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 گزارش یک نشست
 در آستانه روز خبرنگار؛ نشست خبری فرماندهی انتظامی استان برگزار شد 

  تغییر در هیئت رییسه شورای شهر اصفهان؛ نصراصفهانی جانشین معین شد

وحدت یا سیاست؟
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  امام جمعه اصفهان در دیدار جمعی از اهالی رسانه مطرح کرد: 

خبرنگاری، حرکت در مرز بهشت و جهنم است
نماینده ولی فقیه در استان اصفهان گفت: صدق حدیث و امانتداری از ویژگی های 
مهم خبرنگاران است، خبرنگاری شغلی سخت و ارزشمند است و این خبرنگاران 
هستند که تاریخ را به نســل های بعد منتقل و افکار جامعه را تعیین می کنند.آیت ا...سید یوسف 
طباطبایی نژاد در آستانه روز خبرنگار در دیدار اعضای شورای بسیج رسانه استان اصفهان اظهار 

صفحه   7کرد: خبرنگاری، شغلی سخت و ارزشمند است و این خبرنگاران هستند که ...

افتتاح مجتمع شورای حل اختالف فرهنگ،  هنر و رسانه
مجتمع ۳۵ شورای حل اختالف ویژه فرهنگ، هنر و رسانه صبح دیروز و با حضور ســیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی، غالمحسین 

اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه و حکمت علی مظفری رییس مرکز شورا های حل اختالف کشور افتتاح شد. 
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 اقدامات طرح جهاد
 همبستگی ملی در اصفهان

مسئول سازمان بسیج سازندگی سپاه 
حضرت صاحب الزمان)عج( تشریح  کرد:
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رونمایی از دستاوردهای برتر 
 جهاد دانشگاهی

 واحد صنعتی اصفهان

تحصیل ۲۶ هزار دانشجو 
دردانشگاه های علمی 
کاربردی استان اصفهان

سرپرست دانشگاه جامع علمی کاربردی 
استان اعالم کرد:
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 وزیر اطالعات در همایش ائمه جماعات استان اصفهان 
مطرح کرد:

 جایگاه ممتاز وزارت اطالعات ایران
 در میان سرویس های اطالعاتی جهان

وزیر اطالعات در همایش ائمه جماعات استان اصفهان، با اشاره به دائمی و 
بدون تعطیلی بودن اقدامات امنیتی در راستای تامین امنیت کشور و مردم، 
اظهار داشت: سربازان گمنام امام زمان )عج( در زمینه های مختلفی فعالیت 
دارند و همواره توفیقات خوبی به دست آورده اند. سید محمود علوی با اشاره 
به ارائه گزارشات فعالیت های ســربازان گمنام امام زمان )عج( به مسئوالن 
و کارگزاران نظام، افزود: امنیت، عدالت، کرامت، معیشت و حرمت مسائلی 
است که بنابر قوانین فرهنگ اســالمی در حکومت اسالمی که برای مردم 
تشکیل شده اســت، باید برای همه اقشار جامعه تامین شود. وزیر اطالعات 
شرع، قانون و اخالق را سرلوحه اقدامات وزارت اطالعات جمهوری اسالمی 
عنوان کرد و ابراز داشت: چارچوب شرع موضوعی است که در فعالیت های 
اطالعاتی باید در نظر گرفته شــود و این گونه مانع آسیب های احتمالی نیز 
خواهیم شد. وی با بیان اینکه آمیختن اخالق با فعالیت های اطالعاتی موجب 
پیشرفت کارها می شــود، تصریح کرد: یکی از وظایف مهم سربازان گمنام 
امام زمان )عج( آینده پژوهی است ضمن اینکه باید تالش کنند تا اقدامات 
پیشگیرانه از بحران ها به عمل آورند و مانع تبدیل شدن بحران ها به مسائل 
سیاسی و اجتماعی شوند. علوی با بیان اینکه یکی دیگر از وظایف سربازان 
گمنام امام زمان )عج( اطالع رسانی به مسئوالن اســت، ادامه داد: وزارت 
اطالعات برای مردم و برای خودی ها باعث ترس و وحشت نیست بلکه باعث 
امنیت خاطر اســت. وزیر اطالعات با اشاره به دستاوردهای گسترده وزارت 
اطالعات در عرصه های مختلف، بیان داشت: بسیاری از ماموریت هایی که 
سربازان گمنام امام زمان )عج( انجام می دهند قابل بیان نیست؛ اما همه این 
ماموریت ها به صورت کامال مستند و متقن انجام می شود. علوی از جایگاه 
ممتاز وزارت اطالعات در میان سرویس های اطالعاتی جهان خبر داد و گفت: 
تقویت امکانات فنی، افزایش دانش آموختگان دانشگاه تخصصی و اقدامات 
دانش پایه اطالعاتی از جمله دستاوردهای وزارت اطالعات است. وی گفت: 
سربازان گمنام امام زمان )عج( در شناســایی عوامل نفوذی، قدرت بسیار 
زیاد و تخصص باالیی دارند و تمام اقدامات نفوذی ها را تحت نظر می گیرند.

 عکس: تسنیم

خبرآخر
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اردوغان از حمله قریب الوقوع 
به شرق فرات خبر داد

»صبر ترکیه به پایان رسیده است«، این بخشی از 
صحبت های رجب طیب اردوغان، رییس جمهوری 
ترکیه درباره کردهای سوریه است. اردوغان بار دیگر 
یگان های مدافع خلق کرد را در کنار گروه تروریستی 
داعش قرار داد و از حمله ای قریب الوقوع به شــرق 
فرات در شمال ســوریه خبر داد. رییس جمهوری 
ترکیه زمان دقیق این حمله را اعالم نکرده اســت، 
ولی در سخنرانی خود گفت: روسیه و ایاالت متحده 

در جریان این عملیات نظامی قرار گرفته اند.

  »بی بی سی« 
 ناچار به عذرخواهی شد

بی بی ســی پس از پخش مســتندی که در آن از 
حرکت نمادین »توحید« به عنوان نمادی از داعش 
یاد شــده بود، ناچار به عذر خواهی و حذف بخشی 
از مســتند خود شد. استیســی دولی در بخشی از 
مستند خود درباره با زنانی که کشورهای خودشان 
را به قصد پیوســتن به داعش ترک می کنند، این 
حرکت آن ها را که انگشت اشــاره خود را به عنوان 
نماد توحید باال بــرده بودند، به عنــوان نمادی از 
داعش یاد کرد. او در بخشــی از این مســتند بیان 
کرد: »درحالی که کمــپ را تــرک می کردیم، با 
زنانی مواجه شــدیم که انگشت اشــاره خود را به 
عنوان نماد داعش بلند کــرده بودند.« این عبارت 
توهین آمیز در بخشــی از کلیپ مستند »استیسی 
 دولی با عروس های داعش مالقات می کند« از اخبار

 بی بی سی شامگاهی پخش شد. پس از اعتراض های 
گسترده بی بی سی اعالم کرد، این عبارت از مستند 

حذف خواهد شد.

علت مخالفت طالبان با 
برگزاری انتخابات در افغانستان

گروه طالبان در بیانیه ای با تهدیــد روند برگزاری 
انتخابات در افغانســتان اظهارداشت که انتخابات 
در حضور خارجی ها و »اشــغال« این کشور فریب 
مردم است.در حالی که رقابت های نامزدان انتخابات 
ریاست جمهوری افغانستان آغاز شده و انتخابات نیز 
قرار است ششم مهرماه آغاز شود، طالبان با انتشار 
بیانیه ای برگزاری انتخابات را در شرایط کنونی فریب 
افکار عمومی دانست و به عدم برگزاری آن تاکید کرد. 
»ذبیح ا...مجاهد« سخنگوی طالبان گفت: افغانستان 
در اشغال خارجی قرار دارد و تامین مالی، نظارت و 
تصمیم های روند انتخابات نیز توســط کشورهای 

خارجی گرفته می شود.

 انتقاد تند وتیز مخالفان سوری 
از روسیه

رهبر مخالفان سوریه طی ســخنانی ادعا کرد که 
روســیه جامعه بین المللی را فریــب می دهد. نصر 
حریری، در صفحه اختصاصی خود در توییتر نوشت: 
»روسیه با صحبت کردن در مورد راه حل سیاسی، 
جامعه جهانی و جهان را فریب می دهد و این در حالی 
است که همچنان بر راه حل های نظامی تکیه دارد.« 
وی ادعا کرد: تداوم تکیه بر استراتژی راه حل های 
نظامی از ســوی نظام، روسیه و هم پیمانان آن تنها 

جنبه پوشش رسانه ای دارد.

