
مهم ترین مشــکالت صنف خود بیــان کرد: 
کمبود، تامین و افزایش قیمت مواد اولیه تولید 
پارچه و از طرفی اجــرای 1۲0 درصدی قانون 
از بزرگ ترین معضالت ما محســوب می شود. 
وی افزود: با توجه به ســایر مشکالت در روند 
کسب و کار، مالیات ها، دارایی و تامین اجتماعی 
نیز مضاعف اســت که البته با مالیمت بیشتر و 
کمک مسئوالن دراین باره می توانیم راحت تر از 
بحران ها عبور کنیم.تقی زاده با بیان اینکه قادر 
به تولید بسیاری از پارچه ها در کشور نیستیم 
تصریح  کرد: تمام پارچه های کشــور که مواد 
اولیه تولید پوشــاک اند ایرانی نیست و این به 
علت به روز نبودن ابزارهــا و  تکنولوژی و نبود 

مواد اولیه است.

بازار

غذاساز

مدیركل راه و شهرسازی استان خبر داد:
رفع تصرف ۹۷ مورد اراضی 
ملی و دولتی در استان اصفهان

 مدیرکل راه و شهرســازی اســتان اصفهان از 
آماده باش یــگان حفاظت از اراضی اســتان در 
تعطیالت نوروزی، گفت: در سال جاری، ۹۷ مورد 
اراضی ملی و دولتی استان اصفهان به ارزش ۶۶۳ 
میلیارد ریال رفع تصرف شد. حمیدرضا امیرخانی 
با ارائه گزارشي از رفع تصرفات اراضي دولتي طي 
سال ۹۷ و احکام اجرایي در این خصوص، اظهار 
کرد: اداره کل راه و شهرسازي در سال ۹۷ تاکنون 
نســبت به تعداد ۶۸ فقره اجراي احکام، خلع ید 
و قلع وقمع به متراژ ۵1۸ هزار و ۵۹۳ مترمربع به 
ارزش حدود ۴۸0 میلیارد ریال کرده است. وی 
با توجه به فرا رســیدن ایام نوروز و مساعد بودن 
شرایط براي افراد سودجو و فرصت طلب به منظور 
تجاوز به اراضي ملي و دولتــي و تصرف در آنها 
خواستار اقدامات پیشگیرانه در خصوص تصرفات 

اراضي ملي و دولتي در ایام نوروز شد.

دهاقان؛ رتبه اول جذب 
اعتبارات روستایی در استان 

فرماندار دهاقان گفت: در کمیته فنی اشــتغال 
دهاقان 11۵ طرح با 1۳ میلیارد و ۷00 میلیون 
تومان مصوب شد و رتبه نخست استان اصفهان 
در جذب اعتبارات روســتایی کســب شد. وی 
آمار پایین تعدیل نیرو در دهاقان  را خوب تلقی 
کرد و ادامــه داد: حفظ اشــتغال موجود یکی از 
رویکردهای ما بوده، البته باید دانســت که توان 
دولت محدود اســت و بخش خصوصی باید در 
حل مشکالت مردم مشــارکت بیشتری داشته 
باشد.قاســمیان، با بیان اینکــه در کمیته فنی 
اشــتغال دهاقان 1۹۹ طرح اشتغال معرفی شد، 
خاطرنشان کرد: در کمیته فنی اشتغال دهاقان 
1۹۹ طرح اشتغال با اعتباری بالغ بر ۳۲ میلیارد 
تومان مصوب شد که در استان شناور بوده و هر 
شهرستانی بیشــترین جذب را داشت از سهمیه 

بیشتری برخوردار می شود.

بررسی طرح ایجاد منطقه ویژه 
اقتصادی فریدن در مجلس 

نماینده مردم فریدن در مجلس شورای اسالمی 
گفت: طرح ایجاد منطقــه ویژه اقتصادی فریدن 
در راستای تحرک و رونق اقتصادی غرب استان 
اصفهان و کشــور دوباره در کمیسیون اقتصادی 
در حال بررسی است. اکبر ترکی، درباره بودجه 
شهرستان ها اظهار داشت: برای بررسی جدی تر 
بودجه باید تا زمــان نهایی شــدن بودجه صبر 
کرد و در مــورد جزئیات آن نظــر داد که با این 
وجود نامه ها بــه آقای الریجانــی در خصوص 
اصالح برخی از بخش های بودجه فرستاده شده 
است.وی با اشــاره به تصویب ایجاد منطقه ویژه 
اقتصادی در شهرستان فریدن که باعث می شود 
غرب استان اصفهان تحرک و رونق اقتصادی پیدا 
کند، گفت: براساس الیحه یک فوریتی دولت به 
مجلس، ایجاد ۸ منطقه آزاد تجاری- صنعتی و 
1۲ منطقه ویژه اقتصادی در نظر گرفته شد که با 
توجه به شرایط ۴ شهرستان غرب استان اصفهان، 
زیرساخت های مناسب، منابع اقتصادی و فاصله 
از مرکز اســتان، ایجاد منطقه ویژه اقتصادی در 
غرب استان به مرکزیت فریدن پیشنهاد داده شد. 
ترکی تصریح کرد: این طرح در مجلس مطرح و 
تصویب شد، اما شورای نگهبان ایراداتی را به این 
طرح وارد کرده که اکنون در کمیسیون اقتصادی 
مجلس مورد بررســی قرار گرفتــه و مجدد در 

مجلس مطرح می شود.

بیشترین و کمترین مهاجرت به 
پایتخت از کجاست؟

بررســی وضعیت مهاجرت اســتان تهران طبق 
گزارش اخیر مرکز آمار از سرشــماری عمومی 
نفوس و مسکن 1۳۹۵ نشان می دهد که حدود 
۵1۷ هزار نفر از آبان ماه سال 1۳۹0 تا آبان ماه 
1۳۹۵ به اســتان تهران مهاجــرت و در همین 
دوره زمانی نیز حدود ۳۵1 هزار نفر از آن خارج 
شده اند.این در حالی است که استان البرز با حدود 
۵1 هزار نفر بیشترین و کهگیلویه و بویراحمد با 
حدود ۲000 نفر کمترین ســهم مهاجر فرستی 
به اســتان تهران را در بازه زمانی مورد بررســی 
داشته اند.از سوی دیگر استان البرز با حدود ۸۹ 
هزار نفر بیشــترین و اســتان های چهار محال و 
بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد با حدود 1000 
نفر کمترین سهم مهاجرپذیری از استان تهران را 

به خود اختصاص داده اند.

FP70 غذاساز فلر مدل

 560,000
تومان

FP110 غذاساز تفال مدل

 908,000
تومان

FP60.001 غذا ساز بیم مدل

 990,000
تومان

طی روزهای اخیر، ممنوعیت پرواز هواپیمای بویینگ 
۷۳۷ مکس در صدر اخبار  قرار دارد. سقوط دو فروند 
از این هواپیما در ماه های اخیر موجب شده تا اغلب 
کشورهای دنیا نســبت به ایمنی این نوع از هواپیما 
دچار تردید شده و تمام پرواز های آن را ممنوع کنند؛ 
اما مسئله مورد بحث این گزارش بررسی این بحران در 
یکی از بزرگ ترین شرکت های آمریکایی نیست بلکه 
آگهی است که برای خرید هواپیمای مکس ۷۳۷ در 
یکی از روزنامه های کشور منتشر شده است. فردی با 
انتشار یک آگهی مدعی خرید هواپیمای استقاطی و 
کارکرده ۷۳۷ شده است؛ این آگهی بهانه ای شد تا به 
مرور برخی از خرید و فروش های عجیب طی یک سال 

اخیر در عرصه اقتصادی کشور بپردازیم.
خرید و فروش كارت ملی

شماره ملی به عنوان شناسه هر فرد در ایران شناخته 
می شــود. طی ماه های اخیر به دلیل رواج داللی در 
ارائه کاالهای پر طرفدار هر فرد تنها با ارائه شــماره 
ملی خود می توانســت برای خرید اتومبیل و یا ثبت 
نام سکه اقدام کند. این مســئله موجب رونق خرید 
و فروش شماره ملی شــد. در اقدامی عجیب برخی 
از دالالن با گذاشتن آگهی در سایت های مجازی به 
فروختن کد های ملی خود برای ثبت نام خودرو اقدام 
کردند. قیمت هر کد ملی صفر که با آن تا کنون خرید 
و فروشی صورت نگرفته باشد تا ۵ میلیون قیمت دارد 
که به گفته دالالن، با توجه به سودهای تا ده میلیون 

خریداران قیمت های عادالنه ای است.
فروش گوسفند زنده در فضای مجازی

شوخی هایی که این روزها با گوسفندان می شود، انگار 
در حال رفتن به سمت واقعیت است. این را می توان 
از تبلیغات فروش گوسفند زنده در برخی از صفحات 
اینســتاگرام فهمید؛ صفحه ای که انواع گوسفند با 
وزن ها و نژادهای مختلف را تبلیغ می کند و به نظر می 
رسد با توجه به فالوور های فراوانی که دارد، مشتریان 

خوبی برای این گوسفندان صف کشیده اند.
 چگونه از سربازی معاف شوید؟

فقط کاالهای عجیب وغریــب در فضای اینترنت به 

فروش نمی رسند. گاهی وقت ها هم خدمات عجیبی 
وجود دارنــد که از طریق فضای مجــازی برای خود 
مشتری دست وپا می کنند. »مشاوره سربازی« یکی 
از خدماتی اســت که در این فضا تبلیغ می شــود و 
مشتری هایش را بین مشموالن سربازی جست وجو 
می کند. این مشاور اینترنتی هم در صفحه خود عنوان 
کرده نه تنها مجوز ثبت دارد که این مشاوره زیر نظر 
سرهنگ و دکتر نظام وظیفه انجام می شود و به قول 
خودش افتخار دارد که روند معافیت و خرید سربازی 
برای متقاضیان خود تســریع می کند. نرخ مشاوره 
تلفنی ۴0 هزار تومان و برای آن هایی که می خواهند 

حضوری مشاوره بگیرند، ۶0 هزار تومان است.
خرید و فروش شهاب سنگ

یکی از آگهی هایی که در فضای مجازی ســر و صدا 
به پا کرد، مربوط به فروش شــهاب ســنگی بود که 
طبق ادعای فروشــنده نوعی ارثیه خانوادگی بوده و 
بسیار قیمتی اســت. فروشندگان شهاب سنگ برای 
اثبات ادعای خود برگه ای را تحت عنوان برگه آنالیز 
یا شناسنامه به مشــتریان خود ارائه می کنند؛ ماجرا 
جایی جالب تر می شــود که پای مراکز آموزش عالی 
کشور هم به این بازار عجیب و غریب باز می شود؛ این 
فروشندگان ادعا می کنند برگه آنالیز را با یک تماس 
تلفنی از دانشگاه های دولتی مانند تهران و اصفهان 
می توان دریافت کرد  و اما قیمت! ارقامی که توسط این 

مدعیان ارائه می شود قیمت هایی سر به فلک کشیده 
است؛ درست مثل ســنگ های مورد ادعای خود که 
از کهکشــان آمده، این قیمت ها هم کهکشانی است 
باالخره هر چیزی باید با جنســش جور باشد! برخی 
از این فروشــندگان فقط به قیمت روز دالر معامله 
می کنند و مبلغی کمتر از صد دالر بابت هر گرم سنگ 
را قبول نمی کنند و مدعی می شــوند در کشورهای 
خارجی مشتری های زیادی برای سنگ شان وجود 

دارد.
خرید و فروش كارت سوخت

زمزمه های ســهمیه بندی بنزین موجب شد تا بازار 
خرید و فروش کارت های سوخت رونق زیادی بگیرد. 
در حالی هر کارت سوخت تا ۴ میلیون هم معامله شد 
که تقریبا هیچ خبری از سهمیه بندی نبود و این موج 
فروش در شهرهای مرزی نشان داد که قاچاقچیان به 
هیچ عنوان حاضر به گذشتن از خیر سودهای میلیونی 
قاچاق سوخت نیســتند. گفته می شود در ماه های 
اخیر بیش از ۷0 هزار کارت ســوخت توسط دالالن 

خریده شده است.
خرید و فروش مار های 10 میلیونی 

بازار خرید و فروش حیوانات نیز مانند هر بازار اقتصادی 
دیگر پیرو مد روز است. مد این روزها خرید مار است 
و مار طالیی-سفید یکی از گران ترین حیواناتی است 
که در بازار خرید و فروش می شود. این مار ها در ایران 

با قیمتی حدود ۷ تا 10 میلیون به فروش می رسند! 
مار، یکی از گونه های عجیب برای نگهداری در خانه 
است که هر چند سال یک بار مورد توجه بازار خرید 
فروش حیوانــات خانگی قرار می گیــرد و تبدیل به 
مد می شــود. خرید و فروش این گونه خاص حاال در 
فروشگاه های اینترنتی هم جریان دارد و فروشندگان 
حیوانان خانگی در کنار گزینه های ثابت گربه و سگ، 
گزینه حیوانات خاص را هم به فروشــگاه های خود 
اضافه کرده اند. گزینه ای کــه در آن انواع خزندگان، 
پرندگان و پســتانداران خاص و عجیــب به فروش 
می رسد. همچنین در این وب ســایت ها گونه های 
غذایی برای خوارک مارها نیز فروخته می شــود. در 
یکی از این فروشــگاه های اینترنتی موش سوری به 
طور زنده یا فریز شده در سایزهای مختلف از ۳ هزار 
تومان تا ۷ هزار تومان قیمت دارد. همچنین »رت« که 
گونه پرطرفداری برای غذای حیواناتی مانند جغد، مار 
و مارمولک است  نیز به تناسب سایز و زنده بودن بین ۴ 

هزار تومان تا 1۲ هزار تومان قیمت دارند.
فروش ژیان 55 میلیونی

خودرو های قدیمی همواره مشــتریان خودشان را 
دارند؛ اما طی  ماه های اخیر به نظر می رسد قیمت این 
ماشین ها هم بر موج گرانی سوار شده است. به تازگی 
یک آگهی فروش ژیان در فضای مجازی منتشر شده 
که قیمت آن را ۵۵ میلیون تومان اعالم کرده است. 
بر اساس اعالم فروشنده بیش از ۹0 درصد این ژیان 
فابریک کارخانه است و توانسته تعویض پالک شود. 
این ژیان بنــا بر اعالم صاحب آگهــی ژیانی خاص و 

متفاوت است.
فروش موی طبیعی

وسایل و کاالهای طبیعی در همه جای دنیا طرفداران 
زیادی دارد و حاال به نظر می رسد ایرانی ها هم به جمع 
خریداران آنها اضافه شده باشند یکی از این کاالهایی 
که اخیرا پرطرفدار شــده موی طبیعی انسان است. 
تعداد آگهی های فروش مــوی طبیعی بدون رنگ و 
کامال سالم را زیاد می شود در فضای مجازی دید. نه 
تنها فروشندگان بلکه خریداران زیادی هم برای موی 
طبیعی وجود دارد، قیمت این موها از ۴ تا ۸ میلیون 

تومان به حجم و بلندی مو بستگی دارد.

ژیان 55 میلیونی و ماجرای فروش کارت ملی!
   مروری بر خرید و فروش های عجیب  طی یک سال گذشته؛  

معاون حفاظت و بهره برداری شــرکت آب منطقه ای اصفهان با اشــاره به ذخیره 1۷1 میلیون مترمکعبی سد 
زاینده رود، گفت: مطابق برنامه ریزی صورت گرفته زاینده رود از ۲۹ اســفند ماه در شــهر اصفهان جاری خواهد 
بود. حسن ساسانی در خصوص آخرین تصمیمات برای بازگشایی زاینده رود در ایام نوروز، اظهار کرد: قرار است 
رهاسازی و افزایش خروجی آب از سد زاینده رود به گونه ای باشد که ۲۹ اسفند ماه آب در سطح شهر اصفهان جاری 
باشد. وی افزود: بنابر برنامه ریزی های صورت گرفته پس از ایام نوروز، زاینده رود تا ۲0 خرداد جهت تحویل نوبت 

دوم حقابه  کشاورزان غرب و شرق اصفهان جاری خواهد بود.

بازگشایی جریان 
زاینده رود از 2۹ اسفند 

ماه در اصفهان ای
قه
نط
بم

آ

  عکس روز

بازدیدهایسرزدهازبازار
دبیر اجرایی نظام صنفی كشاورزان استان:

 حقابه محیط  زیست و کشاورزی زاینده رود
 باید همزمان باشد

به گفته دبیر اجرایی نظام صنفی کشــاورزان اســتان اصفهان، ســهم محیط زیست و کشاورزی 
از زاینده رود جداشدنی نیســت و اگر حقابه کشاورزی و محیط زیســت همزمان با هم رهاسازی 
شــود نه تنها چشــم اندازی زیبا در ایام نوروز فراهم می کند بلکه کشــت کشــاورزان نیز دچار 
خســارت نمی شــود. اســفندیار امینی، با گالیه از نبود جایگاهــی برای نماینده کشــاورزان در 
جلســات تصمیم گیری برای موضــوع آب در اصفهــان، تاکیــد می کند که صنف کشــاورزان با 
رهاســازی آب در ایام نوروز مخالف نیســت؛ اما چشــم انداز زیبایــی که به هنگام بازگشــایی 
آب در شــهر مشــاهده می شــود به دلیل وجود حجم قابل توجه آبی اســت که برای کشاورزی 
رهاســازی می شــود، این در حالی اســت حجم آب در نظر گرفته شــده برای نوروز بسیار ناچیز 
 اســت و در حقیقت رهاســازی حداقلی آب برای رودخانه و تاالب بین المللــی گاوخونی مطلوب 
نیست. وی می افزاید: با توجه به اینکه در مســیر رودخانه، پرت )هدررفت( آب وجود دارد، حجم 
بسیار کمی از آب به شهر اصفهان خواهد رسید و در نتیجه چشم انداز زیبا در ایام نوروز را نخواهیم 
داشت، از ســوی دیگر به تاالب گاوخونی نیز آبی نخواهد رســید، این میزان آب حداقلی تنها در 
مناطقی که رودخانه از آن عبور می کند مورد اســتفاده مســتقیم قرار گرفته و یا ســفره های آب 
زیرزمینی آن مناطق را تغذیه می کند. امینی، با اشــاره به اینکه در سال جاری کشاورزان به دلیل 
تخصیص نیافتن به موقع حقابه، دیر هنگام کشــت کرده اند، می گوید: در حال حاضر کشاورز برای 
ادامه آبیاری غله کشت شــده نیاز به آب دارد و در صورت آبیاری نشــدن به موقع محصول به طور 

کامل آسیب می بیند و از بین می رود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار اصفهان، مدیرکل تعزیرات استان 
اصفهان، معاون بازرسی سازمان صنعت معدن تجارت سرزده از بازارهای محدوده خیابان 

همدانیان بازدید کردند.

رییس اتاق اصناف استان:
حمایت از تولید داخلی در استان اصفهان تحقق نیافته است

رییس اتاق اصناف استان اصفهان گفت: شعار امسال مبنی بر حمایت از تولید داخلی در استان اصفهان به شکل 
مطلوب تحقق نیافته است. رسول جهانگیری اظهار داشت: با توجه به شعار امسال یعنی حمایت از تولید داخلی 
متاسفانه تسهیالتی به اصناف و کارگاه های تولیدی اصفهان داده نشــده و حمایت و کمک چندانی به تولید 
کنندگان را شاهد نبودیم. وی با بیان اینکه در برخی از حوزه ها قاچاق کاال به صفر رسیده است، بیان داشت: اکثر 
تولیدات ارزآور جذابیت صادراتی دارد و همین مسئله باعث می شود در صورت عدم حمایت از تولید کنندگان، 
تولیدات صادر و از کشور خارج شود. جهانگیری با اشاره به اینکه تحریم ها بهترین فرصت است که متولیان و 
مسئوالن از این ظرفیت استفاده کنند، ادامه داد: برخی از اصناف از فضای بورس استفاده و به صورت عمده و 
کالن مواد اولیه خود را تهیه می کنند؛ اما در این میان راهکار و زمینه ای برای تولید کنندگان خرد وجود ندارد.

رییس اتحادیه میوه و سبزی فروشان اصفهان:
میوه عید، افزایش قیمت ندارد

رییس اتحادیه میوه و سبزی فروشان اصفهان از ثبات قیمت در بازار میوه خبر داد و گفت: با ذخیره میوه دولتی این 
کاال به اندازه کافی و با قیمت مطلوب در بازار برای شب عید مردم عرضه می شود. نوروزعلی اسماعیلی در ارتباط با 
وضعیت بازار میوه در آستانه نوروز اظهار داشت: خوشبختانه میوه شب عید مردم به اندازه کافی و با قیمت مناسب 
در بازار یافت می شود و از این لحاظ با کمبودی مواجه نخواهیم بود. وی با اشاره به ذخیره میوه مورد نیاز مردم در 
آستانه نوروز عنوان  کرد: این اقدام بسیار خوب است چراکه با عدم ذخیره کردن میوه مورد نیاز مردم، افراد سودجو 
آنها را خریداری کرده و موجب افزایش قیمت میوه می شوند، در حالی که ذخیره میوه سبب توزیع به موقع و با قیمت 
مناسب در سطح بازار نوروزی می شود. اسماعیلی، با اشاره به روند توزیع میوه  های با نرخ دولتی افزود: برای توزیع 

میوه تمهیدات الزم اندیشیده شده که البته توزیع این میوه ها باید با نظارت بیشتر دولت و اتحادیه همراه باشد.

مرضیه محب رسول

حسین جان!پسر 
عزیزم،ســالروز 
زمینی شدنت را 
تبریــک گفته و 
برایت موفقیت و 

سربلندی آرزومندم.
 از طرف پدر و مادرت
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مفاد آراء
12/83 آگهی موضوع ماده سه قانون وماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی    
نظر به صــدور آراء صادره هیات موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر درمنطقه ثبت جنوب اصفهان ولذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یك ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواســت خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است 
در صورت انقضاي مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر 

خواهد شد.
1- رای شماره 4604 مورخ 97/09/10 هیات اول آقاي محمد علي سیستاني نجف آبادي 
به شناسنامه شماره 302 كدملي 1090765061 صادره نجف آباد فرزند عباس بر ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 100/80 مترمربع پالك شماره 346 فرعي از 4348 اصلي واقع 
در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه 

مفروز ثبتی گردیده است.
2- رای شماره 5237 مورخ 97/10/09 هیات اول آقاي اصغر صابردستجردي به شناسنامه 
شماره 2458 كدملي 1289157197 صادره اصفهان فرزند محمود بر ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 148 مترمربع مفروزی از پالك شماره 3 فرعي از 4373 اصلي واقع در اصفهان 
بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی 

گردیده است.
3- رای شماره 4774 مورخ 97/09/19 هیات اول آقاي حسین علي نوبخت دستجردي به 
شناسنامه شماره 1577 كدملي 1288871910 صادره اصفهان فرزند احمد بر ششدانگ 
یکباب ساختمان به مساحت 307 مترمربع پالك شماره 131 فرعي از 4483 اصلي واقع 
در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه عادی از طرف آقای 

احمد نوبخت دستجردی خریداری شده است.
4- رای شــماره 5106 مورخ 97/10/03 هیــات اول آقاي عباس اماني به شناســنامه 
شــماره 10 كدملي 4679727853 صادره فارسان فرزند قلي بر ششــدانگ یکبابخانه 
به مساحت 126 مترمربع مفروزی از پالك شــماره 4455 اصلي واقع در اصفهان بخش 
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 گردیده است.
5- رای شماره 23 مورخ 97/01/08 و رای اصالحی شماره 5110 مورخ 97/10/03 هیات 
اول آقاي علي لطفي به شناسنامه شماره 23625 كدملي 1282706081 صادره اصفهان 
فرزند محمود بر ششدانگ یکبابخانه به مساحت 162/92 مترمربع مفروزی از پالك شماره 
4678 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و 

مع الواسطه از طرف آقای سید هاشم هاشمی دنبه خریداری شده است.
6- رای شماره 1353 مورخ 97/03/03 و رای اصالحی شماره 5101 مورخ 97/10/02 
هیات اول آقاي عبدالحســین كوچك زاده ســعد آباد به شناسنامه شــماره 31 كدملي 
4459515490 صادره تفت فرزند آقا كوچك بر ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
252/02 مترمربع مفروزی از پالك شــماره 79 فرعــي از 4348 اصلي واقع در اصفهان 
بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی مشــاعی اولیه مفروز 

ثبتی گردیده است.
7- رای شماره 2985 مورخ 97/05/29 و رای اصالحی شماره 5119 مورخ 97/10/03 
هیات اول خانم زهرا باغبان بصیر به شناسنامه شماره 404 كدملي 1284721582 صادره 
اصفهان فرزند ابوالقاسم بر ششدانگ یکبابخانه به مساحت 155/7 مترمربع مفروزی از 
پالك شماره131 فرعي از4483 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب 
اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواســطه از طرف آقای محمود خیاركار خریداری شده 

است.
8- رای شماره 2984 مورخ 97/05/29 و رای اصالحی شماره 5080 مورخ 97/10/02 
هیات اول آقاي اكبر حسن پورخادمي به شناسنامه شماره 42323 كدملي 1280311991 
صادره اصفهان فرزند حبیب اله بر ششــدانگ یکبابخانه به مســاحت 183/1 مترمربع 
مفروزی از پالك شــماره131 فرعي از4483 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت 
ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواســطه از طرف آقــای محمود خیاركار 

خریداری شده است.
9- رای شماره 5151 مورخ 97/10/04 هیات اول خانم ایران كاظمي اسفه به شناسنامه 
شــماره 27 كدملي 1199489360 صادره شهرضا فرزند شــکراله بر ششدانگ یکباب 
ساختمان به مســاحت 119/55 مترمربع مفروزی از پالك شماره2573 فرعي از5000 
اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی 

مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
10-  رای شماره 5194 مورخ 97/10/06 هیات اول آقاي  مرتضي دهقان به شناسنامه 
شماره 16156 كدملي 1282630849 صادره اصفهان فرزند فتح اله بر ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 297/40 مترمربع مفروزی از پالك 4786 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه 
ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواســطه از طــرف آقای یداله لطفی 

خریداری شده است.
11- رای شــماره 4889 مورخ 97/09/25 هیات اول آقاي حسین شــهباز گهروئي به 
شناسنامه شــماره 11 كدملي 6339653979 صادره فرزند قنبر بر ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 148/87 مترمربع مفروزی از پالك شــماره68 فرعي از4483 اصلي واقع در 
اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف 

آقای رجبعلی بقولی دستجردی خریداری شده است.
12-  رای شــماره 5306 مــورخ 97/10/11 هیات اول خانم منیره رســولي همامي به 
شناســنامه شــماره 5 كدملي 6209617891 صادره لنجان فرزند قدمعلي بر ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 184 مترمربع مفروزی از  پالك شماره 167 فرعي از 4348 اصلي 
واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه 

از طرف آقای محمود نادری دستجردی خریداری شده است.
13- رای شــماره 5122 مورخ 97/10/03 هیات اول آقاي فریدون كدخدایي الیادراني 
به شناسنامه شماره 628 كدملي 1284619001 صادره فرزند غالمحسین بر ششدانگ 
یکباب ساختمان به مســاحت 250/60 مترمربع مفروزی از پالك  4492 اصلي واقع در 
اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی مشاعی اولیه 

مفروز ثبتی گردیده است.
14-  رای شماره 5076 مورخ 97/10/02 هیات اول آقاي احسان سلطاني شهماروندي به 
شناسنامه شماره 1100042040 كدملي 1100042040 صادره فالورجان فرزند بهرام بر 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 73 مترمربع مفروزی از پالك شماره 12 فرعي از 2944 
اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی 

مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
15-  رای شــماره 5282 مورخ 97/10/10 هیات اول آقــاي محمدرضا علي ویالني به 
شناسنامه شماره 21952 كدملي 1282688855 صادره اصفهان فرزند امیراله بر ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 70/5 مترمربع مفروزی از پالك شماره102 فرعي از 4483 اصلي 
واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی 

اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
16-  رای شماره 5236 مورخ 97/10/09 هیات اول آقاي  اله وردي كیاني هرچگاني به 
شناسنامه شماره 58 كدملي 4622914212 صادره شهركرد فرزند غالمعلي بر ششدانگ 
یکبابخانه به مســاحت 127/90 مترمربع مفروزی از پالك شماره 4786 اصلي واقع در 
اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف 

آقای سید مرتضی هاشمی خریداری شده است.
17-  رای شــماره 4601 مورخ 97/09/10 هیــات اول خانم اعظم بابادي عکاشــه به 
شناسنامه شماره 2279 كدملي 1289189919 صادره فرزند علي بر ششدانگ یکبابخانه  
به مســاحت 97/16 مترمربع مفروزی از پالك شماره 229 فرعي از4348 اصلي واقع در 
اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی مشاعی اولیه 

مفروز ثبتی گردیده است.
18-  رای شــماره 4775 مورخ 97/09/19 هیات اول آقاي محمد صادقي به شناسنامه 
شــماره 962 كدملي 1289344205 صادره اصفهان فرزند علي بر قســمتی از یکباب 
ساختمان به مساحت 40/34 مترمربع پالك شــماره 451 فرعي از 4858 اصلي واقع در 
اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف 

خانم فاطمه عمرانی خریداری شده است.
19-  رای شــماره 4828 مورخ 97/09/21 هیات اول آقاي ســعادت غفاري گوشه به 
شناسنامه شماره 1027 كدملي 4679295031 صادره فارسان فرزند شعبانعلي بر ششدانگ 
یکباب ساختمان به مساحت 82 مترمربع پالك شماره 338 فرعي از4348 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف 

بانو ربابه یزدان پرست خریداری شده است.
20- رای شــماره 5238 مورخ 97/10/09 هیات اول آقاي مجید زین العابدیان حسین 
آبادي به شناسنامه شماره 2872 كدملي 1289195854 صادره اصفهان فرزند عباسعلي 
بر ششدانگ یکبابخانه به مساحت 64/74 مترمربع پالك  3079 اصلي واقع در اصفهان 

بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی 
گردیده است.

21-  رای شــماره 4827 مورخ 97/09/21 هیات اول آقاي كرمعلي بیگي هرچگاني به 
شناسنامه شماره 2633 كدملي 4621102826 صادره مركزي فرزند قهرمان بر ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 63 مترمربع پالك شــماره 4786 اصلي واقع در اصفهان بخش5 
حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف آقای علی مصدق 

خریداری شده است.
22-  رای شــماره 4830 مورخ 97/09/21 هیات اول خانم ام لیال بیگي به شناســنامه 
شماره 3135 كدملي 4621108069 صادره شهركرد فرزند علي بر ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 60 مترمربع پالك شــماره 4786 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت 
ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف آقای علی مصدق خریداری 

شده است.
23-  رای شــماره 5285 مورخ 97/10/10 هیــات اول خانم طاهره عمراني نســب به 
شناسنامه شماره 1276 كدملي 1289331790 صادره اصفهان فرزند اكبرقلي بر ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 88/55 مترمربع مفروزی از پالك شماره131 فرعي از4483 اصلي 
واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه 

از طرف آقای مانده علی صالحیان دستجردی خریداری شده است.
24-  رای شــماره 5116 مــورخ 97/10/03 هیات اول  خانم ایران كاظــم زاده دنبه به 
شناســنامه شــماره 16415 كدملي 1282633430 صادره اصفهان فرزند حسینعلي بر 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 92/70 مترمربع مفروزی از پالك 4786 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف 

آقای سید محمد علی هاشمی خریداری شده است.
25-  رای شماره 4695 مورخ 97/09/14 هیات اول آقاي حسین انصاري بني به شناسنامه 
شماره 1209 كدملي 1289436479 صادره اصفهان فرزند ایرج بر چهار دانگ مشاع از 
ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 132/30 مترمربع مفروزی ازپالك شماره 476 فرعي 
از 4348 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت 

رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
26-  رای شــماره 4699 مورخ 97/09/14 هیات اول خانم مهناز قره یالي به شناسنامه 
شماره 2834 كدملي 1817339079 صادره آبادان فرزند سید جمال بر دو دانگ مشاع از 
ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 132/30 مترمربع مفروزی از پالك شماره 476 فرعي 
از 4348 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت 

رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
27- رای شــماره 3643 مورخ 97/07/05 هیات اول آقاي عربعلي كیاني به شناسنامه 
شــماره 2699 كدملي 4621103482 صادره شــهر كرد فرزند ســبزعلي بر سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 85/70 مترمربع مفروزی از پالك شماره131 
فرعي از4483 اصلي واقــع در اصفهان بخــش5 حوزه ثبت ملك جنــوب اصفهان به 
 موجب بیع نامه و مع الواســطه از طرف آقای اسماعیل ســخنوری دستگردی خریداری