 اردوغان 
هوای عمران خان را دارد

طبق اعالم ریاست جمهوری ترکیه، رییس جمهور 
این کشور طی رایزنی تلفنی با نخست وزیر پاکستان 
درباره لغو خودمختاری »جامو و کشمیر« به او درباره 
تداوم حمایت آنکارا از اسالم آباد اطمینان داد. دفتر 
ریاســت جمهوری ترکیه در توضیح تماس تلفنی 
»عمران خان« نخست وزیر پاکستان با »اردوغان« 
اعالم کرد که رییس جمهور ترکیه ضمن ابراز نگرانی 
درباره تصمیم هند برای لغو خودمختاری ایالت مورد 
مناقشه جامو و کشمیر، خواستار گفت وگو بین اسالم 

آباد و دهلی نو شده است.

 مراسم بزرگداشت شهید بابایی 
با حضور مقامات عالی رتبه ارتش

مراسم بزرگداشت سرلشــکر خلبان شهید عباس 
بابایی، صبح دیــروز با حضور امیر ســرتیپ عزیز 
نصیرزاده فرمانده نیروی هوایی ارتش، امیر دریادار 
حبیب ا... سیاری معاون هماهنگ کننده ارتش، امیر 
ســرتیپ کیومرث حیدری فرمانده نیروی زمینی 
ارتش، امیر سرتیپ فوالدی رییس سازمان حفظ 
آثار و نشــر ارزش های دفاع مقدس ارتش، خانواده 
شهید بابایی و جمعی از فرماندهان نظامی در پادگان 

شهید خضرایی تهران برگزار شد.

واکنش سفیر انگلیس به پیوستن 
کشورش به ائتالف دریایی در تنگه هرمز:
 رویکرد انگلیس در قبال ایران

 تغییر نکرده است
ســفیر بریتانیا در تهران عنوان کــرد که رویکرد 
کشــورش در قبال ایران تغییری نکرده و بریتانیا 
با ایران برای کاهش تنش ها و پشتیبانی از برجام 
همکاری خواهد کرد. »راب مک ایر« با انتشــار 
تصویری در صفحه توئیترش در خصوص آمادگی 
این کشور برای پیوستن به ائتالف دریایی آمریکا 
در خلیج فارس نوشت: »وزیر امور خارجه بریتانیا 
تاکید کرده که رویکرد بریتانیا نســبت به ایران 
تغییری نکرده است و با ایران برای کاهش تنش ها 

و پشتیبانی از برجام همکاری خواهد کرد.«

 سوال از »آذری جهرمی«
 کلید خورد

نماینده مردم ســبزوار، از طرح ســوال جمعی از 
نمایــدگان از محمدجــواد آذری جهرمــی، وزیر 
ارتباطــات و فنــاوری اطالعات درباره شــرکت 
»شســتکام« مخابرات خبر داد.حسین مقصودی 
در توضیح محورهای سوال از آذری جهرمی، گفت: 
بستن قراردادها با کارگران مخابرات در سطح کشور 
به صورت متمرکز با یک شرکت به نام »شستکام«، 
بســتن قرارداد رانندگان مخابرات تهــران با یک 
شــرکت خاص به نام همراه اول و  منعقد شــدن 
قرارداد با رانندگان به جای قرارداد با شخص با وسیله 
نقلیه از جمله محورهای ســوال از وزیر ارتباطات 
است.وی اظهار داشت: با تازگی تمامی کارگزاران 
زیر مجموعه های مخابــرات را مجبور کرده اند که 
با شرکتی به نام شســتکام که از سوی برخی افراد 
تاسیس شده، قرار داد منعقد کنند که این موضوع 
باعث نارضایتی کارمندان این وزارتخانه شده است.

بوی بخشش می آید
»مسعود استاد« می گوید که من کماکان نظرم بر 
قصاص است مگر اینکه اتفاقی بیفتد و کمی وضعیت 
روحی ام آرام تر شود. البته احساس می کنم که اگر 
با قصاص جان کسی را بگیرم من هم قاتل هستم. 
چند روز پس از صدور حکــم قصاص محمدعلی 
نجفی به جرم قتل همســرش میترا استاد، وکیل 
متهم از روند مثبت مذاکــرات برای جلب رضایت 
اولیای دم خبر داد. حمیدرضا گودرزی اظهار داشت 
با خانواده مقتول دیدار داشته و برای جلب رضایت 
آنها از هیچ تالشــی فروگذار نخواهند کرد. حاال به 
نظر می رسد بوی بخشش می آید. برادر میترا استاد 
درباره محتوای جلساتی که برای گرفتن رضایت با 
خانواده استاد برگزار شده، گفت: جلساتی که برگزار 
شد، بیشتر درباره بخشش و گرفتن رضایت از ما بود 
و اینکه اصرار داشتند به ما بقبوالنند که آقای نجفی 

قصد قتل نداشتند و این یک اتفاق بوده است.

صادق زیباکالم
فعال سیاسی:

رییس مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه تصور در 
عرصه بین المللی این است که برخی از دشمنان ما به 
دنبال برافروختن جنگ با ایران ولو محدود هستند، 
گفت: البته اگر مختصر عقلی داشته باشند وارد این 
ماجراجویی نمی شــوند. چون اگــر بخواهند ضربه 
بزنند پاســخ ایران به گونه ای است که دچار آسیب 
فراوان می شــوند.علی الریجانی گفت: طی دو سال 
اخیر بعد از خروج آمریکا از برجام وضعیت کشور از 
جهات مختلف متفاوت شد آمریکا ماجراجویی هایی 
را شروع کرد که اکنون هم اســتمرار دارد و روز به 
روز مسئله ایجاد می کند، شــرایط طوری است که 
می خواهند کارهایشــان روی موضوعات اقتصادی، 
روابط بین الملل و شرایط منطقه اثر داشته باشد، لذا 
باید تحلیل روشنی از هدف حریف و اقداماتش داشته 
باشیم.وی افزود: تصور در عرصه بین المللی این است 
که برخی از کشــورها به دنبال برافروختن جنگ با 
ایران هســتند؛ اما بعید اســت که اینقدر کم عقل 
باشــند که بخواهند چه محدود و چه غیرمحدود 

کاری انجام دهند.

 دشمن به دنبال 
ناامن سازی است

رییس مجلس شورای اسالمی:

کافه سیاست

عکس  روز 

 تشییع جنازه نوه
 رییس جمهور پیشین آمریکا

تشــییع جنازه نوه 22 ساله »جان اف کندی« 
رییس جمهور پیشین آمریکا با حضور خانواده و 
دوستان وی برگزار شد. گویا وی به علت مصرف 

بیش از اندازه مواد تخدیری جان باخته است.

با وجود مچ گیری، بازهم فساد مدیران زیاد است

پیشنهاد سردبیر:

یک فعال سیاسی، در پاســخ به این سوال که 
چرا با وجود برپا شــدن دادگاه های مفسدان 
اقتصادی و صادر شــدن احکام ســنگین این 
باور عمومی وجود ندارد که با فســاد برخورد 
می شــود، گفت: برای این که فســاد به طور 
منظم رو به افزایش بوده است، یعنی هفته ای 
نیست که یک خبر درباره سوءاستفاده مالی و 
مشابه آن مطرح نشــود. بنابراین، تصور افکار 
عمومی بر این اســت که حتی اگر مبارزه ای با 
مفاسد اقتصادی شود؛ اما ابعاد فساد اقتصادی 
گسترده تر از این حرف هاست.صادق زیباکالم 
تصریح کــرد: هنگامی که کســی می خواهد 
مســئول یا مدیر شــود، نهادهــای امنیتی و 
نظارتی باید صالحیت طــرف را تایید کنند تا 
گزینش شــود، ولی با وجود آن که این تعداد 
دســتگاه های نظارتی و مچ گیری وجود دارد، 

بازهم مفاسد زیادی وجود دارد.