 شده است.
28- رای شماره 3648 مورخ 97/07/07 هیات اول خانم مهین برزگرصادق به شناسنامه 
شــماره 1041 كدملي 1288800711 صادره مركــزي فرزند عبدالعلي بر ســه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 85/70 مترمربع مفروزی از پالك شماره131 
فرعي از4483 اصلي واقــع در اصفهان بخــش5 حوزه ثبت ملك جنــوب اصفهان به 
 موجب بیع نامه و مع الواســطه از طرف آقای اسماعیل ســخنوری دستگردی خریداری

 شده است.
29-  رای شماره 2277 مورخ 97/04/23 و رای اصالحی شماره 5079 مورخ 97/10/02 
هیات اول خانم بتول ویالني به شناسنامه شــماره 447 كدملي 1288557191 صادره 
اصفهان فرزند اسداله بر سه دانگ مشــاع از ششدانگ یکبابخانه به استثنای بهای ثمنیه 
اعیانی آن به مساحت 187.68 مترمربع مفروزی از پالك شــماره 3038 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی ) سهم االرث 
نامبرده از همسرش، آقای احمد كیانپور و ســهم االرث فرزندش، خانم مهری كیانپور( 

مشاعی اولیه مفروز تبتی گردیده است.
30-  رای شماره 2274 مورخ 97/04/23 و رای اصالحی شماره 5077 مورخ 97/10/02 
هیات اول خانم فاطمه كیان پور به شناسنامه شماره 582 كدملي 4620492973 صادره 
شهركرد فرزند احمد بر  5/1دانگ مشاع از ششــدانگ یکبابخانه به استثنای بهای ثمنیه 
اعیانی آن به مساحت 187.68 مترمربع مفروزی از پالك شــماره 3038 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی ) سهم االرث 

نامبرده از پدرش، آقای احمد كیانپور( مشاعی اولیه مفروز تبتی گردیده است.
31-  رای شماره 2279 مورخ 97/04/23 و رای اصالحی شماره 5078 مورخ 97/10/02  
هیات اول خانم شمســي كیان پور به شناســنامه شــماره 109 كدملي 1288776748 
صادره اصفهان فرزند احمد بر 5/1 دانگ مشــاع از ششــدانگ یکبابخانه به اســتثنای 
بهای ثمنیه اعیانی آن به مســاحت 187.68 مترمربع مفروزی از پالك شــماره 3038 
اصلي واقــع در اصفهان بخــش 5 حوزه ثبت ملــك جنوب اصفهــان در ازای مالکیت 
 رسمی ) ســهم االرث نامبرده از پدرش، آقای احمد كیانپور( مشــاعی اولیه مفروز تبتی 

گردیده است.
32- رای شــماره 4700 مورخ 97/09/14 هیات اول آقاي علي محمدي شریف آبادي 
به شناسنامه شماره 1 كدملي 1291843612 صادره اصفهان فرزند خداداد بر ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 138 مترمربع مفروزی از پالك شماره 624 فرعي از 5000 اصلي 
واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی 

اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
33- رای شماره 5103 مورخ 97/10/02 هیات اول آقاي فردین حاجي عابد دستگردي 
به شناسنامه شماره 1271261774 كدملي 1271261774 صادره اصفهان فرزند سعید 
بر ششدانگ یکبابخانه به مساحت 184/10 مترمربع پالك شماره 4786 اصلي واقع در 
اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف 

آقای علی مصدق خریداری شده است.
34-  رای شــماره 5492 مورخ 97/10/18 هیات اول آقاي عبدالرضا رئیســي واناني به 
شناسنامه شماره 13398 كدملي 1292843640 صادره اصفهان فرزند علي بر ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 110/76 مترمربع مفروزی از پالك شماره 1 فرعي از4483 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه 

از طرف خانم صغری خانم علی پور قهفرخی خریداری شده است.
35-  رای شــماره 5105 مورخ 97/10/02 هیات اول آقاي افشــین عباد ســیچاني به 
شناسنامه شــماره 259 كدملي 1288905947 صادره اصفهان فرزند رضا بر ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 149/90 مترمربع مفروزی از پالك شماره131 فرعي از4483 اصلي 
واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه 

از طرف آقای سیف اله دهخدا خریداری شده است.
36-  رای شماره 3464 مورخ 96/12/15 و رای اصالحی شماره 5682 مورخ 97/10/24 
هیات اول آقاي  فتح اله كیاني به شناسنامه شماره 2774 كدملي 4621104233 صادره 
شهركرد فرزند ســبزعلي بر ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 15/91 مترمربع مفروزی 
از پالك شــماره 4786 اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان 
 به موجب بیع نامه و مع الواســطه از طرف آقای ســیدمرتضی هاشــمی دنبه خریداری 

شده است.
37-  رای شماره 2896 مورخ 97/05/24 و رای اصالحی شماره 5936 مورخ 97/11/08 
هیات اول آقاي محسن خلیلي به شناسنامه شماره 1140 كدملي 1290944156 صادره 
فرزند غالمرضا بر ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 234/70 مترمربع مفروزی از پالك 
شــماره2 فرعي از4476 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان 
به موجب بیع نامه عادی از طرف ورثه مرحوم حیدرعلی فریدی دســتجردی خریداری 

شده است.
38-  رای شماره 5343 مورخ 97/10/13 هیات اول خانم سیده شعله نیك فر به شناسنامه 
شماره 969 كدملي 4689616078 صادره اردل فرزند سید برفي بر ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 98/50 مترمربع مفروزی از پالك شماره 3639 اصلي واقع در اصفهان بخش 
5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی مشــاعی اولیه مفروز ثبتی 

گردیده است.
39-  رای شــماره 4992 مورخ 97/09/26 هیات اول خانم مهناز سخنور دستجردي به 
شناسنامه شماره 20965 كدملي 1282677195 صادره اصفهان فرزند عباس بر ششدانگ  
یکبابخانه به مساحت 277/37 مترمربع مفروزی از پالك شماره118 فرعي از4483 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی 
اولیه مفروز ثبتی گردیده است و 159 مترمربع از پالك مزبور نیز به موجب بیع نامه و مع 

الواسطه از طرف آقای عبدالحسین سخنوری خریداری شده است.
40- رای شــماره 5486 مورخ 97/10/18 هیات اول آقاي سیروس باقري به شناسنامه 
شماره 686 كدملي 1829008730 صادره خرمشهر فرزند پرویز بر ششدانگ یکباب كارگاه 
به مساحت 89/36 مترمربع مفروزی از پالك شماره 3032 فرعي از 5000 اصلي واقع در 
اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف 

آقای محمود فیض احمدآبادی خریداری شده است.

تاریخ انتشار نوبت اول : 97/12/12
تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/12/27

م الف: 369063 اعظم قویدل  رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك جنوب اصفهان
مفاد آراء

12/84 آگهی موضوع ماده سه قانون وماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی    

نظر به صــدور آراء صادره هیات موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر درمنطقه ثبت جنوب اصفهان ولذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یك ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواســت خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است 
در صورت انقضاي مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر 

خواهد شد.
1- رای شــماره 5538 مورخ 97/10/20 هیات اول آقای ســاتیار عظیمي سر تشنیزي 
به شناسنامه شــماره 3 كدملي 6339823645 صادره فرزند قیصر بر ششدانگ یکباب 
ساختمان به مساحت 100/10 مترمربع مفروزی از پالك شماره131 فرعي از4483 اصلي 
واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه 

از طرف آقای  میرزا حسن صفری دستجردی خریداری شده است.
2- رای شماره 5435 مورخ 97/10/17 هیات اول خانم بیگم بیگي به شناسنامه شماره 
17 كدملي 4622725010 صادره شهر كرد فرزند حسین برسه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 289/30 مترمربع مفروزی از پالك شماره 131 فرعي از 4483 اصلي 
واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی 

اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
3- رای شــماره 5436 مورخ 97/10/17 هیات اول آقاي عبدالعلي كیاني هرچگاني به 
شناسنامه شماره 26 كدملي 4622731444 صادره شهر كرد فرزند عبدالرحیم برسه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 289/30 مترمربع مفروزی از پالك شماره 131 
فرعي از 4483 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حــوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای 

مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
4- رای شماره 3580 مورخ 97/07/02 هیات اول آقاي ابراهیم صفري نژاد دستجردي به 
شناسنامه شماره 295 كدملي 1288906307 صادره اصفهان فرزند غالمرضا بر سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 128 مترمربع مفروزی از پالك شماره131 فرعي 
از4483 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه 

و مع الواسطه از طرف آقای سیف اله دهخدا خریداری شده است.
5- رای شماره 3581 مورخ 97/07/02 هیات اول خانم زهرا وحید دستجردي به شناسنامه 
شماره 23475 كدملي 1282704125 صادره فرزند فرج اله بر سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکبابخانه به مســاحت 128 مترمربع مفروزی از پالك شماره131 فرعي از4483 اصلي 
واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه 

از طرف آقای سیف اله دهخدا خریداری شده است.
6- رای شماره 5365 مورخ 97/10/15 هیات اول خانم فرزانه مشهدي علي زاده اصفهاني 
به شناسنامه شماره 137 كدملي 1816899836 صادره فرزند بمانعلي بر سه دانگ مشاع 
ازششدانگ یکبابخانه به اســتثنای بهای سه - بیســتم اعیانی آن به مساحت 172/20 
مترمربع مفروزی از پالك شماره 41 فرعي از4999 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه 
ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.

7- رای شــماره 5368 مورخ 97/10/15 هیات اول آقاي صفرعلي صالحي اشــترجاني 
به شناسنامه شــماره 2 كدملي 1111285713 صادره فرزند رمضان بر سه دانگ مشاع 
ازششدانگ یکبابخانه به اســتثنای بهای سه - بیســتم اعیانی آن به مساحت 172/20 
مترمربع مفروزی از پالك شماره 41 فرعي از4999 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه 
ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.

8- رای شماره 5681 مورخ 97/10/24 هیات اول آقاي محمد حسین حیدري به شناسنامه 
شماره 26 كدملي 1288760701 صادره اصفهان فرزند ابراهیم بر ششدانگ یکبابخانه 
به مســاحت 256/88 مترمربع مفروزی از پالك  4786 اصلي واقع در اصفهان بخش5 
حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان 199/08 سهم مشاع از 256/88 سهم مشاع از 7330 سهم 
)40 سهم مشاع( از 80 سهم یك حبه از 72 حبه شش دانگ پالك 4786 اصلی در ازای 
مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است و مابقی تا 256/88 سهم مشاع نیز 

سهم االرث نامبرده از مرحوم ابراهیم حیدری می باشد.
9- رای شــماره 5923 مورخ 97/11/07 هیات اول آقاي حســنعلي هلل گاني دزكي به 
شناسنامه شــماره 9 كدملي 6339798160 صادره كیار فرزند عبدالمحمد بر ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 71/90 مترمربع مفروزی از پالك شماره131 فرعي از4483 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه 

از طرف آقای مانده علی صالحیان دستجردی خریداری شده است.
10-  رای شماره 5928 مورخ 97/11/07 هیات اول خانم زهرا عابدسیچاني به شناسنامه 
شماره 962 كدملي 1288814331 صادره فرزند رمضان بر سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 88/40 مترمربع مفروزی از پالك شماره 140 فرعي از 4348 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی 

اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
11- رای شماره 2502 مورخ 97/05/04 و رای اصالحی شماره 5930 مورخ 97/11/07 
هیات اول خانم ملك خانم صلواتي فرد به شناسنامه شــماره 9 كدملي 1288499736 
صادره اصفهان فرزند محمدحسین بر سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
88.40 مترمربع مفروزی از  پالك شــماره 140فرعي از4348- اصلي واقع در اصفهان 
بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی 

گردیده است.
12-  رای شماره 5603 مورخ 97/10/22 هیات اول خانم سمیه كارگردنبه به شناسنامه 
شــماره 3532 كدملي 1290643571 صادره اصفهان فرزند حیدر بر سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب خانه مسکونی به مســاحت 203/5 مترمربع مفروزی از پالك شماره 
4747 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه 
و مع الواسطه از طرف آقای اسماعیل كاه بنده دنبه و خانم خورشید كاه بند دنبه خریداری 

شده است.
13- رای شــماره 5604 مورخ 97/10/22 هیات اول آقاي مهدي مشایخي مرجاني به 
شناسنامه شــماره 1522 كدملي 1289022879 صادره اصفهان فرزند اسماعیل  بر سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه مسکونی به مســاحت 203/5 مترمربع مفروزی از 
پالك شــماره 4747 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به 
موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف آقای اسماعیل كاه بنده دنبه و خانم خورشید كاه بند 

دنبه خریداری شده است.
14- رای شــماره 5794 مورخ 97/10/30 هیات اول خانم زیبا نوراني حسین آبادي به 
شناسنامه شماره 412 كدملي 1170564259 صادره فرزند علي بر ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 52/70 مترمربع مفروزی از پالك شــماره135 فرعي از4348 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف 

خانم شهناز سعیدی ورنامخواستی خریداری شده است.
15- رای شماره 5796 مورخ 97/10/30 هیات اول آقاي محمدعلي غفاري دستجردي 
به شناسنامه شماره 78 كدملي 1288651074 صادره اصفهان فرزند اصغر بر ششدانگ 
یکبابخانه مخروبه به مســاحت 136/87 مترمربع پالك شــماره 3739 اصلي واقع در 
اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی مشاعی اولیه 

مفروز ثبتی گردیده است.
16-  رای شماره 6017 مورخ 97/11/11 هیات اول آقاي جلیل لطفي به شناسنامه شماره 
25317 كدملي 1282720880 صادره اصفهان فرزند مرتضي بر ششدانگ یکباب مغازه 
به مساحت 44/5 مترمربع مفروزی از پالك  4786 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه 
ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواســطه از طــرف آقای یداله لطفی 

خریداری شده است.
17- رای شــماره 6027 مورخ 97/11/11 هیات اول آقاي  محمدرضــا دهقان دنبه به 
شناسنامه شماره 19831 كدملي 1282667653 صادره اصفهان فرزند حسین بر ششدانگ 
یکباب ساختمان به مساحت 295 مترمربع مفروزی از پالك شماره 4786 اصلي واقع در 
اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف 

آقای حسینعلی دهقان خریداری شده است.
18- رای شــماره 6028 مورخ 97/11/11 هیات اول آقاي محمدرضــا دهقان دنبه به 
شناســنامه شــماره 198617 كدملي 1282667653 صادره اصفهان فرزند حسین بر 
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 114/77 مترمربع مفروزی از پالك شماره 4786 
اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملــك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع 

الواسطه از طرف آقای محمود ابراهیمی خریداری شده است.
19- رای شــماره 6211 مورخ 97/11/23 هیات اول آقاي حسین علي رئیسي گهروئي 
به شناسنامه شماره 24 كدملي 6339608248 صادره فرزند كلبعلي بر ششدانگ یکباب 
ساختمان به مساحت 148/22 مترمربع مفروزی از پالك شماره85 فرعي از4485 اصلي 

واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه 
از طرف آقای قربانعلی وحید دستجردی احدی از ورثه ) آقای ابراهیم وحید دستجردی و 

خورشید خانم وحیدی( خریداری شده است.
20- رای شماره 1623 مورخ 97/03/19 و رای اصالحی شماره 6213 مورخ 97/11/23 
هیات اول آقاي سعید متقي دستجردي به شناسنامه شماره 251 كدملي 1289337098 
صادره اصفهان فرزند یداله بر ششــدانگ یکبــاب مغازه به مســاحت 27/45 مترمربع 
پالك شــماره 131 فرعي از4483 اصلي واقــع در اصفهان بخش5 حــوزه ثبت ملك 
 جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواســطه از طرف آقــای علی مقدس خریداری

 شده است.
21- رای شــماره 5433 مورخ 97/10/17 هیات اول آقاي محمــود بیگي هرچگاني به 
شناسنامه شماره 42 كدملي 4622834065 صادره شهركرد فرزند علي باز بر ششدانگ 
یکبابخانه به مســاحت 130 مترمربع مفروزی از پالك شماره131 فرعی از 4483 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه 

از طرف آقای سیف اله دهخدا خریداری شده است.
22- رای شماره 6102 مورخ 97/11/14 هیات اول آقاي جواد محمدیان دستجردي به 
شناسنامه شماره 12058 كدملي 1292830255 صادره اصفهان فرزند كریم بر ششدانگ 
یکباب ساختمان به مساحت 26/75 مترمربع مفروزی از پالك شماره131 فرعي از4483 
اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملــك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع 