با وجود مچ گیری، بازهم 
فساد مدیران زیاد است

محمدرضا عارف
رییس فراکسیون امید:

 یک فعال سیاســی اصولگرا در پاســخ به پرسشی
 مبنی بر اینکه دیدار نوروزی احمدی نژاد و قالیباف 
 با چه هدفی صــورت گرفت، گفــت: »دیدار این 
 دو شــخصیت سیاســی چندان اهمیتــی ندارد
  زیرا ممکن است از این دســت دیدارها بین افراد 
رخ دهــد و دامــن زدن بــه آن چنــدان صحیح 
 نیســت زیرا حتی اگر افراد دشــمن هم باشــند
 بازهم می توانند برای احوال پرسی سراغ هم بروند و 

احوال یکدیگر را جویا بشوند.«
  محســن کوهکن درباره عملکرد شورای وحدت 
و نقش این تشکیالت در وحدت میان اصولگرایان 
 هم اظهار کرد: »اعضای شــورای وحــدت دنبال
  ایجاد هماهنگی حداکثری هســتند و می کوشند

 تا همه طیف ها را زیر یک ســقف گردهم آوردند. 
 تعامــل باعث می شــود تــا در انتخابــات آینده

 هم پرقدرت تر از گذشــته عمل شــود. وضعیت 
 اصالح طلبان هــم همین طــور اســت و آنها هم

  اگــر می خواهند به توفیق برســند بایــد با هم به 
وحدت برسند.«

دیدار قالیباف و احمدی نژاد 
مهم نیست

نماینده مردم لنجان:

رییس فراکسیون امید با اشاره به جنگ تمام 
عیار اقتصادی و نیز تالش عده ای برای ناامید 
کردن مردم گفــت: وضعیتی که کشــور در 
ماه های گذشته داشــت می توانست به بحران 
تبدیل شــود؛ اما با تدبیر رهبر معظم انقالب و 
تالش مسئوالن و صبر و شکیبایی مردم، کشور 
شرایط بحرانی را پشت سر گذاشت البته هنوز 
مردم با مشــکالت زیادی دســت و پنجه نرم 
می کنند و باید همه در برابــر این جنگ تمام 
عیار اقتصادی با وحدت، تدبیر، عقالنیت و صبر 
و بردباری ایســتادگی کنیم.محمدرضا عارف 
ادامه داد: به نظر می رســد طعم تصدی گری 
 به مذاق دســتگاه های اجرایی خوش آمده و

 اکنون یکی از مهم ترین موانع فعالیت شوراها 
دولتی ها هســتند. دولت باید با حداکثر چند 
صد هزار نفر اداره شود و نقش سیاست گذاری 

را ایفا کند. 

وضعیت کشور می توانست 
بحرانی شود

پیشخوان

بین الملل

پیش خوری منابع دولت 
سیزدهم

تحریم پشت تحریم

تحریم  ظریــف در صدا و 
سیما

2000 اســتاد دانشــگاه: 
آقایان! از عبرت های اعتماد به 

آمریکا بگویید

چهره ها

علی عسگری -  شهردار گرگاب

آگهی تجدید مناقصه عمومی
شهرداری گرگاب به استناد مصوبه شماره 5/1968 مورخ 98/4/15 شورای اسالمی شهر 
در نظر دارد پشتیبانی خدمات شــهری و خدمات اداری شهرداری را به مدت یک سال از 
تاریخ 98/6/1 لغایت 99/5/31 به شــرکت های خدماتی دارای صالحیت کار و حرفه ای 
طبق نظر مراجع ذیصالح از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید لذا متقاضیان واجد شرایط 

می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و شرکت در مناقصه همه روزه تا پایان وقت اداری 
روز 98/5/24 به شهرداری مراجعه و نسبت به خرید اســناد اقدام نمایند. مهلت تحویل 
پیشنهادات تا تاریخ98/5/26 می باشد و پیشنهادات در تاریخ 98/5/27 راس ساعت 15 

بازگشائی و قرائت خواهد شد.

م الف:550428

نوبت دوم

پس از رییس مجلــس که روز دوشــنبه به دیدار 
وزیر خارجه رفت، دیروز نوبت به سردار سلیمانی 
)فرمانده ســپاه قدس( و حســن روحانی، رییس 
جمهور رسید که چندروز پس از تحریم »ظریف« 
توسط آمریکا میهمان آقای وزیر بشوند تا تصاویر 
و اخبار این همراهی و همدلی جانانه ارکان نظام با 
یکدیگر و از یکدیگر، به دنیا مخابره شود و پیام های 

روشنی را به تندروهای داخلی و خارجی برساند.
سردار دیروز صبح به دیدار ظریف رفت و البته گفته 
شده این دیدارها به صورت هفتگی و مرتب انجام 
می شــود و این بار به صورت رسمی رسانه ای شده 
است. سردار ســلیمانی پیش از این هم بارها و به 
بهانه های مختلف حمایت خود از ظریف را نشــان 

داده و ابراز کرده بود.
سردار قاسم سلیمانی دیروز با لباس رسمی سپاه 
پاســداران انقالب اســالمی در محل وزارت امور 
خارجــه حاضر شــد و در این دیــدار ضمن بیان 
خداقوت به ظریف، اقدام آمریکا در خصوص وزیر 
امور خارجه جمهوری اسالمی ایران را جنون آمیز و 

نشانه شکست قطعی کاخ سفید دانست.
فرمانده ســپاه قدس، دفاع از منافع ملی و صداقت 
در بیان را از خصوصیات ویژه آقای ظریف دانسته و 
گفت: به شما تبریک می گویم که به دلیل انتساب 
به رهبر معظم، حکیم و فرزانه عالم اسالم و جهان، 

مورد غضب و دشمنی آمریکا قرار گرفته اید.
حاج قاســم، همچنین خطاب به رییس دســتگاه 
دیپلماسی کشورمان گفت: اقدام آمریکا در تحریم 
شــما ثابت کرد که جنابعالی به عنوان مســئول 
سیاســت خارجی کشــور، تاثیری عمیق بر افکار 
عمومی و به ویژه مردم آمریکا نســبت به جهالت 

رهبران این کشور دارید.
میهمان بعــدی وزیر خارجه، رییــس جمهور بود 
که ضمن دیدار بــا ظریف و خــوش و بش با وی، 

در جمع مدیــران وزارتخانه نیز حاضر شــده و با 
آنها گفت و گو کرد.پــس از الریجانی که در دیدار 
روز دوشــنبه، »ظریف« را یک »مجاهد« خواند، 
این بار نوبت روحانی بود تــا در تعریف و تمجید از 
وزیر تحریم شده خود، برای او سنگ تمام بگذارد 
و »محمدجواد ظریف« را یک »مجتهد سیاســی« 
بنامد و بخواند. روحانی همچنین گفت: »وزیر امور 
خارجه ما وقتی حرف می زند به عنوان نماینده ملت 
ایران حرف می زند ولی خیلی از کشورها وقتی در 
ســازمان های بین المللی حرف می زنند، به عنوان 
نمایندگی یک قــدرت بزرگ یــا ابرقدرت حرف 
می زنند و حرف های آنها را به شــکلی دیگر تکرار 
می کنند. شاید این افتخار نصیب خیلی از کشورها 
نباشد. معموال کشورها وابســتگی دارند. آنچه در 
سیاســت خارجی برای ما مهم است این است که 

وزارت امور خارجه به عنــوان نیروهای تخصصی 
کارشناس در امر سیاست خارجی و روابط خارجی 
هستند یعنی شما، سفرا و سایر مقامات وزارت امور 
خارجه به عنوان کارشناسان امین نظام در سیاست 

خارجی هستید.«
رییس جمهــور تاکید کرد که ظریــف با صراحت 
حرفش را می زند؛ حتی به صریــح بودن وزیرش 
شهادت داد: »من شهادت می دهم وزیر خارجه ما 
در همه جلسات در هر سطحی که برگزار شده است، 
نظراتش را به صراحت بیان کرده  و این امتیاز بزرگی 
اســت.« و البته این را هم گفت که ظریف عالوه بر 
»صریح« بودن، »امین« هم هســت: »کارشناس 
امین آنجایی که باید مشــورت بدهــد، باید آنچه 
می فهمد، تشخیص می دهد و تقاضای مشاور امین 
می کند، حــرف خود را به صراحــت بزند؛ هرچند 

ممکن است آن حرف که به رییس جمهور می زند، 
خوشایند نباشد. اگر خوشــایند این و آن باشد از 
امانت خارج می شــویم.« روحانی در این مراســم 
پاسخ دادن به تلفن »اوباما« و دیدار ظریف با »جان 
کری« را هم جزو دستاوردهای دولت و تیم مذاکره 
کننده دانست و گفت: »اگر در نیویورک وزیر امور 
خارجه ما با وزیر امور خارجه آمریکا دیدار نکرده بود 
و من به تلفن اوباما جواب نمی دادم، توافق با سختی 
و کندی انجام می شد. اینکه در کمتر از 1۰۰ روز با 
شــش قدرت بزرگ به توافق موقت ژنو برسیم، در 

برخی از مواقع دشوار بود.«
البته خب توافقی که روحانــی از آن حرف می زند 
و گویا به لطف دیدار با کری و حــرف زدن با اوباما 
حاصل شــده، فعال روح و جســمش به فنا رفته و 

چیزخاصی از آن نمانده است!