الواسطه از طرف آقای سیف اله دهخدا خریداری شده است.
23- رای شماره 6248 مورخ 97/11/23 هیات اول خانم فاطمه ساالریان به شناسنامه 
شماره 799 كدملي 1288990715 صادره اصفهان فرزند یداله بر ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت 292/70 مترمربع مفروزی از پالك شماره 4678 اصلي باقیمانده واقع در اصفهان 
بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف آقای سید 

هاشم هاشمی دنبه خریداری شده است.
24- رای شماره 5910 مورخ 97/11/07 هیات اول خانم معصومه ایزدي الي بیدي به 
شناسنامه شماره 626 كدملي 6209692915 صادره فرزند عباس بر ششدانگ یکبابخانه 
به مســاحت 91/18 مترمربع مفروزی از  پالك شماره131 فرعي از4483 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف 

آقای یداله كشاورز دستجردی خریداری شده است.
25- رای شــماره 2864 مورخ 97/05/23 هیات اول آقاي ســید ابراهیم حسیني خیر 
آبادي به شناسنامه شماره 30 كدملي 1092031057 صادره اصفهان فرزند سید احمد بر 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 96 مترمربع مفروزی از پالك شماره131 فرعي از4483 
اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنــوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع 

الواسطه از طرف آقای یداله كشاورز دستجردی خریداری شده است.
26-  رای شــماره 4822 مورخ 97/09/21 هیات اول آقاي صولت خیري به شناسنامه 
شــماره 5873 كدملي 4620748846 صادره شــهر كرد فرزند نعمت اله بر ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 144/75 مترمربع پالك شماره 157 فرعي از 4348 اصلي واقع در 
اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی مشاعی اولیه 

مفروز ثبتی گردیده است.
27- رای شــماره 5799 مورخ 97/10/30 هیــات اول آقاي اصغر محمــد قصابي به 
شناسنامه شــماره 26 كدملي 1288575211 صادره اصفهان فرزند احمد بر چهاردانگ 
مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 221/47 مترمربع مفروزی از پالك شماره24 
فرعي از4483 اصلــي واقــع در اصفهان بخش 5 حــوزه ثبت ملك جنــوب اصفهان 
 به موجــب بیع نامه عــادی از طرف آقای عبدالحســین توكلی دســتجردی خریداری 

شده است.
28- رای شــماره 5800 مورخ 97/10/30 هیات اول خانم زهره نامداردســتجردي به 
شناســنامه شــماره 55383 كدملي 1280979860 صادره اصفهان فرزند اصغر بر دو 
دانگ مشاع از ششــدانگ یکبابخانه به مســاحت 221/47 مترمربع مفروزی از پالك 
شــماره24 فرعي از4483 اصلــي واقع در اصفهــان بخش 5 حوزه ثبــت ملك جنوب 
 اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواســطه از طرف آقای عبدالحسین توكلی دستجردی

 خریداری شده است.
29- رای شــماره 6338 مورخ 97/11/27 هیات اول آقاي ابراهیــم نجفي خراجي به 
شناسنامه شــماره 44 كدملي 6339568696 صادره شــلمزار فرزند حسن بر ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت134/78 مترمربع مفروزی از پالك شماره131 فرعي از4483 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه 

از طرف آقای مانده علی صالحیان دستجردی خریداری شده است.
30- رای شــماره 5939 مورخ 97/11/08 هیات اول خانم مهرآغا نوروزي به شناسنامه 
شــماره 5 كدملي 6339599303 صادره شــهركرد فرزند رجبعلي بر ششدانگ یکباب 
ساختمان به مساحت43 مترمربع مفروزی از پالك شماره 131 فرعي از 4483 اصلي واقع 
در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواســطه از 

طرف آقای یداله حیدری جونقانی خریداری شده است.
31- رای شــماره 5911 مورخ 97/11/07 هیات اول آقاي مهرعلي رضائي به شناسنامه 
شماره 16 كدملي 6339584969 صادره شهركرد فرزند علیخان بر ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 191/38 مترمربع مفروزی از پالك شماره 131 فرعي از 4483 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف 

آقای حسن وحید دستجردی خریداری شده است.
تاریخ انتشار نوبت اول : 97/12/12
تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/12/27

م الف: 399374   اعظم قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك جنوب اصفهان
مزایده اموال غیرمنقول

12/85 به موجب پرونده كالسه 353/97 ش اجرایی این اجرا فی مابین محکوم له جهان 
ملك پور تهرانی فرزند رجبعلی و محکوم علیهم وراث مرحوم ابوالقاسم حکیمی و ... مبنی 
بر فروش و مزایده اموال غیرمنقول زیر كه حسب درخواست محکوم له توسط كارشناس 
رسمی به شرح ذیل ارزیابی و توصیف اجمالی گردیده است: مورد مزایده عبارت است از 
6 دانگ باغ مشجر واقع در آدرس تیران محله ســرپل و دشت سفلی تیران تحت پالك 
2185 فرعی از 1 اصلی بخش 12 اصفهان كه دارای سابقه ثبت می باشد كه دارای پنجاه 
ده نار ) 5/32 حبه( آب از دشــت سفلی بوده و مشــجر به درختان غالب انگور می باشد و 
درختان گردو و سیب و ارمو و به و ... نیز در داخل باغ كشت گردیده است، خاك مرغوب و 
نزدیکی به شبکه برق و شهر از پتانسیل های محل می باشد. باغ مذكور دارای مساحتی 
 حدود 2200 متر مربع می باشــد كه بر اســاس ارزیابی كارشناس رســمی دادگستری 
معادل مبلغ 1/485/000/000 ریال) معادل صد و چهل و هشــت میلیون و پانصد هزار 
تومان ( ارزیابی و مقرر گردید مال موصوف در روز یك شــنبه 98/1/18  از ساعت 9/30 
الی 10 صبح از طریق مزایده در دفتر اجرای احکام حقوقی شورای حل اختالف تیران به 
فروش برســد و قیمت پایه از قیمت كارشناسی شروع و به كســی كه باالترین قیمت را 
پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده 
دریافت و نامبرده مکلف است حداكثر تا یك ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله 
اقدام نماید در غیر این صورت ده درصد اولیه به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده تجدید 
می گردد همچنین طالبین در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل ازموعد مزایده به این 
اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان از مال مورد مزایده داده شود. م الف: 416480 اجرای 

احکام حقوقی شورای حل اختالف شهرستان تیران و كرون )309 كلمه، 3 كادر( 
تحدید حدود اختصاصی

12/88 شــماره نامه : 139785602025013536-1397/12/21 نظر به اینکه تحدید 
حدود ششدانگ خانه پالك شماره 4198 فرعی مجزی شده از 40/605 واقع در بخش 14 
ثبت اصفهان كه طبق رای هیات به نام جالل جبار زارع فرزند حسین مفروز و در جریان 
ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینك بنا به دستور قسمت 
اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالك مرقوم در روز ســه 
شنبه مورخ 98/01/20 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب 
این آگهی به كلیه مجاورین اخطار می گردد كه در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل 
حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاوریــن مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد. م الف: 418475 اداره ثبت 

اسناد و امالك غرب اصفهان)144 كلمه، 1 كادر(

آگهی تغییرات شرکت مجتمع فوالد اردستان سهامی خاص به 
شماره ثبت 542 و شناسه ملی 10260108192 

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 1397/05/22 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای مجید ساوجی به کدملی 1284584674، خانم مهین 
حسین زاده به کدملی 1280962712 و خانم مائده ساوجی به کدملی 1270507435 
به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. - آقای علی جنتیان 
به کدملی 1282422561 به ســمت بازرس اصلی و آقای حسین اخالقیان به کدملی 
1280846674 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 
اداره کل ثبت اســناد و امالک اســتان اصفهان مرجع ثبت شــرکت ها و موسسات 

غیرتجاری اردستان )418328(
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»تتو« در پیرایشگاه مردانه ممنوع است

پیشنهاد سردبیر:

اخبار

با مسئوالن

راهکار

معاون پیشگیری سازمان بهزیستی 
کشور :

گذراندن دوره های آموزشی 
پیش از ازدواج الزامی می شود

معاون پیشگیری ســازمان بهزیستی کشور از 
الزامی شدن گذراندن دوره های آموزشی پیش 
از ازدواج مطابق با برنامه ششــم توســعه خبر 
داد.مجید رضازاده اظهار داشــت: این دفترها 
شامل دفاتر پیشــگیری از اعتیاد، آسیب های 
اجتماعی، معلولیت ها و مشاوره و خدمات روان 
شناختی اســت و کمیته فعال این معاونت نیز 

پیشگیری از ایدز و کنترل آن است.
 وی، با بیــان اینکــه تمرکز مــا در اقدامات 
پیشــگیرانه حــوزه اجتماعــی روی افزایش 
مهارت های زندگی و اجتماعی اســت، افزود: 
آموزش های پیــش از ازدواج و هرگونه کالس 
در جهت افزایش مهــارت زندگی، گفت و گو، 
تفکر منطقی، حل مشــکل و مهارت نه گفتن 
به منظور ارتقا و پیشــگیری از آســیب های 
اجتماعی توسط این ســازمان برگزار می شود.

معاون پیشــگیری ســازمان بهزیستی کشور 
با بیــان اینکه در مهدکودک هــا آموزش های 
پیشــگیری از آســیب های اجتماعی برگزار 
می شود، ابراز داشت: امســال در سطح کشور 
به جهت پیشــگیری از اعتیاد به صورت محله 
محور برنامه های پیشگیرانه برگزار می شود و 
به کودکان مهارت های زندگی و پیشگیری از 

اعتیاد آموزش می دهند.

چرا رشته های پرطرفدار 
درفهرست»رشته های بدون 

آزمون« دانشگاه ها قرار نداشتند؟
سرپرســت معاونت آموزش متوســطه وزارت 
آموزش و پــرورش در پاســخ بــه اینکه چرا 
رشــته های پرطرفدار در فهرســت ۸۰ درصد 
رشــته های بدون آزمــون دانشــگاه ها قرار 
نداشــتند؟ گفت: روش تغییر کرده و مجرای 
ورود به دانشــگاه ها را در ۸۰ درصد رشته های 
دانشــگاهی از کنکور جدا کرده و خط ویژه ای 
باز شــده تا افراد بدون اینکــه در کنکور ثبت 
نام کنند به دانشــگاه بروند و اینگونه از شمار 
 متقاضیان کنکور سراســری به تدریج کاسته 

خواهد شد.
عبدالرســول عمادی در پاســخ به اینکه چرا 
رشــته های پرطرفدار در فهرســت ۸۰ درصد 
رشــته های بدون آزمــون دانشــگاه ها قرار 
نداشتند؟ گفت: قبال این گونه بود که داوطلبان 
صرفا با احتساب سابقه تحصیلی نمی توانستند 
به دانشــگاه بروند و هرکس می خواســت به 
دانشــگاه برود حتما باید در کنکــور ثبت نام 
و استرس و فشــارهای ناشــی از آن را تحمل 
می کرد.سرپرســت معاونت آموزش متوسطه 
وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به اینکه اما 
طبق گفته رییس سازمان ســنجش از تعداد 
متقاضیان ثبت نام کننده در کنکور سراسری 
سال آینده کاسته نشده اســت گفت: از شمار 
متقاضیان به تدریج کاســته خواهد شد و این 

موضوع نیاز به فرهنگ سازی دارد.

توصیه های یک متخصص 
درباره مواد شوینده و 
آلرژی های فصل بهار

یک فوق تخصــص ریه، راهکارهایــی درباره 
کاهش عوارض گازهای ناشی از مواد شوینده 
و همچنین کاهش تحریک های ریوی به دنبال 
آلرژی های فصلی به ویژه در آستانه فرا رسیدن 
فصل بهار، ارائه داد. دکتــر انصاریان گفت: از 
آنجایی که ایــن مواد حالــت تحریک کننده 
دارند، می توانند حنجــره و راه هوایی فوقانی 
فرد را دچار مشکل کنند و باعث بروز اسپاسم 
در این نواحی شوند. یکی از راه های پیشگیری 
از عوامل تحریک کننده شوینده ها استفاده از 
ماسک های مرطوب است.وی در پاسخ به سوالی 
مبنی بر راهکارهای خانگی برای کاهش عوارض 
وارده تا قبل از مراجعه به پزشک، گفت: پس از 
خارج کردن فرد مسموم از محل آلوده به مواد 
شیمیایی، بهترین کار قبل از مراجعه به پزشک، 
حفظ آرامش است؛ چرا که یکی از عواملی که 
سبب تشدید اسپاســم و تنگی نفس می شود 
همین حالت های هیجانی است؛  اما از آنجا که 
در منزل امکانات کافی برای بهبود فرد وجود 
ندارد، حتما باید ســریع تر به پزشک مراجعه 
شود. انصاریان همچنین در ادامه صحبت هایش 
به بروز حساســیت های فصلی با فرا رســیدن 
فصل بهار اشاره کرد و گفت: برای کاهش این 
مشــکالت راهکارهایی از قبیــل دور بودن از 
محل های گرده افشــانی گیاهان و استفاده از 
دارو از ۱۵ روز قبل تا ۱۵روز بعد از فصل تشدید 

حساسیت توصیه می شود.

جانشین فرمانده انتظامی استان:
جامعه ای که امنیت ندارد 

استعداد هایش شکوفا نمی شود
جانشــین فرمانده انتظامی استان اصفهان گفت: 
ایران یکی از امن ترین کشور های جهان است که 
کمترین آمار وقوع جرم را دارد. سرهنگ حسین 
حسین زاده ،در خصوص ماموریت پلیس انتظامی 
استان اصفهان طی روز های پایانی سال و ایام نوروز 
گفت: راهبرد هایی که در انتظامی اســتان توسط 
فرمانده محترم انتظامی استان اصفهان تبین شده 
شامل دو ماموریت عمده و اساسی در ایام پایانی 
سال است. وی افزود: ماموریت اصلی ما ایمنی در 
ترافیک است که در این راستا نهایت تالش پلیس 
و سایر ظرفیت های موجود در کشور برای کاهش 
تصادفات به ویژه تصادفات فوتی است. این فرمانده 
انتظامی گفت: ماموریت دوم پلیس برقراری نظم و 
آرامش و پیشگیری از وقوع جرایم است که این امر 
در طول سال با قوت توسط پلیس انجام می شود، 
ولی در روز های پایانی ســال به علت تغییر رفتار 
مردم اتفاقاتی در جامعــه رخ می دهد که نیازمند 

هوشمندی بیشتر پلیس در این ایام است. 

فرمانده انتظامی استان:
 بزرگ ترین کتیبه قلعه سنگی 
از مخفیگاه سارقان کشف شد

فرمانده انتظامی استان اصفهان گفت: اعضای باندی 
که به صورت کامال حرفه ای بزرگ ترین کتیبه سنگی 
کشور با قدمت سه هزار ساله را به سرقت برده بودند، 
در عملیات ویژه کارآگاهان پلیس سمیرم دستگیر 
شدند.سردار مهدی معصوم بیگی اظهار کرد: مرداد 
ماه ســال ۹۴ بزرگ ترین کتیبه قلعه سنگی کشور 
که در جنوب شهرستان ســمیرم قرار دارد توسط 
یک باند حرفه ای سارقان آثار ملی به سرقت رفت که 
بالفاصله تیمی مجرب از کارآگاهان پلیس آگاهی 
این شهر تحقیقات گسترده خود را برای دستگیری 
متهمان و بازگرداندن این اثر ارزشــمند ملی آغاز 
کردند.وی با اشاره به ابعاد این کتیبه، گفت: سارقان 
توانسته بودند با استفاده از تجهیزات و امکانات، این 
اثر تاریخی را به صورت حرفه ای از دل کوه بریده و 
از محل خارج کنند.فرمانده انتظامی استان اصفهان 
گفت: تحقیقات روی این پرونده کماکان ادامه داشت 
تا اینکه کارآگاهان پلیس سمیرم طی روزهای اخیر 
با یــک کار ویژه اطالعاتی و پلیســی، مخفیگاه دو 
نفر از سارقان را در شهرســتان آباده استان فارس 
شناســایی و با نیابت قضائی به محل اعزام و آنها را 

دستگیر کردند.