وزیِر »صریح ِ امین«

الجزیره نوشــت: در ســایه اعــالم توقیف نفتکــش عراقی در 
آب های خلیج فــارس، برنامه »فراتر از خبر« شــبکه الجزیره 
به بررســی پیام های تهران، هدف آن از توقیــف این نفتکش و 
همچنین، مســیر تنش ها در خلیج فارس، تحــت تاثیر دعوت 
 ایران به همــکاری منطقه ای بــرای حمایــت از دریانوردی، 
پرداخــت. در ادامه این مطلــب آمده اســت: در همین رابطه، 
امیر موسوی، مدیر مراکز مطالعات اســتراتژیک بر این عقیده 
است که پیام واضح ایران بااین اقدام، محکم کردن سیطره اش 

بر امنیت خلیج فارس، بــا همکاری هــم پیمانانش در منطقه 
اســت. این در حالی اســت که گروه هایی وجــود دارند که به 
دنبال وارد کردن ضربه به اقتصاد ایران، از طریق قاچاق بنزین 
هستند.وی با اشــاره به اخبار مربوط به سفر هیئت سعودی به 
ایران، به اضافــه پالس های مثبتی که بین وزیر حج عربســتان 
و رییس ســازمان حج ایران رد و بدل شــد، بر این عقیده است 
که عربســتان یقین پیدا کرده که نمی تواند در بحران هایش به 
آمریکا تکیه کند.در این میان، کینــث کوتزمان، از تحلیلگران 

اندیشــکده خاورمیانه می گوید: »مشــکل آمریکا آن است که 
جمع کردن هم پیمانانی برای حمایــت از خطوط دریانوردی 
در خلیج فارس دشوار اســت.«پس از مخالفت آمریکا با گزینه 
جنگ، کوتزمان بر این عقیده است که دولت های خلیج فارس 
تالش می کنند برای کاهش تنش ها در منطقــه اقدامی انجام 
دهند. وی تاکید کــرد که دیپلماســی ایران به دلیــل تغییر 
 در مواضع عربســتان و امارات، موفقیت هایی به دســت آورده

 است.

وقتی دیپلماسی ایران نتیجه می دهد؛
کرنش ریاض!

   سردار سلیمانی و حسن روحانی به دیدار »ظریف« رفتند؛

وقتی آذری جهرمی میهمان 
سفره زوج جوان گنابادی 
شد و دعوت به صرف آب 

دوغ و خیار را پذیرفت.

اینستاگردی

زینب ذاکر
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بزرگ ترین مشکل فعلی ذوب آهن  عدم تامین کافی مواد اولیه سنگ آهن است
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

بازار

کوله پشتی 

کشورهای سابقه دار حذف صفر از پول ملی؛
حذف چند صفر جواب 

می دهد؟!
حذف صفــر از واحدهای پولــی، موضوع جدیدی 
نیست و پیش از این ۱۹ کشــور از برزیل گرفته تا 
هلند و ترکیه آن را انجام داده اند.در بعضی از کشورها 
صفرها از پول های ملی چندین بار حذف شــدند؛ 
همچون برزیل که در شش مرحله ۱۸ صفر حذف 
کرد و در برخی از کشورها نیز این اقدام با اصالحات 
ســاختاری اقتصادی دیگر جواب داد که این مدل 
مشابهت بیشتری با شــرایط اقتصادی ایران دارد.
حذف صفرها از واحد پولی، نخستین بار بعد از جنگ 
جهانی دوم و در کشور آلمان به اجرا درآمد. علت این 
تصمیم هم تورم وحشتناکی بود که این کشور بعد از 
جنگ تجربه کرد. بعد از این برخی دیگر از کشورها 
هم تجربه آلمان را تکرار کردند؛ اما همه آن تجربه ها 
موفق نبود.بعــد از آن هم این طرح در بســیاری از 
کشورهای دیگر انجام شد؛ به طوری که در طول ۵۰ 
سال گذشته، ۱۹ کشور اقدام به حذف صفر از پول 

ملی خود کردند. 
»برزیل« رکورددار حذف صفر!

یکی دیگر از کشورهایی که به حذف صفرها عالقه 
زیادی داشته، برزیل است. این کشور در دهه ۶۰ و 
۷۰ میالدی یکی از سنگین ترین تورم های زمان خود 
را تجربه کرد؛ به طوری که پول ملی این کشور ماهانه 
۳۰ تا ۴۰ درصد ارزش خود را از دست می داد. از سال 
۱۹۳۰ تاکنون طی شش مرحله ۱۸ صفر از پول ملی 
برزیل حذف شده و هشت بار هم نام واحد پولی این 
کشور تغییر پیدا کرده و با این حال این کشور هنوز 

یکی از گران ترین کشورهاست!
حذف صفرها در »هلند«  کارساز شد

بیماری هلندی، اصطالحی اســت که بر اســاس 
اتفاقات رخ داده در اقتصاد هلند طی سال های دهه 
۶۰ به وجود آمد. در آن سال ها اقتصاد هلند به دلیل 
ورود منابع درآمدی غیر منتظره از محل استخراج 
گاز، با تورم فزاینده ای روبرو شد؛ به طوری که دولت 
مجبور به چاپ اســکناس های درشت بود تا بتواند 
پاســخگوی نیازهای تورم ۱۰۰ درصدی باشد.این 
وضعیت در هلند چندان ادامه پیــدا نکرد، چرا که 
دولت با اعمال سیاست های شدید در سیاست های 
پولی توانست حجم پول را کنترل کرده و به همراه آن 
چهار صفر از اسکناس های این کشور را حذف کند. 

هر دالر آمریکا  5/1 میلیون لیر ترکیه
ترکیه در سال ۲۰۰۵ به یک باره شش صفر را از پول 
ملی خود حذف کرد. تورم در این کشــور از ابتدای 
دهه ۸۰ آغاز شده و با شتاب پیش رفت؛ به طوری 
که هر دالر آمریکا که در ســال ۱۹۸۸ با ۱۴۲۲ لیر 
قدیم ترکیه مبادله می شد در سال ۲۰۰۳ به بیش از 
۵/۱ میلیون لیر قدیم رسید. تعداد بی شمار صفرها 
در ارقام اقتصادی و مبادالت که گاه تا چند تریلیون 
لیر می رسید، مشکالت فراوانی را در مسیر عملیات 
حسابداری حساب ها به وجود آورده بود. از آغاز سال 
۲۰۰۵ اسکناس های جدید ترکیه با عنوان لیر جدید 
منتشر شدند. هر لیر جدید حاال معادل یک میلیون 
لیر قدیم است و به این ترتیب ترکیه در یک مرحله 

شش صفر را از اسکناس حذف کرد.
صفرها به تنهایی زورشان به تورم نمی رسد

بررسی تجربیات کشورهای مختلف نشان می دهد 
که حذف صفر از پول ملی الزاما به توقف نرخ تورم یا 
کاهش ارزش پول منجر نشده است.زیمباوه در سال 
۲۰۰۹ اقدام به حذف ۱۲ صفر از پول ملی خود کرد. 
به گفته سی ان ان، در آن سال با یک اسکناس ۱۰۰ 
تریلیون دالری زیمباوه می شد تنها یک قرص نان 
خرید و قیمت هر دالر آمریکا به ۳۰۰ تریلیون دالر 
زیمباوه رســیده بود.با این حال تنها اکتفا به حذف 
صفر از پول بدون اصالحات ســاختاری باعث شد 
تا تورم این کشــور در ژوئن سال ۲۰۱۹ با گذشتن 
از ۱۷۵.۶۶ درصد مجددا رکوردشکنی کند.ونزوئال 
نیز سال گذشته اقدام به حذف پنج صفر از پول ملی 
خود کرد؛ اما تــورم آن از ۲۴ هزار و ۵۷۱ درصد در 
سال گذشته به ۸۱۵ هزار و ۱۹۴ درصد در ماه می 

افزایش پیدا کرده است. 
اقتصاد ونزوئال نیز که ســال گذشــته طبق گفته 
دویچه وله، منفی ۱۸ درصد کوچک شده بود، طبق 
پیش بینی صندوق بین المللی پول امسال را با رشد 

منفی ۳۵ درصد سپری خواهد کرد.

کوله پشتی مدل 68256 

 121,000
تومان

کوله پشتی مدل 68258 

 121,000
تومان

 کوله پشتی مدل 
 Mr.ACE HT029

 117,000
تومان

در حالی که ســقف قیمت مصوب هــر کیلوگرم 
مرغ برای مصرف کننده ۱۲ هــزار و ۹۰۰ تومان 
است، این محصول در بازار اصفهان به قیمت های 
متفاوتی و باالتــر از نرخ مصوب خــود به فروش 
می رســد.پیش از ایــن معاون ســازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولیدکننــدگان گفته بود که 
فروش مرغ باالتر از ۱۲ هزار و ۹۰۰ تومان تخلف 
است و هیچ واحد صنفی و فروشگاهی حق عرضه 
مرغ باالتر از این قیمت را ندارد. طی روزهای اخیر 
عده ای از مدیران کاهش وزن گیری مرغ را به دلیل 
افزایش دمای هوا، تلفات بر اثر بــروز بیماری ها، 
کاهش کیفیت نهاده های تولید همچون واکســن 
و ریزمغذی ها، افزایش تقاضــا به علت جایگزینی 
گوشت مرغ به جای گوشت قرمز و ماهی و صادرات 
آزاد این محصول را از عوامل افزایش قیمت گوشت 
مرغ برشــمردند.البته برخی از مسئوالن با وعده 
اینکه قیمــت مرغ تحت نظارت اســت و به زودی 
کنترل می شــود و به نرخ اصلی خود باز می گردد، 
علت اصلی افزایش قیمت مرغ در بازار را تعطیلی 
بعضی کشتارگاه ها و وقوع سیالب  در استان ها در 
ســال جاری اعالم کردند.این در حالی اســت که 
مرغداران دلیل افزایش قیمــت مرغ را تنش های 
گرمایی در مرغداری هــا و تلفات باال به دلیل عدم 

واردات واکسن می دانند.
ورشکســتگی نیمی از مرغداری های 

اصفهان با نوسانات قیمتی
دبیر انجمــن مرغداران گوشــتی اصفهان گفت: 
بــه دلیل نوســانات قیمتــی و مشــکالت تولید 
مرغ و نهاده هــا و دیگر معضالت اکنــون نیمی از 
مرغداری هــای اســتان اصفهان ورشکســته و با 
خســارت های ۳۰ تا ۵۰ درصدی روبه رو شده اند.