مدیر بهداشت محیط مرکز بهداشت 
استان اصفهان خبر داد:

کشف یک انبار زیر زمینی تولید 
فالفل غیر بهداشتی در برخوار

مدیر بهداشت محیط مرکز بهداشت استان اصفهان 
گفت: به دنبال بازرســی های ویژه ایام نوروز، یک 
انبار زیرزمینی تولید فالفل غیر بهداشتی در برخوار 
کشف و ضبط شد.حســین صفاری اظهار داشت: 
در پی تشــدید عملیات بازرســی از مراکز تهیه و 
عرضه مواد غذایی در برنامه بسیج سالمت نوروزی 
واحد بهداشت محیط شهرستان برخوار یک انبار 
زیرزمینی مواد غذایی تولیدی فالفل و ســردخانه 
فاقد مشخصات بهداشتی و بهسازی توسط بازرسین 
بهداشت محیط شهر دولت آباد کشف و شناسایی 
شد. وی بیان داشــت: این مواد غذایی توسط یک 
واحد صنفی تولید و به فروش می رسید که توسط 
یک درب مخفی پنهان شــده بود و با هوشــیاری 

بازرسان بهداشت کشف و پلمب شد.

برخورد پلیس فتا  با 104 صفحه 
شایعه ساز در فضای مجازی 

رییس پلیــس فضای تولیــد و تبــادل اطالعات 
فرماندهی انتظامی اســتان از شناسایی و برخورد 
با ۱۰۴ صفحه در شبکه های اجتماعی که اقدام به 
انتشار محتواهای دروغ و شایعات می کردند، خبر 
داد. سرهنگ سید مصطفی مرتضوی اظهار داشت: 
یکی از اقدامــات پلیس فتای اصفهــان در زمینه 
پایش فضای مجازی و رصد آن الین جرایم است که 
کارشناسان ما در این حوزه روزانه مشغول جرم یابی 
و برخورد قانونی با مجرمان در این فضا هستند.وی 
در ادامه از طرح عملیاتی مقابله با نشر محتواهای 
دروغ و شایعات توسط این پلیس خبر داد و عنوان 
کرد: در این عملیات تعداد ۱۰۴ صفحه که عموما در 
شبکه های اجتماعی فعال بودند شناسایی و با آن 
ها برخورد قانونی صورت گرفت.رییس پلیس فتا 
فرماندهی انتظامی استان اصفهان خاطر نشان کرد: 
در این عملیات ۱۰۴ نفر دستگیر و با تشکیل پرونده 

جهت اقدامات قانونی تحویل مراجع قضائی شدند.

رییــس اداره عملیــات امــداد و نجــات جمعیت 
هالل احمر اســتان گفــت: طرح ملــی »خدمات 
مسافرین نوروزی ۹۸« آغاز شــده و تا صبح روز ۱۷ 
فروردین ماه به مــدت ۲۲ روز ادامــه دارد. محمد 
محمدی اظهار کــرد: این طرح در همایشــی که با 
حضور دبیــرکل جمعیت هالل احمر، اســتاندار و 
مسئوالن کشــوری و استانی برگزار شــد، آغاز و  تا 
صبح روز ۱۷ فروردین به مــدت ۲۲ روز  ادامه دارد 
که در دو بخش امــداد و نجــات و معاونت درمانی 
اجرایی می شــود. محمدی، با بیان اینکه شــرایط 
جوی در نیمه اول فروردین ماه هنوز ناپایدار است و 
احتمال بارش وجود دارد، مطرح کرد: برای حمایت 
از مسافرانی که با مشکالت جوی روبه رو می شوند، 
بسته های غذایی ۲۴ ساعته در همه پایگاه ها توزیع 
شده است و لوازم گرمایشی از قبیل پتو و والور در تمام 
پایگاه ها وجود دارد. رییس اداره عملیات امداد و نجات 
جمعیت هالل احمر استان اصفهان با اشاره به اینکه 
حوادث جاده ای یکی از  بیشترین علت مرگ و میر و 
آسیب هاست، متذکر شد: ۷۹ درصد علت تصادفات 

جاده ای عامل انسانی و رانندگی بی محاباست و خودرو 
و جاده، درصد اندکی دارند.وی از مردم درخواســت 
کرد: مســافران و هموطنــان قوانیــن راهنمایی و 
رانندگی را رعایت و با سرعت مطمئنه رانندگی کنند 
و خواب آلوده رانندگی نکنند، همچنین شرایط جوی، 
شرایطی نیست که با یک لباس بهاره مسافرت کنند، 
به همین دلیل حتما لبــاس گرم و تغذیه اضطراری 

همراه خود داشته باشند.

رییس اداره عملیات امداد هالل احمر اصفهان:

۷۹ درصد علت حوادث جاده ای، عامل انسانی است
معاون آموزش ابتدایــی اداره کل آموزش و پرورش 
استان اصفهان گفت: از ابتدای سال تحصیلی جاری 
تاکنون ۲ هزار و ۴6۹ نفر فــرد بازمانده از تحصیل و 
دانش آموز تارک تحصیل در استان شناسایی شده اند.

شهین جوانی افزود: از این آمار یکهزار و ۷۵۲ نفر دانش 
آموز، تارک تحصیل و ۷۱۷ نفــر بازمانده از تحصیل 
هســتند. وی با بیان اینکه تاکنــون زمینه تحصیل 
۹۷3 نفر از این افراد فراهم شده است، افزود: یکهزار و 
۴۹6 نفر از آنها جذب آموزش و پرورش استان نشده 
اند. معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش 
اصفهان، شمار افراد بازمانده از تحصیل و دانش آموزان 
تارک تحصیل در استان که از سوی وزارت آموزش و 
پرورش اعالم شده است را چهار هزار و 66۹ نفر اعالم 
کرد و افزود: از این آمار یکهــزار و ۱۲۴ نفر بازمانده از 
تحصیل و سه هزار و ۵۴۵ نفر تارک تحصیل هستند. 
وی با اشاره به تالش های انجام شده برای شناسایی 
این افراد گفت: تاکنون ۷۱۷ نفر از افــراد بازمانده از 
تحصیل از شــمار یکهزار و ۱۲۴ نفر فرد اعالم شده از 
سوی وزارتخانه را شناسایی و ۵۷۷ نفر را جذب کرده 

ایم. وی با اشــاره به اینکه برای شناسایی و جذب این 
دانش آموزان مکاتبات زیادی با اداره کل ثبت احوال 
انجام شــده اســت، تصریح کرد: به دالیل مختلف، 
اختالف زیادی بین آمار آموزش و پرورش اســتان و 
وزارتخانه در باره افراد بازمانده و تارک تحصیل استان 
اصفهان وجود دارد. جوانی، گفت: توسعه مراکز رافع 
اختالالت آموزشــی در دســتور اداره کل آموزش و 

پرورش استان قرار دارد.

معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان:

بیش از دو هزار  فرد بازمانده از تحصیل شناسایی شدند

آموزش و پرورش هالل احمر

در حالی که همچنان صحبت از اجبار و یا عدم 
اجبار گذراندن دوره پیش دبســتانی برای 
کودکان با گذشت چندین ســال از اجرایی 
شدن این طرح در کشور ادامه دارد در اصفهان 
اما بحث های بنیادی تــری در این مورد روی 

میز است.
 رشد بی رویه پیش دبستانی ها در شهر اصفهان طی 
سال های اخیر بسیار محســوس بوده و دلیل اصلی 
رشد قارچ گونه این مراکز آموزشی استقبال اصفهانی 
ها از پیش دبستانی ها عنوان شده است. در حالی که 
مهدهای کودک در اصفهان خلوت و همچنان بدون 
کیفیت اداره می شوند؛ اما سرمایه گذاری های زیادی 
توسط بخش خصوصی بر مراکز پیش دبستانی صورت 
گرفته است. رشد و درآمدزایی پیش دبستانی ها حاال 
اختالفاتی را میان دو نهاد اصلــی متولی در زمینه 
نظارت و مجوز دهی به آنها فراهم کرده است.با وجود  
اینکه مهدهای کودک به صورت کامل در نظارت و 
انحصار بهزیستی تاسیس و اداره می شود؛ اما پیش 
دبستانی ها در میان دو نهاد متولی بهزیستی و آموزش 
و پرورش سرگردان هستند همچنین خانواده ها هم 
نمی دانند بایــد به کدام مجوز اعتمــاد و کدام نهاد 
را مســئول اصلی نظارت بر این مراکــز بدانند. این 
اختالف طی ماه های اخیر در سایه برخی تغییرات 
مدیریتی در استان همچنان الینحل باقی مانده است 
. براساس قانونی که در ســال ۹۵ به تصویب رسید 
مجوز صدور مهدکودک ها ) تا 6 سالگی ( باید از سوی 
سازمان بهزیســتی و مجوز مراکز پیش دبستانی از 
سوی آموزش و پرورش صادر شود. آموزش و پرورش 
معتقد است مهد کودک هایی که مجوز آنها از سوی 
بهزیستی صادر می شود باید از کودکان زیر 6 سال 
ثبت نام کنند؛ اما در مقابل بهزیســتی معتقد است 
محدود کردن مهد کودک ها به ثبت نام این رده سنی 
موجب می شود تا به دلیل کاهش چشمگیر ثبت نام 
شوندگان بخش خصوصی رغبتی برای تاسیس این 
مراکز نداشته باشد، در واقع اغلب مهدهای کودک 
ترجیح می دهند به جای تمرکــز صرف روی گروه 
سنی زیر 6 ســال کالس های پیش دبستانی یک و 
دو نیز در مجموعه خود راه اندازی کنند. این کار می 
تواند بخش قابل توجهی از هزینه های این مراکز را 
تامین کند؛ چرا که اصوال مهدهای کودک در اصفهان 
طرفداران چندانی ندارند و خانــواده ها ترجیح می 

دهند کودکان شان را از سنین ۵ سالگی راهی پیش 
دبســتانی کنند. در خرداد ماه امسال نیز انوشیروان 
بند پی طی بخشنامه ای مهدهای کودک را مجاز به 
تشکیل کالس های پیش دبستانی بدون اخذ مجوز 
از آموزش و پرورش کرد. در بخشــنامه انوشیروان 
محسنی بندپی، رییس سازمان بهزیستی کشور که به 
مدیران کل بهزیستی استان ها ابالغ شد، آمده بود »از 
آنجا که مهد کودک به عنوان یک مرکز مستقل ارائه 
دهنده خدمات رشد و تکامل همه جانبه، به کودکان 
قبل از سن دبستان، دوره ای در راستای پیش دبستانی 
نبوده و همانند مقاطع تحصیلی، مقطع ما قبل پیش 
دبستانی قلمداد نمی شود و آموزش عمومی اجباری 
دوره پیش دبستانی را شامل نمی شود لذا مهدهای 
کودک تحت نظارت این ســازمان کمافی الســابق 
می توانند در خصوص امر پرورش، مراقبت و آموزش 
تمام گروه های سنی ما قبل دبســتان اقدام کنند و 
نیازی به اخذ مجوز از آموزش و پرورش ندارند«؛اما 
به نظر می رســد آموزش و پرورش هنوز زیر بار این 
واگذاری به مهدهای کودک نرفته است. اختالفات 
میان بهزیستی و آموزش و پرورش حاال  پای استاندار 

را هم به میان کشیده است. عباس رضایی در جلسه 
شــورای آموزش و پرورش استان با اشــاره به اینکه 
براســاس قانون، اختالف نظرهای آییــن نامه ای و 
قانونی بین دو دســتگاه اجرایی باید توسط معاونت 
حقوقی ریاســت جمهوری بررســی و حل و فصل 
شــود، افزود: چون ضوابط و آیین نامه های مربوط 
به مدیریت پیش دبســتانی در آمــوزش و پرورش 
و بهزیستی یکسان نیست مقرر شــد دیدگاه های 
آموزش و پرورش و بهزیستی استان برای حل اختالف 
آیین نامه ای پیرامون مدیریت مراکز پیش دبستانی 
به معاونت حقوقی ریاست جمهوری ارسال شود.  به 
نظر می رسد رقابتی تنگاتنگ میان آموزش و پرورش 
و بهزیستی در مورد نوع و میزان کار مهدهای کودک 
و پیش دبستانی ها به وجود آمده است که در ضرورت 
بالتکلیفی می تواند به این بخش مهم از بدنه آموزشی 
کشور صدمه برساند. از سوی دیگر رقابت کاذبی که 
بین آموزش و پرورش و اداره بهزیستی به وجود آمده 
باعث شده است حریم مهدهای کودک رعایت نشود 
و فعالیت مهدها با مشکل مواجه شود. حتی در برخی 
مراکز پیش دبستانی کودکان کمتر از چهار سال نیز 

پذیرش می شوند که نشان دهنده عدم نظارت کافی 
آموزش و پرورش به این مراکز است. اگر چه برای رفع 
این مشــکالت توافق نامه هایی نیز نوشته شده؛ اما  
اجرا نمی شود. به عقیده کارشناسان آموزشی،  ورود 
کودکان کمتر از چهار سال به مراکز پیش دبستانی 
همان قدر که مفید است می تواند آسیب زا نیز باشد 
به خصوص آنکه هیچ نوع تعییــن تکلیفی در مورد 
اجبار و یا عدم اجبار پیش دبســتانی ها هنوز وجود 
ندارد. از سوی دیگر بخش خصوصی سرمایه گذار در 
مهدهای کودک به دلیل سختی ها نظارتی و چالش 
های موجود در بهزیستی ترجیح می دهد تا با تاسیس 
پیش دبســتانی ها و گرفتن مجوز های آسان تر از 
آموزش و پرورش به نوعی از زیر بار مسئولیت داشتن 
مهد کودک شانه خالی کند. این مسئله موجب شده 
تا روز به روز کیفیت مهدهای کودک در سطح شهر 
اصفهان پایین آمده و در مقابل رشد قارچ گونه مراکز 
پیش دبستانی به چشم بیاید و در نهایت شاهد تجاری 
سازی آموزش کودکان هســتیم؛ پدیده ای مشابه 
آنچه در مقاطع باالتر تحصیلی با تاسیس مدارس غیر 

انتفاعی رخ داده است.

جدال بر سر پیش دبستانی ها
  اختالف میان آموزش و پرورش و بهزیستی ادامه دارد؛   

معاون توسعه مدیریت و منابع اداره کل دامپزشکی استان خبر داد:
نظارت بر ۶۶00 واحد عرضه دام در ایام نوروز در اصفهان

معاون توسعه مدیریت و منابع اداره کل دامپزشکی استان گفت: در آستانه فرا رسیدن ایام نوروز، نظارت بر 6 هزار 
و 6۰۰ واحد عرضه دام در اصفهان انجام می شود. عبدالرضا مرادی اظهار داشت: به منظور تشدید نظارت های 
بهداشتی ایام پایانی سال و همچنین تعطیالت نوروزی ۴۴ اکیپ بازرسی ثابت و سیار دامپزشکی از ۲۵ اسفندماه 
سال جاری لغایت ۱۷ فروردین ۹۸ به صورت دو شیفت کاری وظیفه کنترل و نظارت بر سالمت فرآورده های 
خام دامی صورت می گیرد. وی بیان داشت: نظارت و بازرســی ها در ۵۰ واحد کشتارگاه دام و طیور، 6۰ واحد 
قطعه بندی و بسته بندی فرآورده های خام دامی، ۱۵ سردخانه نگهداری و 6 هزار و 6۰۰ واحد عرضه به مناسبت 
ایام نوروز صورت می گیرد. مرادی اضافه کرد: سامانه ۱۵۱۲ سازمان دامپزشکی در سراسر کشور آماده دریافت 

گزارش ها و شکایت های مردمی است.

رییس اتحادیه پیرایشگران مردانه اصفهان:
»تتو« در پیرایشگاه مردانه ممنوع است 

رییس اتحادیه پیرایشگران مردانه اصفهان گفت: تتو در پیرایشگران آقایان ممنوع است و با بازرسی های مستمر 
با افراد متخلف برگزار می شود.اصغر شجره طوبی اظهار کرد: مانند سال های گذشته با نزدیک شدن به ایام پایانی 
سال از واحدهای صنفی با همکاری اتاق اصناف بازرسی می شــود. رییس اتحادیه پیرایشگران مردانه اصفهان 
تصریح کرد: با فرا رسیدن تعطیالت نوروز و حضور مسافران در اصفهان چندین واحد صنفی به عنوان کشیک 
مشخص شدند تا به ارائه خدمات بپردازند. شجره طوبی، با بیان اینکه قیمت ها با قیمت های تعیین شده اوایل ۹6 
برابر است و نرخ جدیدی اعالم نشده است، عنوان کرد: پیرایشگران بسته به خدمات دستمزد دریافت می کنند؛ 
قیمت های پیرایشگاه ها باید جلو چشم مشتری باشد تا بتواند تصمیم بگیرد. وی افزود: چیزی به عنوان نرخ نامه 

ابالغی نداریم؛ اگر پیرایشگری نرخ دستمزدش را نصب نکرده باشد و در معرض دید نباشد جریمه می شود. 

مسئول تشکل های دینی سازمان تبلیغات اســالمی اصفهان گفت: سامانه 
الکترونیکی akfin.com برای نام نویسی متقاضیان حضور در اعتکاف آماده 
شده است.حسن بابایی اظهار کرد: نام نویســی آیین معنوی اعتکاف تا ۲۸ 
اســفند به صورت اینترنتی ادامه دارد. وی ادامه داد: در این ســامانه اسامی 
مســاجد، ظرفیت نام نویســی، برنامه ها و هزینه های نام نویسی مشخص 
شده و پرداخت هزینه های اعتکاف نیز به صورت الکترونیکی انجام می شود.

مسئول تشکل های دینی سازمان تبلیغات اسالمی اصفهان افزود: این سامانه 
به گونه ای عمل می کند که پس از تکمیل ظرفیت یک مســجد، امکان نام 
نویسی در آن مسجد وجود نخواهد داشــت و افراد به سایر مساجد همجوار 
سوق داده خواهند شد.وی اضافه کرد: امسال ۴۸۰ مسجد برای اعتکاف در 
سراسر استان مشخص شده  و پیش بینی می شود حدود ۴۰ هزار نفر در این 

مراسم شرکت کنند.

خبر

ثبت نام برای اعتکاف در 
استان اصفهان اینترنتی 

است

مرضیه محب رسول

مسئول تشکل های دینی 
سازمان تبلیغات اسالمی 

اصفهان:
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بارسلونا بی خیال »گریزمان« 
نمی شود! 

بارسلونا فصل قبل تا آســتانه جذب گریزمان 
پیش رفــت و در حالی 
که به نظر می رسید 
این انتقال پیش از 
آغاز جــام جهانی 
قطعی شده باشد، 
ســتاره 27 ســاله 
فرانســوی با روشی 
عجیب و با انتشــار یک فیلم، خبــر از ماندن 
در اتلتیکومادرید و رد پیشــنهاد کاتاالن ها را 
داد و این انتقال در نهایت منتفی شد؛ اما حاال 
نشریه موندو دیپورتیوو مدعی شد بارسلونا یک 
بار دیگر خواهان جــذب گریزمان بوده و قصد 
دارد برای خرید وی پیشنهادی ارائه دهد. پس 
از حذف تلخ اتلتیکومادرید در لیگ قهرمانان 
و شکست سنگین در تورین مقابل یوونتوس، 
گریزمان احتمال جدایــی از این تیم را دوباره 
بررسی می کند و ممکن اســت بارسا مقصد 
بعدی ستاره فرانسوی باشــد. بند آزادسازی 
قرارداد گریزمــان از حالت فعلی 200 میلیون 
یورو به 120 میلیون یــورو در ماه ژوئن تقلیل 

پیدا خواهد کرد .

 حق »سردار«
 بازی در بارسلوناست

یوری بلوس، کارشناس مشهور فوتبال کشور 
روسیه در کارشناسی از 
دیدار حساس زنیت 
با اسپارتاک مسکو 
به تمجید از سردار 
آزمــون، مهاجم 
ملی پوش کشورمان 
و عضو باشــگاه زنیت 
پرداخت. بلوس، کارشناس روسی در مصاحبه 
با سایت اســپورتس روســیه گفت: »آزمون 
بازیکنی بین المللی اســت و آماده بازی در هر 
باشگاه بزرگ دنیاست. حق او حداقل بازی در 
سطح باشــگاهی مثل بارسلوناست و روزی به 
این حق می رسد. او بهترین خرید زنیت بود. به 
نظرم روبین کازان هرگز حاضر به فروش آزمون 
با این مبلغ نمی شد، اگر مشکل مالی نداشت. 
او بیشتر از این ها می ارزد.« آزمون ماه گذشته 
با مبلغ 10 میلیون یورو از روبین کازان به زنیت 
منتقل شد. ســردار در ۶ بازی که برای زنیت 
انجام داد بــا زدن ۵ گل و دادن یک پاس گل 
آماری فوق العاده از خود به جای گذاشته است.

زیدان »کورتوا« را نمی خواهد!
زیدان که همیشــه از رئال به عنــوان بهترین 
تیم دنیا و البته بهترین 
مــورد  باشــگاه 
عالقه اش صحبت 
می کنــد، انتظار 
دارد با لیستی که 
بــه فلورنتینو داده 
تیمــی قدرتمندتــر 
بســازد؛ اما نکته جالب توجه این اســت که 
زیدان گویا بــه کورتوا عالقه خاصــی ندارد و 
می خواهد به نوعی ایــن دروازه بان را دیپورت 
کند.به گزارش دیلی میرر، زیــدان به تازگی 
به داوید دخیا، ســنگربان اسپانیایی منچستر 
یونایتد عالقه مند شــده و می خواهد با خرید 
او چارچوب دروازه تیمــش را ایمن کند. البته 
این نکته هم وجود دارد کــه اگر دخیا جذب 
شود آینده ناواس چه خواهد شد، شاید او هم 
ســاز رفتن کوک کند.گفتنی است در لیست 
خرید رئال بازیکنانی چــون انگولو کانته، ادن 
هازارد، پل پوگبــا، داوید دخیا، کریســتین 
 اریکسن و خیلی از ســتاره های دیگر به چشم 

می خورد.

یک فوتبالیست در میان قربانیان 
حمله تروریستی نیوزلند

دروازه بــان تیم ملــی فوتســال نیوزیلند در 
میان قربانیــان حمله 
تروریســتی قــرار 
دارد.طبــق اعالم 
گزارشات رسیده 
نــام آتــا االیان، 
دروازه بان تیم ملی 
فوتســال نیوزیلنــد 
در میــان قربانیان تــرور اخیر وجــود دارد.

این بازیکن ۳۳ ســاله برای تیم ملی فوتسال 
نیوزیلند نیز بازی کرده کــه در زمان خواندن 
نماز در مســجد مورد حمله تروریســتی قرار 
گرفته اســت.االیان در کویت متولد شده که 
به تازگی پدر شده بود. شــمار قربانیان حمله 
 تروریســتی در نیوزیلند به ۵0 نفر رســیده

 است.

»خالکوبها«ازتیمملیحذفمیشوند

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

مرتضی تبریــزی،  مهاجم اســتقالل که با انتقالــش از ذوب به 
پایتخت انتظارات زیادی را پشــت سر خود می دید، برابر نساجی 
گل حساسی برای آبی پوشــان زد تا این تیم را به رده دوم جدول 
برساند. با توجه به حواشی اخیر پیرامون این انتقال بین فتحی و 
آذری و نیمکت نشینی های تبریزی در بازی های اخیر، این گل تا 

حدودی خیال مهاجم استقالل را راحت کرد .

فریاد معنادار »تبریزی« در آزادی 

علی علیپور، مهاجم تیم پرســپولیس پس از نمایش ضعیفی که 11
مقابل السد قطر از خود نشــان داد و موقعیت های پر شماری که 
هدر داد، مورد انتقاد هواداران پرسپولیس قرار گرفت. این مهاجم 
جوان اما با عملکرد خوب خود در بازی مقابل سپیدرود رشت، یک 
بار دیگر نشــان داد که در خط حمله پرسپولیس نیرویی آماده و 

گلزن است.

بازگشت دوباره »علیپور«          

70

قلعه نویی و داورها؛ 
دعوا، دعوای خوبی است!

دعوای قلعه نویی و داوران، دعوای بســیار خوبی 
است و می تواند منجر به شفاف سازی هایی شود 
که قطعا به نفع فوتبال ایران است. از قدیم گفته اند 
آنکه را حساب پاک اســت، از محاسبه چه باک 
اســت. داوری که خودش می داند سالم داوری 
و زندگی کرده، نه از قلعه نویــی بلکه از گنده تر 
از او هم نمی ترســد. قلعه نویی هــم اگر خیالش 
از عملکردش راحت اســت، از ۴ داور که هیچ از 
۴0 داور هم نباید بترســد. این وسط اگر طرفین 
افشــاگری کنند )ضمن حفظ حرمت ها( و حتی 
ســند و مدرک رو کنند، نه تنها بد نیست بلکه 
خیلی هم خوب است. مثال به تازگی قلعه نویی، 
کرمانشاهی، فغانی و ترکی مصاحبه کردند که هم 
برای مخاطب جذابیت داشت و هم برای رسانه ها. 
طبعا این افراد حرف های دیگری هم برای گفتن 
دارند که می توانند بزنند و چه بســا اگر سکوت 

کنند، ابهامات و شائبه ها بیشتر شود.
چند ســال قبل علــی دایی ماجــرای کارت به 
کارت را مطرح کرد کــه البته در آن مقطع به هر 
دلیلی شاهد سکوت محســن قهرمانی و بعضی 
از داوران بودیم؛ اما در ماجــرای اخیر داوران از 
خودشان دفاع کردند و مســائلی مطرح شد که 
طبعا قلعه نویی هم جواب می دهــد. حاال اینکه 
چرا در این مقطع امیر وارد چنین دعوای بزرگی 
شــد و چه تفکری پشــت این تصمیم او وجود 
دارد، چیزی است که خودش باید بگوید. هر چه 
هست او نمی تواند این دعوا را نیمه کاره رها کند 
همان طور که داوران )داورانی که اسم شان مطرح 

شده( سکوت نکردند و نمی کنند.

 »خالکوب ها« از تیم ملی
 حذف می شوند

به فدراســیون های ورزشــی، بــه خصوص به 
فدراسیون فوتبال تذکر داده شــده است که از 
ترویج خالکوبی توسط بازیکنان فوتبال به صورت 
جدی جلوگیری شود.طبق شنیده ها اینطور به 
نظر می رســد که از دســتگاه های باالی کشور 
دســتور آمده، بازیکنانی که خالکوبی روی بدن 
خود داشــته باشــند در تیم جایگاهی نخواهند 
داشت. همچنین به فدراسیون های ورزشی، به 
ویژه به فدراســیون فوتبال تذکر داده شده است 
که از ترویج خالکوبی توسط بازیکنان فوتبال به 
صورت جدی جلوگیری شود و فدراسیون فوتبال 
به باشگاه ها تذکر جدی داده تا از وجود بازیکنانی 

که خالکوبی دارند در تیم شان استفاده نکنند.

در حاشیه

خبر خوش برای اصفهانی ها ؛
»سهراب مرادی« نیازی به عمل 

جراحی ندارد
ســهراب مرادی که از ناحیه دیســک کمر دچار 
مصدومیت شــده بود، برای معاینه به هانوفر آلمان 
سفر کرده اســت. این وزنه بردار تحت معاینه اولیه 
قرار گرفت و نظر دکتر امینی، پزشــک معالج او بر 
این است که این وزنه بردار تحت عمل جراحی قرار 
نگیرد.کتر امینی در این مورد گفت: با دیدن عکس ها 
و همچنین گرفتن عکس جدید و طی مشــورت با 
متخصصان دیگر، همچنان نظر من بر این است که 
هیچ نیازی به عمل جراحی نیست و تالش می کنیم 
او را به المپیک برسانیم.وی در پاسخ به این پرسش 
که چه مدت زمان نیاز است تا ســهراب مرادی در 
آلمان تحت درمان باشد، گفت: ســهراب مرادی، 
سرمایه ملی است و درمان او هم پروژه بزرگی است. 
من با همه متخصصان اعصاب و روان، ارتوپد ، توان 
بخشی و فیزیوتراپی مشورت می کنم و هر مسئله ای 
که به نفع او باشــد را انجام می دهیم. حدود سه تا 
چهار هفته با او کار می کنیم تا به امید خدا با دست پر 

گردد و بقیه مسائل آمادگی را در تهران دنبال کند.

منهای فوتبال

پیشخوان

 گــذر از تبریزی ها با 
تبریــزی؛ تنهایت نمی 

گذارم پرسپولیس!

  عکس روز

استوری معنادار علی کریمی 
علی کریمی، ستاره خط هافبک استقالل تهران دست به انتشار پیامی معنادار در اینستاگرام 
خود زده است. این بازیکن خوش فکر فوتبال ایران با نوشــتن جمالتی معنادار به برخی از 
اطرافیان خود کنایه زده است. علی کریمی با رهایی از بند مصدومیت نمایش خوبی مقابل 

العین امارات از خود نشان داد.

صدر 97 سرخ شد

کورس اســتقالل و 
پرسپولیس برای قهرمانی 
ادامه دارد؛ یک قدم تا قله

پرسپولیس نگران تکرار یک اتفاق تلخ
اگرچه هنوز راه زیادی تا پایان فصل و معرفی تیم قهرمان لیگ هجدهــم باقی مانده؛ اما می توان گفت 
پرســپولیس یکی از مدعیان اصلی برای تکرار قهرمانی و هت تریک در باال بردن جام قهرمانی اســت. 
سرخ پوشان در حالی ســال ۹7 را به پایان رساندند که با برد در برابر ســپیدرود رشت با صدرنشینی به 
استقبال سال نو رفتند.این در حالی است که فشردگی امتیازات تیم های باالی جدول به گونه ای است که 
کوچک ترین لغزش می  تواند به قیمت از دست رفتن قهرمانی در پایان فصل باشد. در این میان به نظر می 
رسد در پایان فصل حتی کار برای معرفی چهره تیم قهرمان به تفاضل گل نیز کشیده شود ؛ درست مثل 

۳ فصل قبل که پرسپولیس در بازی آخر به خاطر تفاضل گل جام را به استقالل خوزستان تقدیم کرد. 

استقاللی ها به رنگ کفشم حساس هستند!
انگار قرار نیست تنش بین هواداران استقالل و »حامد لک« کم شود. اتفاقات طوری پیش می رود که جنجال 
همیشگی بین لک و استقاللی ها ادامه داشته باشد. در بازی استقالل و نساجی، وقتی در لیست بازیکنان اصلی 
نساجی اثری از نام حامد لک نبود این طور به نظر  می رســید که الاقل در یک بازی خبری از دعوا بین لک و 
استقاللی ها نباشد؛ اما مصدومیت زودهنگام دروازه بان اصلی نساجی باعث شد لک دوباره در مقابل استقالل 
به زمین برود. همین باعث شد استقاللی ها به حرکات دروازه بان پرسپولیسی نساجی واکنش نشان بدهند. لک، 
بعد از بازی در این باره گفت: »در فوتبال و همه جای دنیا همیشه این اتفاقات می افتد. من شیطنتی نکردم و 

نمی دانم چرا هواداران استقالل به رنگ دستکش و کفش من حساسیت دارند.« 

سرمربی تیم ملی بوکس: 

قول 3 سهمیه المپیک داده ایم
سرمربی تیم ملی بوکس ایران با بیان اینکه ترســی از باخت روزبهانی در قهرمانی آسیا ندارد، گفت: 
با برنامه هایی که در نظر داریم، قول کسب سه ســهمیه المپیک را داده ایم. اکبر احدی، در خصوص 
اعزام نشدن احسان روزبهانی به مسابقات قهرمانی آسیا توضیح داد: این خبر صحیح است؛ اما به هیچ 
عنوان بحث ترسیدن از باخت او وجود ندارد که برخی افراد روی چنین مسائلی زوم کرده اند. اگر ترس 
از باخت وجود داشت به هیچ عنوان احسان را در مسابقات مکران روی رینگ نمی فرستادم آن هم در 
شرایطی که سه سال از میادین دور بود. وی در پاسخ به این سوال که دلیل این اعزام نشدن چیست؟ 
اظهار کرد: احسان باید آماده تر شود تا برای کسب سهمیه المپیک تالش کند. او تمرینات را پیگیری 
می کند تا به آمادگی الزم برسد چرا که اواسط خرداد ماه یک تورنمنت سطح اول جهانی در قزاقستان 
برگزار می شود که او را در این مسابقات به میدان می فرستیم. رقابت های قزاقستان جایزه بزرگ است 
و به همین دلیل سطح بسیار باالیی دارد. سرمربی تیم ملی بوکس در ادامه گفت: برخی افراد که این 
روزها در حال انتقاد از بوکس هستند نه کارشناس این رشته بوده اند و نه ورزشکار، تنها به دلیل منافع 
شخصی انتقادهایی را انجام می دهند که جای تاسف دارد. وی در پاسخ به این سوال که آیا اعزام نشدن 
روزبهانی به مسابقات قهرمانی آسیا کسب سهمیه المپیک را برای این بوکسور سخت تر نمی کند؟ اظهار 
کرد: این موضوع مشکل ساز نیست. ما برای کسب سهمیه المپیک مسابقات جهانی را داریم که آزاد 
است، یعنی هر تیم می تواند با هر تعداد بوکسور که می خواهد در این رقابت ها حاضر شود. همچنین 
مسابقات قاره ای را نیز پیش رو داریم که با نتیجه گرفتن در آن ها می توانیم سهمیه الزم را کسب کنیم.