بهرام پاکزاد، دلیل اصلی مشــکل مرغ در کشور 
را نوسانات قیمتی اعالم کرد و اظهار داشت: نبود 
مدیریت تولید فــراز و فرود قیمت ها را تشــدید 
می کند زیرا تشکل های مرغداری اختیارات الزم 
را ندارند که تولیدات را مدیریت کنند.وی با ابراز 

تاسف از اینکه ۲۰ روز پیش بسیاری از مرغداران 
اصفهان دچار مشکل شده و مرغ زنده تولیدی خود 
را با التماس زیر ۷ هزار تومــان فروخته اند، افزود: 
پس از عید نوروز تا ۱۰ تیر مــاه تمام مرغداری ها 
تولیــدات مطلوبی داشــته اند؛ اما بــه دلیل نبود 
حمایت و مشــکالت و نوســانات، به جای فروش 
مرغ زنده با بهای ۹ هزار و ۵۰۰ تومان با ضررهای 
۲ هزار تومانی در هر کیلــو، کاالی خود را عرضه 
کردند و هیــچ فردی هم اظهارنظــری نکرد.دبیر 
انجمن مرغداران گوشتی اصفهان ادامه داد: در این 
شرایط افرادی که اطالعات نداشتند چه مسئوالن 
و چه دیگران فکر می کردند قیمت مرغ ارزان شده 
است؛ اما این ضرر و زیانی بوده که مرغداران امسال 
در سال رونق تولید با چنین فروش هایی داشته اند.
نوسانات قیمت مرغ با ســلب اختیار از 

مرغداری  ها
پاکــزاد ادامه داد: با نبــود اختیــارات الزم برای 
تشــکل های مرغداری  نمی توانیم بــه هیچ عنوان 

بر تولید و حتی کنترل قیمت ها مدیریت داشــته 
باشــیم؛ اما کســی در زمینــه عــدم اختیارات 
مرغداری ها پاســخگو نیســت.وی با بیان اینکه 
اســتان اصفهان تولیدکننده برتر مرغ در کشــور 
است اظهار داشت: متاســفانه مرغداران اصفهانی 
با مشکالت بســیاری دســت به گریبان هستند.
دبیر انجمن مرغداران گوشــتی اصفهان پیرامون 
اینکه دغدغه مرغداران از چشم مسئوالن پوشیده 
مانده اســت، افزود: به دلیل نوســانات قیمتی در 
تولید مــرغ و نهاده هــا و دیگر معضــالت اکنون 
نیمی از مرغداری های اســتان اصفهان ورشکسته 
شده اند.وی اضافه کرد: چنانچه صنعت مرغداری 
اصفهان به همیــن منوال تداوم یابــد با تعطیلی 
بیشتر واحدهای تولیدی، کاهش تولیدات، کمبود 
و گرانی مــرغ در آینده نه چنــدان دوری روبه رو 
خواهیم شــد.پاکزاد در پاسخ به اینکه آیا صادرات 
دلیل گرانی مرغ در بازار داخلی شده است، گفت: 
دستورالعمل صدور مرغ در اسفندماه سال گذشته 

ابالغ شده؛ اما هنوز مجوز آن را صادر نکرده اند.وی 
عدم صدور مجوز صادرات مــرغ را به دلیل تامین 
نیاز داخل دانست و بیان کرد: مســئوالن از ابتدا 
تاکنون تمام غم و هم آنها مردم بوده و تولیدکننده 
را حمایت نکرده اند و افرادی دور هم نشسته اند و 
در مورد قیمــت مرغ تصمیم گیــری می کنند که 

متاسفانه نمی دانند مرغ چند پا دارد.
افزایــش تلفات مرغ در کشــور با عدم 

واردات واکسن
دبیر انجمن مرغداران گوشــتی اصفهان گرمای 
هوا، کاهش وزن گیری مرغ ها در تابستان و تلفات 
به دلیــل عدم تامین واکســن کیفــی را از جمله 
دالیــل افزایش نرخ ایــن کاال برشــمرد و اظهار 
داشــت: به دلیــل تحریم ها، واکســن ها به موقع 
نمی رســد و مســئوالن باید جوابگو باشــند زیرا 
عدم واردات واکسن سبب تلفات مرغ ها در بیشتر 
مرغداری های استان های کشــور شده و عرضه را 
کاهش داده است.وی با اشــاره به کاهش عرضه و 
تقاضای مرغ در بازار، افــزود: با اجرای تحریم ها از 
پاییز سال گذشــته تاکنون مشکل تامین نهاده ها 
برای واحدهای مرغداری بیشــتر از سال های قبل 
بوده و آنها نتوانســته اند مســتقیم تمام مایحتاج 

مرغداری های خود را تهیه کنند
پاکزاد، افزایش نرخ نهاده هــا را یکی از معضالت 
مرغداری ها اعالم کــرد و ادامــه داد: هم اکنون 
قیمت ســویا به ظاهر ۲۴۵۰ تومان و ذرت ۱۳۵۰ 
تومان قیمت گذاری شــده؛ اما بــه ترتیب با بهای 
۵۰۰۰، ۱۹۰۰ تا ۲۰۰۰ تومــان در بازار فروخته 
می شود و مرغداران مجبورند برای تامین و تولید 
مرغ خــود، نهاده ها را در بــازار آزاد با قیمت های 
گزاف خریداری کنند؛ اما نمی دانیم این بازار آزاد 
کجاست؟وی، سوءمدیریت را یکی از دالیل اصلی 
نوســانات بازار مرغ بیان کرد و گفــت: تمام این 
مشکالت فعلی به عدم مدیریت تولید باز می گردد، 
ما تشکل های گوشتی آمادگی داریم که با داشتن 
اختیارات الزم مرغ داخل کشــور را تامین و مازاد 
آن را هم صادر کنیم؛ اما مسئوالن مرغ را به عنوان 

کاالیی سیاسی برای مردم تجویز کرده اند.

پرپر شدن مرغداران در کش و قوس سیاست گذاری ها !
  صنعت مرغداری اصفهان در آستانه ورشکستگی  قرار دارد؛ 

  عکس روز

سوخت گیری غیراستاندارد خودرو با گاز مایع

مدیر عامل ذوب آهن اصفهان گفت: با وجود ظرفیت های باالی ایثارگری ذوب آهن و نقش آن در 
تامین قطعات و تجهیزات مورد نیاز جبهه ها، در حال حاضر در حق این شرکت جفا شده است، به 
گونه ای که طی سال های قبل معادن مربوطه ازذوب آهن جدا شده و اکنون این شرکت با کمبود 

شدید مواد اولیه به خصوص سنگ آهن مواجه است.
منصور یزدی زاده در ادامــه تصریح کرد:  در اوایل انقالب این شــرکت  فقط۶۰۰ هزار تن تولید 
داشــت و در حال حاضر این میزان به ۴ برابر افزایش پیدا کرده است که اگر مواد اولیه مورد نیاز 

شرکت فراهم شود میزان تولید به ۴ میلیون تن خواهد رسید. 
وی در ادامه بیان کرد: دشمن در صدد ایجاد بحران اجتماعی از طریق تضعیف واحدهای تولیدی 
و صنعتی  در جامعه اســت ، بنابراین با تامین مواد اولیه کافی برای شرکت هایی مانند ذوب آهن 
اصفهان ضمن تولید بر اساس ظرفیت اسمی، زمینه های اشــتغال بیشتری هم در جامعه فراهم 

می شود.
مدیر عامل ذوب آهن اصفهان تاکید کرد: در ســالی که به فرموده مقام معظم رهبری، سال رونق 
تولید نام گذاری شده است ، انتظار می رود که تمام مســئوالن مربوطه و از جمله مقامات بسیج 
کارخانجات کشور با کنترل اســتخراج معادن، از صادرات بیش از حد این مواد به خارج از کشور 
جلوگیری کرده و تامین مواد اولیه مورد نیاز واحدهای صنعتی  داخلی از جمله ذوب آهن را مورد 

توجه قرار دهند.