احدی در پاسخ به این سوال که بوکسورهای ایران می توانند سهمیه المپیک را کسب کنند؟ توضیح 
 داد: ما قول سه ســهمیه المپیک را داده ایم و با کارهایی که مد نظر داریم، این موفقیت دور از انتظار

 نیست. 

پایان ســال خوش با 
صدرنشینی

خوب،بدوکمیهمزشت
مروری طنز بر اتفاقات ورزشی استان در سال 97 ؛

ورزش اصفهان در ســال  ۹7  تا چند روز دیگر به بایگانی 
تاریخ می رود و اتفاقات خوب و بد و تلخ و شیرنی های 

زیادی که در این سال به وقوع پیوست را با خود 
خواهد برد. در آخریــن روزهای متصل به 

بهار بی مناســبت ندیدیم  که عیدانه 
ورزشی» زاینده رود« را به مروری 

طنز بر رویدادهای ورزشی 
نصف جهان اختصاص 

بدهیم.

سمیه مصور

نایب قهرمانی ذوب آهن هم نتوانست قلعه نویی را در این تیم 
ماندگار کند و ژنرال راهی ســپاهان شد . قلعه نویی برای تیم 
جدیدش چند بازیکن از تیم قبلی گرفــت و  ذوبی ها هم در 
تالفی کار سپاهانی ها مسعود حسن زاده و عارف غالمی را به 

خدمت گرفتند؛ اما قرارداد حسن 
زاده خیلی زود فســخ شد و عارف 
غالمی را هم در نیم فصل نخواستند 

تا ذوبی ها کادوی سپاهانی ها  
را باز نشده پس بفرستند.

قایــق   
دراگون بوت 
گمشده که یادتان 
هست، البته این عکس 
تزیینی است؛  اما خرداد سال 
گذشــته یکی از دو قایق دراگون 
بوت اصفهان گم شــد و هنوز که هنوز 
اســت از سرنوشــت آن خبری نیست که 
نیســت. احیانا اگر خبری از قایق گمشده پیدا 
کردید، با گرفتن مژدگانی دو هیئت ورزشــی و یک 

اداره کل را از نگرانی در بیاورید.

دو هیئت ورزشی و یک اداره کل 
را از نگرانی در بیاورید

کادو را پس فرستادند

حذف عضــو هیئت مدیــره و مدیر عامل 
ماندن آن عضو از آن دسته اتفاقات جالبی است که  

فقط در ورزش ایران رخ می دهد. سعید آذری، مدیرعامل 
باشگاه ذوب آهن بعد از اینکه از عضویت هیئت مدیره کنار 
گذاشته شد، در مصاحبه ای گفت حاضر است در باشگاه ذوب 
آهن پارو بزند و بعد هم عکسی از پارو کردن برف سال قبل 

در ورزشــگاه فوالد شــهر را محض نمونه در صفحه 
شخصی اش گذاشت، فقط حیف امسال برف  

نیامد که آذری عکس جدیدتری را 
رو کند.

حیف که امسال برف نیامد

خبری از پرداخت پاداش نیست

 در روزهایی که اصفهانی ها خوشحال از باز شدن رودخانه زاینده 
رود بودند، وزیر ورزش و جوانان را برای افتتاح استخر مسافت 
کوتاه و زمین چمن مصنوعی به اصفهان آوردند. حاال شاید 
افتتاح این دو پروژه چندان نیازی به حضور وزیر نداشت؛ اما 
باالخره این حسن را داشت که هم دیدارها تازه شد و هم 

مسئوالن ورزشی چند تا قول جدید گرفتند.

 قول های جدید روی چمن مصنوعی 

 در جلسه با معاون کمیته المپیک آسیا، حساب آبروداری در 
میان بود و استاندار ســابق اصفهان قول پاداش ۵0، ۳0 و 20 
میلیونی را به مدال آوران بازی های آسیایی و پارآسیایی دادند؛ 
اما خب البد فکــرش را هم نمی کردند که ایــن همه مدال به 
دست بیاید و دست آخر هم استاندار رفت و خبری از پرداخت 

پاداش ها نشد تا شاید سال بعد گشایشی حاصل شود.

 وقتی گفتند باز نشسته ها نمی توانند رییس هیئت های ورزشی باشند خیلی از رؤسای باز نشسته 
به تکاپو افتادند تا شــاید ماده یا تبصره ای برای ماندن پیدا کنند، البته از شدت عالقه به خدمت؛ 
اما درست زمانی که مهیای رفتن می شدند خبر رســید که این قانون  برای هیئت های استانی و 

شهرستانی  اجرا نمی شود تا فعال نفس راحتی بکشند و صندلی را دو دستی بچسبند.

صندلی را دو دستی بچسبید

 خوبی ورزشگاه نقش جهان این است که هر سال 
ســوژه دارد و انگار هم قرار نیست به این زودی ها 
سوژه های ورزشگاه خانگی سپاهانی ها تمام شود. 
امسال بحث تکمیل طبقه دوم نقش جهان مطرح 
بود که تاکنــون اتفاقی نیفتاده اســت. فعال برای 
سال بعد بحث مســقف کردن ورزشگاه داغ است 

تا سال های بعد که چه سوژه دیگری درست شود.

سریال نود شبی نقش جهان

خالی شدن زیر پای قهرمان

 قهرمانی تیم هندبال سپاهان هم از آن نوبرانه هایی سال ورزش استان بود. 
سپاهانی ها در بازی آخر قهرمانی را جشن گرفتند ؛ اما سکوی قهرمانی 

هم تاب این اتفاق بزرگ را نیاورد و زیر پای قهرمان را خالی کرد.
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آخرین جلسه علنی اعضای شورای شهر اصفهان 
در ســال 97 صبح دیروز برگزار شد. نایب رییس 
شورای اســامی شــهر در  نطق پیش از دستور 
هفتاد و یکمین جلسه علنی شورای اسامی شهر 
اصفهان، سال 97 را سالی سخت برای شهرداری 
معرفی و اظهار کرد: براســاس گزارش هایی که به 
شورا اباغ شــده بیش از ۸۰ درصد بودجه امسال 
محقق شده که نتیجه تاش شبانه روزی مدیران 
شهرداری است. علیرضا نصر اصفهانی با بیان اینکه 
امیدوارم تجاربی که در سال گذشته به دست آمده 
راهی که باید در ســال های پیــش رو بگذرانیم را 
هموارتر کند، اظهار امیدواری کرد که در روزهای 
باقی مانده سال شاهد اتفاقات خوبی در شهرداری 
و مناطق شهری باشــیم تا تحقق بودجه در پایان 
سال جدید از ۸۵ درصد نیز عبور کند. نایب رییس 
شورای اسامی شهر اصفهان با اشاره به اینکه الزم 
است برنامه ریزی شــهرداری به صورتی باشد که 
تمام کسانی که مطالباتی دارند با رضایت قلبی و 
خشنودی به استقبال عید بروند، تصریح کرد: عاوه 
بر اقداماتی که در هفته درختکاری و مراسم تجلیل 
از فرزندان کارکنان از سوی شــهرداری اصفهان 
انجام شد، از شــهرداری به خاطر توجه به نطق ها 
و تذکرات اعضای شورای شــهر برای رسیدگی به 
وضعیت رفاهی کارکنان شهرداری تشکر می کنم.

وی با تاکید بر اینکه اصفهان همواره در میزبانی از 
مهمانان نوروزی پیشتاز بوده است، ادامه داد: قطعا 
با جاری شــدن زاینده رود تعداد مهمانان نوروزی 
اصفهان افزایش خواهد یافــت؛ بنابراین امیدوارم 
میزبان شایسته ای برای مسافرانی که در این ایام 
به اصفهان می آیند، باشــیم.نصر با بیان اینکه در 

ایام نوروز، مترو فعال بوده و در شرکت اتوبوسرانی 
و تاکســیرانی برای رفاه حال مســافران اقدامات 
الزم پیش بینی شــده، اضافه کرد: ستاد نوروزی 
برنامه های مناسبی را برای این ایام در نظر گرفته و 
الزم است در کنار آن نسبت به مدیریت و نظم دهی 

مسافران تاش خود را به کار گیرد.
هر چیزی را با نگاه سیاسی معنا نکنیم

سخنگوی شورای اسامی شهر اصفهان با اشاره به 
اینکه در ابتدای دوره پنجم شورای شهر، رقیب و 
رفیق معتقد بودند شهرداری قفل شده است، اظهار 
کرد: پس از گذشت یک سال از تغییرات مدیریتی 
که البته می توانست با سرعت بیشتری دنبال شود 
شاهد بهبود قابل توجه شــرایط مدیریت شهری 
بوده ایم.مهــدی مزروعی با بیــان اینکه معضات 

و پروژه های به ارث رســیده زیــادی از دوره های 
گذشته روی زمین مانده بود که اکنون به سرعت 
کار خود را طــی می کند، افــزود: دوره های قبلی 
چه گلی به سر شــهر زدند که ما نزدیم؟ نباید هر 
چیزی را با نگاه سیاسی خود معنا کنیم، همانگونه 
که شــورای شــهر حاضر نیز معتــرض اقدامات 
پیشینیان نبوده  است.سخنگوی شورای اسامی 
شــهر اصفهان تصریح کرد: شــهرداری در برخی 
پرونده ها دچار مشکل های حقوقی بود که همین 
امر سبب مهاجرت سرمایه گذاران و بدون استفاده 
ماندن سرمایه های درون شهر اصفهان می شد؛ اما 
اکنون انصباط مالی بیش از دوره های قبل اســت.

وی خاطرنشــان کرد: اکنون درصد تحقق بودجه 
به میزان قابل توجهی رسیده، پروژه های عمرانی 

در حال تکمیل شــدن اســت و مباحث فرهنگی 
پرحجم تر و عمیق تر پیگیری می شود.

مزروعی با اشاره به اینکه اقدامات مدیریتی شهرام 
رییسی، مدیرعامل ســازمان ســرمایه گذاری و 
مشارکت های شهرداری اصفهان باعث شده سرمایه 
گذاران به سمت اصفهان آمده و انضباط بهتری بر 
این سازمان حاکم شود، توضیح داد: این سازمان 
با وجود شرایط بی ثباتی اقتصاد کنونی، ۲۱ پروژه 
مشــارکتی جدید را تعریف کــرده که در مجموع 
ارزش این پروژه ها بین ۴۵ تــا ۵۰ میلیارد تومان 

است.
فسادستیزی در دستور کار شورای پنجم

رییس کمیســیون امور اجتماعی و محیط زیست 
شورای اسامی شــهر اصفهان نیز در این جلسه 
ضمن تبریک ســالروز میاد امام جواد )ع( و عید 
نوروز ضمن ارائه بخشی از عملکرد یک ساله خود 
در شورای اسامی شهر  اصفهان اظهار کرد: اعضای 
شورای اسامی شهر اصفهان در راستای عمل به 
تعهد و ســوگند خویش، مکلف به تاش و اهتمام 
برای بهبود شــرایط و فراهــم آوردن زمینه های 
توسعه متوازن و برقراری عدالت اجتماعی و تامین 
فضایی زیبا، پرنشاط و شایسته برای مردم شریف 
کانشــهر اصفهان هســتند.کوروش محمدی با 
بیان اینکه فساد ســتیزی یکی از موضوعات مهم 
در دستور کار شورای پنجم شــهر اصفهان است 
ادامه داد: یکی از بزرگترین مخاطرات و چالش های 
مدیریت شهری رخنه فساد است که از دیرباز وجود 
داشته، این پدیده طی سال های گذشته خسارات 
سنگینی را بر بیت المال و حقوق مردم به  ویژه در 

کانشهرها وارد کرده است.

در آخرین جلسه علنی شورای شهر مطرح شد؛

سرمایهگذارانبهسمتاصفهانآمدهاند

سرمایهگذارانبهسمتاصفهانآمدهاند
پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

اخبار

ویژهبرنامهنوروز۹۸باحضور
مردمدرکنارزایندهرود

مدیر کل صدا و سیمای مرکز اصفهان از پخش 
ویژه برنامه  تحویل ســال نو از شــبکه استانی 
اصفهان به مــدت ۴ ســاعت از پــل خواجو با 
حضور مســافران و مردم اصفهان خبر داد.بهرام 
عبدالحسینی، گفت: در ایام نوروز برنامه های شاد 
و مفرحی در نظر گرفته ایم. برنامه  سال تحویل 
به صورت زنده به مدت ۴ ســاعت از پل خواجو 
باحضور مسافرین و مردم اصفهان پخش خواهد 
شد. وی افزود: برنامه زنده » ناز نوروز«  هر شب 
به مدت 9۰ دقیقه و برنامه  سفر به شهرستان ها 
با رویکرد آشــنایی با آداب و رسوم، فرهنگ ها و 
مکان های دیدنی شهرستان های مختلف استان 
اصفهان تهیه و پخش می شود.عبدالحســینی 
گفت: هر روز دو ســریال جدید و هرشــب یک 
فیلم سینمایی خواهیم داشت که لحظات شاد و 
مفرحی را برای هم وطنان به ارمغان خواهد آورد. 
مدیر کل صدا و سیما مرکز اصفهان گفت:: معاونت 
خبر برای ایام نوروز 9۸ باکس خبری ساعت ۲۰ 
را درنظرگرفته است و همچنین معاونت فضای 
مجازی هم برنامه های کوتاهــی تهیه و پخش 
می کند. وی افزود: در ایام نوروز 9۸ ،گلچینی از 
برنامه های یک سال گذشته زنده رود و «کی میاد 
ستاره چینی« هم پخش می شود و برنامه دست 
چین با محوریت سرگرمی و تفریحی و شاد و مفرح 

هم دربرنامه های نوروزی قراردارد.  

قدردانیفعاالنگردشگری
اصفهاناز»علیاصغرمونسان«

همزمان با پیگیری های علی اصغر مونسان، رییس 
ســازمان میراث فرهنگی کشور و دستور رییس 
جمهوری در راستای بازگشــایی زاینده رود در 
نوروز۱۳9۸، فعاالن گردشگری استان اصفهان 
با انتشــار پیامی قدردانی خود را ابراز کردند.در  
بخشــی از متن این پیام آمده اســت:» خداوند 
منان را شاکر و سپاســگزاریم که بار دیگر الطاف 
و عنایاتش شــامل حال بندگانش شد  و با وفور 
نزوالت آسمانی این امر محقق شد که اصفهان، 
نگین انگشتری ایران زمین، شهر زیبای خدا، شهر 
گنبدهای فیروزه ای، شهری پرآوازه از فرهنگ، 
هنرپرور و هنردوست، پایتخت فرهنگ و تمدن 
ایران زمین، در روزهایی که طبیعت به استقبال 
بهار می رود، نوید بخش جوشش، خروش و حیات 
بخش دوباره زاینده رود شود و نشاط و شادمانی 
را به مردم این اســتان عیدی داده، جانی تازه به 
این شهر بخشیده و زاینده رود که از دیرباز منشأ 
پیدایش تمدن اصفهان بوده است را مواج سازند.«
 در بخشــی دیگری از این پیام نیز آمده اســت:

» به رسم ادب و به نمایندگی از مردم قدرشناس 
اصفهــان و مجموعه عظیم بخــش خصوصی 
گردشــگری اســتان، مراتب قدردانی و سپاس 
خویش را از مقام شامخ ریاست محترم جمهور و 
اعضای محترم هیئت دولت و شخصیت وارسته 
حضرتعالی که انصافا با حمایــت های بی بدیل 
خویش در صدور درخواســت بازگشــایی آب و 
همچنین تشــکیل ســتاد احیای زاینده رود از 
ریاست محترم جمهوری، نقش موثری در اجرای 
این طرح حیات بخش ایفا کردند ابراز می داریم و 
از درگاه خداوند متعال توفیق و عزت روزافزون تان 

را مسئلت می نماییم.«

در روزهای پایانی سال؛
۱۵خطاتوبوسرانیتاساعت۲۴

سرویسدهیمیکند
مدیرعامل شــرکت واحد اتوبوســرانی اصفهان 
با اشاره به اینکه خدمات رســانی ویژه سازمان 
اتوبوسرانی برای ایام نوروز در واقع از ۱۵ اسفندماه 
آغاز شــده و تا ۱7 فروردین به صورت ویژه ادامه 
دارد، اظهار کرد: برنامه ریزی های اتوبوســرانی 
برای ۱۵ اســفند تا یکم فروردین، ۲9 اسفند به 
عنوان آخرین روز ســال و از یکم فروردین تا ۱7 
فروردین متفاوت است و هر یک از این بازه های 
زمانی ویژه و خاص اســت.قدرت ا... افتخاری با 
اشاره به فعالیت ناوگان خصوصی و دولتی در ایام 
نوروز ادامه داد: در طول ســال روزهای تعطیل 
نیمی از ناوگان فعال است، اما از ۱۵ اسفند تا ۱7 
فروردین همه ناوگان به شــهروندان و مسافران 
نوروزی سرویس دهی می کند. مدیرعامل شرکت 
واحد اتوبوســرانی اصفهان تصریح کرد: خطوط 
منتهی به میادین اصلی شهر و مسیرهای پرتردد 
مثل میدان نقش جهان، میــدان آزادی، انقاب 
و... که  طی روزهای عادی تا ساعت ۲۲ سرویس 
دهی می کنند، در روزهای پایانی سال تا ساعت 
۲۳ شــهروندان را جابه جا خواهد کرد. وی بیان 
کرد: در پنج روز آخر ســال هــم اتوبوس های 
۱۵ خــط از جملــه، ۱۰، ۱۶، ۲۸، ۲۶، ۳۱، ۳۴، 
۴۱، ۴۲، ۴۳، ۵7، 7۶، ۱۵، 9۱، 9۲، 9۴ و ســه 
 سامانه اتوبوس تندرو تا ساعت ۲۴ سرویس دهی

 می کند.

شهردار اصفهان خبر داد:
افتتاحپمپگازوئیلصفه

تا۶ماهآینده
شــهردار اصفهان در آیین کلنــگ زنی احداث 
پمپ گازوئیــل پایانه صفــه اظهار کــرد: در 
جریان بازدیــد از پایانه صفــه، کلنگ احداث 
پمپ گازوئیل ایــن پایانه به زمین زده شــد؛ 
این جایگاه بــرای ۱۵۰ دســتگاه اتوبوس که 
در این پایانه فعال هســتند، روزانــه 7۵ هزار 
 لیتــر گازوئیل ســوخت رســانی خواهد کرد.

قدرت ا... نوروزی ادامــه داد: به گونه ای برنامه 
ریزی شــده تا در زمان هایی کــه اتوبوس های 
پایانه هــای مســافربری از جایگاه اســتفاده 
نمی کنند، اتوبوس های شــهری بتوانند برای 
ســوخت گیری از این جایگاه اســتفاده کنند.

شــهردار اصفهان با بیان اینکه جایگاه سوخت 
پایانه صفه با صــرف اعتباری افــزون بر یک و 
نیم میلیارد تومان تا شــش مــاه آینده احداث 
می شــود،تاکید کرد: با کمک جدی مسئوالن 
مربوطه تا شــش ماه آینده شــاهد ســوخت 
گیــری نخســتین اتوبــوس در ایــن جایگاه 
خواهیــم بود.نوروزی خاطرنشــان کرد: امروز 
همچنیــن در پایانه صفه یک رســتوران برای 
رفاه حــال مســافران افتتــاح و چندین اصله 
درخت به یاد شــهدای کارکنان سازمان پایانه 
 های مســافربری شــهرداری اصفهان کاشته 

شد. 
وی با اشاره به آمادگی کامل سازمان پایانه های 
مسافربری شهرداری اصفهان افزود: با توجه به 
اینکه قرار است نوروز امسال آب در بستر زاینده 
رود جاری شــود، پیش بینی هــای الزم برای 
استقبال از مسافران نوروزی در تمام پایانه های 
شهر اصفهان انجام شده و امسال ستاد خدمات 
ســفر شــهر اصفهان با برنامه ریزی بیشــتر و 
دقیق تر فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.شهردار 
اصفهان با اشاره به برنامه های مسافربری شهر 
در سال آینده ادامه داد: در سال آینده پایانه های 
اندیشــه، حفاری، صمدیه و پاک سوارهایی در 
مجاورت پایانه صفه و انتهای خط یک مترو در 
عاشــق آباد احداث خواهد شد که این خدمات 
می تواند تحول عظیمی در بخش حمل و نقل و 
به ویژه پایانه ها برای مسافران ایجاد کند؛ انتهای 
فرایند این موضوع سرزندگی، شادابی، ایمنی و 
 افزایش کیفیت هوای شــهر را به همراه خواهد

 داشت.

 مدیر کل اوقاف و امور خیریه
 استان خبر داد:

موقوفهفاطمهالنساءبهنام
اوقافسندخورد

مدیر کل اوقاف و امور خیریه اســتان اصفهان 
گفت: در سال 97 در بخش اخذ اسناد مالکیت 
برای موقوفات نســبت به سال قبل رشد زیادی 
داشته ایم. حجت االســام رضا صادقی اظهار 
کرد: ماه رجــب و ماه شــعبان مقدمه ای برای 
آماده شــدن جهت خودســازی و اصاح نفس 
جهت حضور در میهمانی خداوند در ماه مبارک 

رمضان است.
وی ادامه داد: مقارن شدن میاد مسعود حضرت 
علی)ع( و فرا رسیدن سال جدید نوید بخش سال 
خوب و پربرکتی برای جامعه و کشورمان است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه اســتان اصفهان با 
بیان اینکه در ســال 97 در بخش های مختلف 
عملکرد اداره کل اوقاف و امور خیریه نســبت 
به سال گذشــته رشد داشته اســت، گفت: در 
ســال جاری در بخش اخذ اسناد مالکیت برای 
موقوفات نســبت به ســال قبل رشــد زیادی 
داشــته ایم به گونه ای که برای موقوفه فاطمه 
النساء شهرستان تیران و کرون که مساحت آن 
سه هزار هکتار است سند مالکیت به نام موقوفه 
اخذ شــد.وی ادامه داد: همچنیــن با پیگیری 
های به عمل آمده برای توسعه حرم مطهر بقاع 
متبرکه با هدف تبدیل آنــان به قطب فرهنگی 
برای آستان مقدس امامزاده آقاعلی عباس)ع( 
۱۴۰ هکتار زمین از اراضی ملی و برای امامزاده 
ســلطانعلی بن محمد باقر)ع( نیــز ۶9 هکتار 
از اراضی ملی زمین ســند مالکیت اخذ شــده 
اســت که این موضوع گام بزرگی در این زمینه 

محسوب می شود.

دیار گنبدهای فیروزه ای جزو معدود شهرهایی در 
ایران اســت که در آن به نصب مجســمه های زیبا 
بهای زیادی داده می شــود و کمتر میدانی در شهر 
را می توان دید که از این مجســمه ها خالی باشــد، 
مجســمه هایی که ساخت دست اســاتید مجرب 
مجسمه ســازی در ایران و اصفهان است و در سال 
97 به طور ویژه به شخصیت های برجسته  این دیار 
اختصاص یافته اســت؛ شــخصیت هایی که مظهر 

رشــادت ها، ایثار گری ها و حق طلبی هــا و کار و 
تاش گســترده در عرصه های مختلف اجتماعی، 
فرهنگی، مذهبی، سیاســی هســتند و چهره های 
ماندگار شهر نام گرفته اند. مدیر عامل سازمان زیبا 
سازی شهرداری اصفهان درباره توجه ویژه مدیران 
شهری به نصب تندیس، سردیس اسطوره ها در شهر 
به »زاینده رود«  می گوید: نصب تندیس، سردیس 
و المان شــهری مرتبط با این اســطوره ها در یک 
شهر تاثیر بســزایی در انتقال مفاهیم ارزشی جامعه 
به مردم آن شــهر خواهد داشت.حســن موذنی در 

خصوص چگونگی امور کارشناسی و تصویب نصب 
مجسمه ها در سطح شــهر می افزاید: امور مربوط 
به نیــاز سنجی،مطالعات،پژوهش،بررســی اولیه و 
جانمایی این مجسمه ها در کمیته زیباسازی متشکل 
از معاونین وتعدادی ازمدیــران حوزه های مختلف 
شهرداری انجام می شود وپس از آن درشورای عالی 
زیباسازی متشــکل از اعضای شورای اسامی شهر 
اصفهان از دو کمیسیون فرهنگی و عمرانی ، مجسمه 
های تصویب شده ، جهت ســاخت و نصب سفارش 
داده می شــود .وی عرصه های شهری را مخصوصا 

در کان شــهرها ، محل حضور و برخورد روز افزون 
فرهنگی اجتماعی شــهروندان می داند و می گوید: 
قبل و بعد از انقاب اســامی و تا پایان دفاع مقدس 
به ایجاد ، گسترش و غنا بخشیدن به فضاهای شهری 
به طور شایسته پرداخته نشده بود اما طی سال های 
اخیر، ر سیدگی به امور فرهنگی و زیبا سازی شهرها و 
اهمیت دادن به نیازهای روحی-روانی شهروندان در 
برنامه کان شهرها جایگاه ویژه ای پیداکرده است.در 
ادامه نگاهی خواهیم داشت به برخی از مجسمه ها و 

سردیس هایی که در سال 97 رونمایی شدند؛

اصفهان،شهرمجسمهها
 گزارشی از تندیس و سردیس اسطوره های ایرانی که در سال 97 رونمایی شدند؛

معاون فنی و توسعه سازمان مدیریت حمل و نقل بار شهرداری  مطرح کرد:
افزایش۱۰۰درصدیدورههایآموزشیناوبرانناوگانبار

معاون فنی و توسعه سازمان مدیریت حمل و نقل بار و کاالی درون شهری شهرداری اصفهان اظهار کرد: از 
تابستان 9۴ آموزش ناوبران ناوگان بار در راستای ارتقای سطح دانش، مهارت و اخاق رانندگان در دستور 
کار قرار گرفت که تا کنون ۴۲ دوره آموزشی در این راستا برگزار شده است.احمد شبانی با بیان این که 
امسال ۱۶ دوره آموزشی با حضور ۲۰۶7 نفراز ناوبران حمل بار برگزار شده است تصریح کرد: در این دوره 
آموزشی هر نفر ۱۳ ســاعت آموزش دیده و در مجموع ۲۶ هزار و ۸7۱ نفر- ساعت دوره آموزشی برگزار 
شده است .معاون فنی و توسعه سازمان مدیریت حمل و نقل بار و کاالی درون شهری شهرداری اصفهان با 
بیان این که میزان برگزاری دوره های آموزشی ۱۰۰ درصد افزایش یافته  ادامه داد: از جمله سرفصل های 
 دوره های آموزشــی، اخاق حرفه ای و آموزه های دینی اســت که توســط یکــی از روحانیون برگزار 

می شود.

مدیر منطقه یک شهرداری خبر داد:
نصبکارتپستالهاینوروزیدرمنطقهیک

مدیر منطقه یک شهرداری اصفهان از نصب چهار کارت پستال نوروزی در نقاط مختلف این منطقه خبر داد 
و گفت: این کارت پستال ها در چهارراه هفتم محرم، میدان شــهدا ابتدای چهارباغ پایین، پل شیری )مادی 
نیاصرم( و پل آذر نصب شده است.مهین شکرانی اظهارکرد: کارت پستال نوروزی که از سوی سازمان زیباسازی 
شهرداری اصفهان ساخته شده محتوی جماتی زیبا از جمله کارت پستال طرح گل با متن »گل بگید، گل 
بشنوید«، طرح یا علی)ع( با متن »راه علی راهتون، دست علی یارتون« است.وی افزود: با نزدیک شدن به ایام 
آغاز سال جدید برای زیباشدن شهر، سفره هفت سین در بخش های مختلف منطقه از جمله چهارراه وفایی، پل 
مارنان، پل فلزی و سی و سه پل نصب شده است. شکرانی با بیان اینکه روز ۲۸ اسفندماه سال جاری گردهمایی 
باشکوهی به مناسبت میاد حضرت علی)ع( در میدان امام حســین)ع( رو به روی شهرداری مرکزی برگزار 

خواهد شد تصریح کرد: در این جشن گروه سرود ۴۰ نفره ُکر سرود ملی را اجرا می کنند.

مجسمهکاوهآهنگر

اردیبهشت سال جاری بود که  مجسمه کاوه آهنگر 
پس از ۱۵ سال دوری از ســطح شهر و با پیگیری 
مردم و دوســتداران میراث فرهنگــی به میدان 
آزادی بازگشت. مجســمه کاوه، نماد ظلم ستیزی 
در اسطوره های ایرانی و شاهنامه فردوسی است، 
آهنگری که درفــش آهنین کاویانــی را بر دوش 
گرفت و به نبرد ضحاک مــاردوش رفت و او را که 
دو مار بر شانه داشــت و از مغز جوانان ایران برای 
تغذیه مارها بهره می برد، شکست داد. این مجسمه 
که توســط ایرج محمدی، اســتاد مجســمه ساز 
ایرانی ساخته شد، به دلیل عملیات عمرانی مترو 
در میدان آزادی برچیده شــد و ســال ها در انبار 
نگهداری می شــد تا این که دوباره در سال جاری 
درســت در همان جایی که سال ها پیش مجسمه 
شاه عباس صفوی قرار گرفته بود، نصب شد، نصبی 

که البته حواشی زیادی را به دنبال داشت.

تندیسزاونقوکاسیان

در حاشیه  برگزاری ســی و یکمین جشنواره بین 
المللی فیلم کودکان و نوجوانان، تندیس هنرمند 
بزرگ اصفهانی زاون قوکاســیان در میدان جلفا 
رونمایی شــد. این تندیــس که یک و نیــم برابر 
مقیاس واقعي بوده  و از جنس فایبرگاس و پتیمه 
کریستال است به دســت »جعفر نجیبي« ساخته 
شده است. زاون قوکاســیان کارگردان، فیلمساز، 
منتقد و مدرس ایرانی ارمنی تبار ســینمای ایران 
بود که او را پدر نقد ســینمای ایــران می نامند. 
به گفته شــهردار اصفهان در مراســم رونمایی از 
تندیس قوکاسیان، زاون انسانی عاقه مند به هنر، 
و هنرمندی عاقه مند به اصفهان بود که دوســت 
نداشت از این شــهر جدا شود. این هنرمند بخشی 
از هویت ســینمایی اصفهان محسوب می شد که 
هیچ جشنواره را نمی توان یافت که او در آن حضور 

نداشته یا حتی با آن ارتباطی نداشته باشد.

تندیسجهانپهلوان
تختی

همزمان با ۵ شــهریور، ســالروز تولد جهان 
پهلوان تختــی، مدیران شــهری اصفهان از 
تندیس این قهرمان فراموش نشــدنی ورزش 
ایران در ایســتگاه مترو تختی رونمایی کرد.
به گفته شهردار اصفهان، در این مراسم جهان 
پهلوان تختی، پهلوان عرصه انسانیت و اخاق 
بوده که می تواند به عنــوان معیاری اخاقی 
برای هدایت ورزشــکاران در عرصه رقابت ها 
محسوب شود و از این رو جامعه و به خصوص 
جامعه ورزش به این الگوهــا نیاز دارد و از این 
رو باید نماد آن ها در شهر برپا داشته شود چرا 
که تختی کسی اســت که برای همیشه تاریخ 
ورزشــکاران و جوانان، الگوی اخاقی و معلم 
بزرگی است و می توان با معیار قرار دادن رفتار 
او در جامعه ، به سوی جامعه سالم حرکت کرد.

تندیسشهیدخرازیو
شهیدغازی

 همزمــان بــا هفتــه دفــاع مقــدس و با 
حضور ســردار قربانــی، مدیران شــهری 
اقــدام بــه رونمایــی از تندیس شــهید 
خرازی و شــهید غازی کردند کــه تا یاد و 
نام این دو شــهید بزرگوار که از اســطوره 
هــای ایثــار و شــهادت نصــف جهــان 
 محســوب مــی شــوند گرامــی داشــته

 شوند. 
سردیس شهید حسن غازی توسط »احسان 
حاجی آقا معمار« و سردیس سردار خرازی 
توسط »جعفر نجیبی« ساخته شد.  سردیس 
این دو شــهید بزرگوار پس از رونمایی در 
گلستان شهدا در محدوده محل زندگی این 
 شــهیدان با حضور خانواده هایشان  نصب

 شد.

سمیه مصور
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 امام جواد علیه السالم:
   مؤمن، نیازمند توفیق از جانب خداوند و اندرز 
دادن به خويش و پذيرش اندرز از كسى است 

كه پندش مى دهد.
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