مدیر عامل ذوب آهن اصفهان:

 بزرگ ترین مشکل فعلی ذوب آهن
در برخی از مناطق حاشیه شهر سنندج، تعدادی از افراد اقدام به سوخت گیری غیراستاندارد  عدم تامین کافی مواد اولیه سنگ آهن است

به وسیله کپســول های گاز مایع ) LPG( برای خودرو های فرسوده خود می کنند که این 
مسئله دارای خطرات جانی و مالی برای رانندگان و سرنشینان این خودروهاست و آنها را در 

یک قدمی حادثه قرار می دهد.

نایب رییس اتحادیه گوشت قرمز اصفهان:
خرید برخی دام ها در کشتارگاه ها مشکوک است

نایب رییس اتحادیه گوشت قرمز اصفهان گفت: در اصفهان در مورد دام سنگین مشکلی نداریم ولی عده ای در 
کشتارگاه دام ریز به عنوان نگهداری خریداری می کنند که البته ما به این موضوع مشکوک هستیم که دام را 
اینگونه از استان خارج می کنند؛ البته سند معتبری هم در دست نداریم. عبدالرضا آقاجانی اظهار کرد: واردات 
گوسفند، بازار گوشت را متعادل کرده است و محدودیتی برای دام و گوشت نداریم، البته در استان اصفهان دام 
سبک کم است و باید از استان های کردستان، همدان، کرمانشاه و تبریز وارد شود.نایب رییس اتحادیه گوشت 
قرمز اصفهان تصریح کرد: به دلیل بیماری و یا اینکه اشخاصی که می خواهند دام را انتقال دهند مجوزهای 
الزم را ندارند از انتقال دام به اصفهان جلوگیری می شود.آقاجانی در پایان افزود: همه ساله در ایام عید قربان 

مقدار کمی افزایش قیمت وجود دارد که نمی شود، آن را  کمبود گوشت عنوان کرد و مقطعی است.

نماینده مردم شاهین شهر و میمه:
جهت تکمیل پروژه قطار سریع السیر اصفهان- تهران اراده ای وجود ندارد

نماینده مردم شاهین شهر درمجلس شورای اسالمی درباره تعلل وزارت راه و شهرسازی در اجرا و تکمیل پروژه قطار 
سریع السیر اصفهان- تهران اظهار داشــت: این پروژه به عنوان یک پروژه بسیار خوب برای تردد در مسیر اصفهان 
و تهران الزم است و تا به امروز چندین بار کلنگ آن به زمین خورده اســت و در رفع موانع آن اراده ای وجود ندارد.

حسینعلی حاجی دلیگانی درباره مشکالت این طرح در اصفهان تصریح کرد: متاسفانه کار جدی و اقدامات الزم برای 
برطرف کردن مشکالت و موانع این پروژه صورت نگرفته است.وی در ادامه بیان کرد: همت و پیگیری الزم در راستای 
تکمیل این طرح وجود ندارد و اختصاص وام به این پروژه نیز از الزامات دیگری است که باید به آن اختصاص پیدا کند.

حسینعلی حاجی دلیگانی ادامه داد: تا به امروز چندین بار مدیریت پروژه قطار سریع السیر اصفهان و تهران عوض 
شده است، در مقاطعی مدیریت اجرایی این پروژه به راه آهن و پس از آن به شرکت ساخت واگذار شد.

ثابت راسخ- شهردار

آگهی مزایده نوبت سوم
شهرداری چرمهین بر اســاس مصوبه شــماره ۵/۴۴/ش مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ شورای 
محترم اســالمی شــهر و به موجب ماده ۱۳ آیین نامه مالی شــهرداری ها در نظر دارد 
بهره برداری و نگهداشــت جایگاه )CNG( گاز طبیعی فشرده شهر چرمهین را به مدت 
یکسال به پیمانکار واجد شرایط و فعال در رشــته مرتبط با صنایع نفت و گاز به صورت 
اســتیجاری از طریق مزایده واگذار و انعقاد قرارداد نماید. لذا متقاضیان با ارائه تاییدیه یا 
احراز صالحیت از شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی می توانند از تاریخ انتشار این 

آگهی تا روز شــنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ به واحد امور قراردادهای شهرداری مراجعه و 
اسناد شرکت در مزایده را دریافت و همچنین قیمت پیشــنهادی خود را تا روز یکشنبه 
مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ به دبیرخانه محرمانه )حراســت( شــهرداری ارائه نمایند. شرکت 
 کنندگان جهت کسب اطالعات بیشتر می توانند به سایت شهرداری چرمهین به آدرس:
 www.chermahin.ir مراجعه و یا با شــماره تلفن هــای ۰۳۱-۵۲۵۵۲۴۴۴-۵  

تماس حاصل فرمایند.
م الف:551946

مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان گفت: کسب درآمد از طریق فضای مجازی مشمول پرداخت مالیات است 
و به زودی شاهد تشــکیل واحدی مجزا برای پیگیری امور مالیاتی افراد فعال در فضای مجازی هستیم. بهروز 
مهدلو با بیان اینکه اداره امور مالیاتی استان اصفهان تسهیالتی برای واحدهای تولیدی در نظر گرفته است، اظهار 
داشت: با تعامالت ایجاد شده سازمان مالیاتی در کنار مؤدیان و تولیدکنندگان قرار گرفته و تسهیالتی برای آنها 
در نظر گرفته است به نوعی که پرداخت مالیات های این گروه در قالب تقسیط های بلندمدت مقرر شده است.وی 
با بیان اینکه در بسیاری موارد برای جرائم این گروه ها بخشودگی ۱۰۰ درصدی مقرر شده، ابراز داشت: این اداره 

با همکاری اتاق بازرگانی اصفهان، اصناف و فعاالن اقتصادی بیش از یک یا دو همایش در هفته برگزار می کند.

مدیرکل امور مالیاتی استان:

کسب درآمد از طریق 
فضای مجازی مشمول 
پرداخت مالیات است

خبر
   

 

 نقش سامانه های فروش 
 در شفاف سازی اقتصادی

 و مالیاتی )5(
 تمکین مالیاتی، تصمیم مودی برای پرداخت و 
یا عدم پرداخت مالیات است، درحالی که فرهنگ 
مالیاتی، انگیــزه  ذاتی جهت پرداخــت مالیات 
محسوب می شود. به بیانی ساده تر می توان گفت 
که تمکین مالیاتی یک نوع رفتار و فرهنگ مالیاتی 
و نوعی گرایش به حساب می آید. بنابراین، درک 
عمیق تر فرهنگ مالیاتی برای روشــن تر شدن 
جنبه های گوناگــون تمکیــن مالیاتی اهمیت 

زیادی دارد.
طرح جامع نظام مالیاتی برای مبارزه با 

فرار مالیاتی
فســاد، اقتصاد زیرزمینی، پولشــویی، قاچاق، 
اختالس و فرار مالیاتــی معضل های بزرگ نظام 
اقتصادی و مانعی بزرگ بر ســر راه پیشــرفت 
کشورهای در حال توســعه محسوب می شوند؛ 
معضلی که ریشه در نبود اطالعات دارد و درمان 
آن بیش از هرچیــز به شــفافیت اقتصادی گره 
خورده اســت. یکی از حوزه های اقتصادی که از 
عدم وجود شفافیت به شــدت آسیب پذیر است 
و به نوبه خــود دیگر حوزه ها را تحــت تاثیر قرار 
می دهد، حوزه مالیات است. یک سیستم مالیاتی 
یکپارچه، شفاف و مجهز به بانک اطالعاتی قوی 
از فعالیت های اقتصادی می تواند به بسته شدن 
راه های فساد، پولشویی و فرار مالیاتی کمک کند.

ســازمان امور مالیاتی کشور چند سالی است که 
با برنامه هایی از قبیل اصــالح قانون مالیات های 
مستقیم، اجرای طرح جامع مالیاتی، اصالح الیحه 
مالیات برارزش افزوده و تدوین قانون پایانه های 
فروشگاهی درصدد اصالح قوانین، یکپارچه سازی 
نظام مالیاتی و تجهیز آن به فناوری های جدید روز 
است تا با جلوگیری از فساد و فرار مالیاتی، عدالت 

مالیاتی را در کشور گسترش دهد.

مرضیه محب رسول
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مفاد آراء
5/133 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 

اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی                                                                                 
برابر آراءصادره هیئت های اول ودوم موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه 14 اصفهان حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر تصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات 
متقاضیان وامالک مورد تقاضا به شــرح زیر به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به 
فاصله پانزده روز آگهی می شــود. در صورتیکه اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت 
متقاضیان اعتراضی داشــته باشند می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دوماه 
اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد وامالک محل، تسلیم وپس از اخذ رسید ظرف مدت یک 

ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.  
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول :

1- رای  شــماره  3169  مورخ  1398/03/19 آقای / خانم محســن هارون الرشــیدی   
فرزند  مهدیقلی  به شــماره کالســه  0444  وبه شماره شناســنامه 18  و به شماره ملی    
1129953361  نسبت به شش   دانگ یکباب  خانه   به مساحت 180.56مترمربع پالک 
شــماره  571  فرعی از   99    اصلی واقع  در  جوی آباد بخــش  14  اصفهان حوزه ثبت  
ملک خمینی  شهر شامل مع الواسطه از شهرداری خمینی شهر  ثبت در صفحه 355 دفتر 
104 ودفتر 19 صفحه 22 ومالحظه نقشــه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز 

گردیده است.
2- رای  شــماره  3816  مورخ  1398/03/30 آقای / خانم شهین کیانی خوزانی    فرزند  
ابراهیم  به شــماره کالســه  1429   وبه شــماره شناســنامه 13089  و به شماره ملی    
1140507060  نسبت به شش   دانگ یکباب  خانه نیمه ساز   به مساحت 179.80مترمربع 
پالک شماره  78  فرعی از   114  اصلی واقع  در  شمس آباد بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  
ملک خمینی  شهر شــامل  ثبت در صفحه 98 دفتر 344 و مالحظه نقشه ملک  وگزارش 

کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
3- رای  شماره  3151  مورخ  1398/03/18 آقای / خانم فریبا خانی خوزانی    فرزند  یحیی  
به شماره کالسه  1077   و به شماره شناســنامه 527  و به شماره ملی    1141354535  
نسبت به شش   دانگ یکباب  زمین دارای اعیانی   به مساحت 15.20مترمربع پالک شماره  
12  فرعی از   77    اصلی واقع  در  وراه کــوه بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  
شهر شامل مع الواسطه از شهرداری خمینی شهر ســند107306 مورخ 80/05/06 دفتر 
63 و سند 201891 مورخ 89/09/29 دفتر 73  و مالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  

مالحظه و محرز گردیده است.
4- رای  شماره  3156  مورخ  1398/03/18 آقای / خانم آرش انتظاری خوزانی    فرزند  
داود  به شماره کالسه  1317 وبه شماره شناسنامه 12  و به شماره ملی    1142270718  
نســبت به 3 دانگ مشــاع از شــش   دانگ یکباب  زمین دارای اعیانی   به مســاحت 
15.70مترمربع پالک شــماره  12  فرعی از   77    اصلی واقــع  در  وراه کوه بخش  14  
اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شــهر شامل مع الواسطه از شــهرداری خمینی شهر 
ســند107306 مورخ 80/05/06 دفتر 63 و ســند 201891 مورخ 89/09/29  دفتر 73  

ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
5- رای  شــماره  3153  مــورخ  1398/03/18 آقــای / خانم رضا صرامی فروشــانی    
فرزند  محمد علی  به شــماره کالســه  1317   وبه شماره شناســنامه 131  و به شماره 
ملی    1141514885  نســبت به شــش   دانگ یکباب  زمین دارای اعیانی   به مساحت 
15.20مترمربع پالک شــماره  12  فرعی از   77    اصلی واقــع  در  وراه کوه بخش  14  
اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شــهر شامل مع الواسطه از شــهرداری خمینی شهر 
ســند107306 مورخ 80/05/06 دفتر 63 و ســند 201891 مورخ 89/09/29 دفتر 73  

ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
6- رای  شــماره  3155  مورخ  1398/03/18 آقای / خانم زهرا غفوری ورنوســفادرانی  
فرزند  احمد  به شماره کالســه  1319  وبه شماره شناســنامه 15992  و به شماره ملی    
1142374653  نسبت به 3 دانگ مشاع از شــش   دانگ یکباب  زمین دارای اعیانی   به 
مساحت 15.70مترمربع پالک شماره  12  فرعی از   77    اصلی واقع  در  وراه کوه بخش  
14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شــامل مع الواسطه از شهرداری خمینی شهر 
ســند107306 مورخ 80/05/06 دفتر 63 و ســند 201891 مورخ 89/09/29 دفتر 73  

ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
7- رای  شماره  4938  مورخ  1398/04/16 آقای / خانم قاسم آقایی  فرزند  محمد علی  به 
شماره کالسه  0657  وبه شماره شناسنامه 661  و به شماره ملی    1140700502  نسبت 
به شش   دانگ یکباب  زمین دارای اعیانی   به مســاحت 200مترمربع پالک شماره  79  
فرعی از 120  اصلی واقع  در  ورنوسفادران بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  
شهر شــامل ثبت در صفحه 675 دفتر 86 و صفحه 675 دفتر 80 و صفحه 14دفتر 382 

ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
8- رای  شــماره  5024 مورخ  1398/04/18 آقای / خانم فاطمه مســعودیان خوزانی    
فرزند  احمد  به شــماره کالســه  1613   و به شماره شناســنامه 2941  و به شماره ملی    
1141232103  نسبت به  شش   دانگ یکباب  خانه به مساحت 100.85مترمربع پالک 
شماره  571  فرعی از   85    اصلی واقع  در  فروشان بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک 
خمینی  شهر شامل سند8115 مورخ 85/09/29 دفتر 139  ومالحظه نقشه ملک  وگزارش 

کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
9- رای  شماره  3918 مورخ  1398/04/02 آقای / خانم یداله طاهری فروشانی    فرزند  
حیدر  به شماره کالسه  0418  و به شماره شناسنامه 539  و به شماره ملی    1141242664  
نسبت به  شش   دانگ یکباب  کارگاه   به مساحت 195.60مترمربع پالک شماره  47 فرعی 
از   80    اصلی واقع  در  صحرا کهنه بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شــهر 
شامل ثبت در صفحه 151 دفتر262 مع الواسطه از حسین حاج باقری ومالحظه نقشه ملک  

وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
10- رای  شــماره  3819 مورخ  1398/03/30 آقــای / خانم عالمــه زهتاب خوزانی    
فرزند  فتح اله  به شــماره کالســه  0126  وبه شماره شناســنامه 311  و به شماره ملی    
1141406977  نســبت7/2 حبه از 72 حبه   یکباب  زمین دارای اعیانی   به مســاحت 
293.20مترمربع پالک شماره  )158(1159 فرعی از   113  اصلی واقع  در  بوستام سهم 
خوزان  بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شــهر شامل ومالحظه نقشه ملک  

وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
11- رای  شــماره  3817 مــورخ  1398/03/30 آقای / خانم فاطمــه زهتاب خوزانی   
فرزند  فتح اله  به شماره کالسه  0119  وبه شماره شناســنامه 11168  و به شماره ملی    
1140364693  نســبت7/2 حبه از 72 حبه   یکباب  زمین دارای اعیانی   به مســاحت 
293.20مترمربع پالک شماره  )158(1159 فرعی از   113    اصلی واقع  در  بوستام سهم 
خوزان  بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل  ثبت در صفحه 68 دفتر 

657ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
12- رای  شماره  3826 مورخ  1398/03/30 آقای / خانم مرتضی  زهتاب خوزانی   فرزند  
فتح اله  به شماره کالسه  0124  و به شماره شناسنامه 43  و به شماره ملی    1141505509  
نســبت14/4حبه از 72 حبه   یکباب  زمین دارای اعیانی   به مســاحت 293.20مترمربع 
پالک شماره  )158(1159  فرعی از   113  اصلی واقع  در  بوستام سهم خوزان  بخش  14  
اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل  ثبت در صفحه 65 دفتر 657 و مالحظه نقشه 

ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
13- رای  شــماره  3825 مورخ  1398/03/30 آقای / خانم حبیــب اله  زهتاب خوزانی   
فرزند  فتح اله  به شــماره کالســه  0129  وبه شماره شناســنامه 150  و به شماره ملی    
1141473461  نســبت14/4حبه از 72 حبه   یکباب  زمین دارای اعیانی   به مســاحت 
293.20مترمربع پالک شماره  )158(1159  فرعی از   113    اصلی واقع  در  بوستام سهم 
خوزان  بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل  ثبت در صفحه 56 دفتر 

657ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
14- رای  شــماره  3823 مورخ  1398/03/30 آقای / خانم مصطفــی زهتاب خوزانی   
فرزند  فتح اله  به شــماره کالســه  0128  وبه شماره شناســنامه 127  و به شماره ملی    
1141524511  نســبت14/4حبه از 72 حبه   یکباب  زمین دارای اعیانی   به مســاحت 
293.20مترمربع پالک شماره  )158(1159  فرعی از   113  اصلی واقع  در  بوستام سهم 

خوزان  بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل  ثبت در صفحه 59 دفتر 
657 ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.

15- رای  شــماره  3821 مورخ  1398/03/30 آقای / خانم محمد علی زهتاب خوزانی   
فرزند  فتح اله  به شــماره کالســه  0125  وبه شماره شناســنامه 371  و به شماره ملی    
1141426102  نســبت14/4حبه از 72 حبه   یکباب  زمین دارای اعیانی   به مســاحت 
293.20 مترمربع پالک شماره  )158(1159 فرعی از   113   اصلی واقع  در  بوستام سهم 
خوزان  بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل  ثبت در صفحه 68 دفتر 

657ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
16- رای  شــماره  3295 مورخ  1398/03/21 آقای / خانم احمد مالکی ورنوسفادرانی   
فرزند  حیدر   به شماره کالســه  1627  وبه شــماره شناســنامه 320  و به شماره ملی    
1141027259  نســبت14/4حبه از 72 حبه   یکباب  زمین دارای اعیانی   به مســاحت 
765.55مترمربع پالک شماره 1543 فرعی از   99    اصلی واقع  در  جوی آباد  بخش  14  
اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل  مع الواســطه از مالکیت حیدر مالکی سند 
18202مورخ 52/02/10 دفتر 63  و سند 46822 مورخ 57/08/24 دفتر 73 و ارائه انحصار 

ورثه ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
17- رای  شــماره  3297 مورخ  1398/03/21 آقای / خانم اکرم مالکی ورنوسفادرانی   
فرزند  حیدر   به شماره کالســه  1623  وبه شــماره شناســنامه 473  و به شماره ملی    
1141042363  نسبت7/2حبه از 72 حبه   یکباب  زمین دارای اعیانی   به مساحت 765.55 
مترمربع پالک شماره 1543 فرعی از   99    اصلی واقع  در  جوی آباد  بخش  14  اصفهان 
حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل  مع الواسطه از مالکیت حیدر مالکی سند 18202مورخ 
52/02/10دفتر 63 و ســند 46822 مورخ 57/08/24 دفتر 73 و ارائــه انحصار ورثه و 

مالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
18- رای  شــماره  3305 مورخ  1398/03/21 آقای / خانم اعظم مالکی ورنوسفادرانی   
فرزند  حیدر   به شماره کالســه  1624  وبه شماره شناســنامه 15260  و به شماره ملی    
1140151381  نسبت7/2حبه از 72 حبه   یکباب  زمین دارای اعیانی   به مساحت 765.55 
مترمربع پالک شماره 1543 فرعی از   99    اصلی واقع  در  جوی آباد  بخش  14  اصفهان 
حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل  مع الواسطه از مالکیت حیدر مالکی سند 18202مورخ 
52/02/10 دفتر 63 و ســند 46822 مــورخ 57/08/24  دفتر 73 و ارائــه انحصار ورثه 

ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
19- رای  شــماره  3301 مورخ  1398/03/21 آقای / خانم اشرف مالکی ورنوسفادرانی   
فرزند  حیدر   به شماره کالســه  1629  وبه شماره شناســنامه 16203  و به شماره ملی    
1140160869  نســبت7/2حبه از 72 حبه   یکباب  زمین دارای اعیانی   به مســاحت 
765.55مترمربع پالک شماره 1543 فرعی از   99    اصلی واقع  در  جوی آباد  بخش  14  
اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل  مع الواســطه از مالکیت حیدر مالکی سند 
18202مورخ 52/02/10دفتر 63و سند 46822 مورخ 57/08/24 دفتر 73 و ارائه انحصار 

ورثه ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
20- رای  شماره  3299 مورخ  1398/03/21 آقای / خانم حسین  مالکی ورنوسفادرانی   
فرزند  حیدر   به شــماره کالســه  1626  وبه شماره شناســنامه 1255  و به شماره ملی    
1141099543  نســبت14/4حبه از 72 حبه   یکباب  زمین دارای اعیانی   به مســاحت 
765.55مترمربع پالک شماره 1543 فرعی از   99    اصلی واقع  در  جوی آباد  بخش  14  
اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل  مع الواســطه از مالکیت حیدر مالکی سند 
18202مورخ 52/02/10دفتر 63و سند 46822 مورخ 57/08/24 دفتر 73 و ارائه انحصار 

ورثه ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
21- رای  شماره  5684 مورخ  1398/03/21 آقای / خانم محسن  مالکی ورنوسفادرانی   
فرزند  حیدر   به شــماره کالســه  1620  و به شماره شناســنامه 1194  و به شماره ملی    
1141214581  نســبت14/4حبه از 72 حبه   یکباب  زمین دارای اعیانی   به مســاحت 
765.55مترمربع پالک شماره 1543 فرعی از   99    اصلی واقع  در  جوی آباد  بخش  14  
اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل  مع الواســطه از مالکیت حیدر مالکی سند 
18202مورخ 52/02/10دفتر 63و سند 46822 مورخ 57/08/24 دفتر 73 و ارائه انحصار 

ورثه ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
22- رای  شــماره  5687 مورخ  1398/03/21 آقای / خانم منیژه  مالکی ورنوسفادرانی   
فرزند  حیدر   به شماره کالســه  1622  وبه شماره شناســنامه 13628  و به شماره ملی    
1140135015  نســبت7/2حبه از 72 حبه   یکباب  زمین دارای اعیانی   به مســاحت 
765.55مترمربع پالک شماره 1543 فرعی از   99    اصلی واقع  در  جوی آباد  بخش  14  
اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل  مع الواســطه از مالکیت حیدر مالکی سند 
18202مورخ 52/02/10دفتر 63 و سند 46822 مورخ 57/08/24 دفتر 73 و ارائه انحصار 

ورثه ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
23- رای  شــماره  5622  مورخ  1398/04/29 آقــای / خانم آمنه مالکی فروشــانی    
فرزند  بهرام  به شماره کالســه  0388  وبه شماره شناســنامه 10197 و به شماره ملی    
1142326799  نســبت به 2 دانگ مشــاع از شــش   دانگ یکباب  خانه   به مساحت 
499.39مترمربع پالک شماره  1039  فرعی از   87    اصلی واقع  در ورنوسفادران بخش  
14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شــامل  صفحه 525 دفتر 30ومالحظه نقشه 

ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
24- رای  شماره  5626  مورخ  1398/04/29 آقای / خانم زهره مختاری ورنوسفادرانی    
فرزند  جعفر  به شــماره کالســه  0387    وبه شماره شناســنامه 1117 و به شماره ملی    
1142239357  نســبت به 1 دانگ مشــاع از شــش   دانگ یکباب  خانه   به مساحت 
499.39مترمربع پالک شماره  1039  فرعی از   87    اصلی واقع  در  ورنوسفادران بخش  
14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شــامل  صفحه 525 دفتر 30ومالحظه نقشه 

ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
25- رای  شــماره  5628  مــورخ  1398/04/29 آقــای / خانم غالمرضــا علیرضایی 
ورنوسفادرانی  فرزند  نجف علی  به شماره کالسه  0385    وبه شماره شناسنامه 441 و به 
شماره ملی  1141000946  نسبت به 1/5 دانگ مشــاع از شش   دانگ یکباب  خانه   به 
مساحت 499.39مترمربع پالک شماره  1039  فرعی از   87    اصلی واقع  در  ورنوسفادران 
بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل  صفحه 525 دفتر 30ومالحظه 

نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
26- رای  شــماره  5630 مــورخ  1398/04/29 آقای / خانم محمــد علی  علیرضایی 
ورنوسفادرانی    فرزند  غالمرضابه شماره کالسه  0390 و به شماره شناسنامه 3190 و به 
شماره ملی  1141340917  نسبت به 1/5 دانگ مشــاع از شش   دانگ یکباب  خانه   به 
مساحت 499.39مترمربع پالک شماره  1039  فرعی از   87    اصلی واقع  در  ورنوسفادران 
بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل  صفحه 525 دفتر 30 و مالحظه 

نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
27- رای  شــماره  5624  مورخ  1398/04/29 آقای / خانم زهــره خان احمدی  فرزند  
رجبعلی  به شــماره کالســه  0391    وبه شــماره شناســنامه 13656 و به شماره ملی    
1140135309  نســبت به 1 دانگ مشــاع از شــش   دانگ یکباب  خانه   به مساحت 
499.39مترمربع پالک شماره  1039  فرعی از   87    اصلی واقع  در  ورنوسفادران بخش  
14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل  صفحه 525 دفتر 30 ومالحظه نقشه 

ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
28- رای  شماره  4749  مورخ  1398/04/13 آقای / خانم فاطمه سالمی    فرزند  حسینقلی  
به شماره کالسه 0030    وبه شماره شناسنامه 37 و به شماره ملی    1141970694  نسبت 
به شش   دانگ یکباب  خانه   به مساحت 140.05مترمربع پالک شماره  576 و 559  فرعی 
از   104 اصلی واقع  در  اصغر آباد بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل 
ثبت در  صفحه 515 دفتر 414 و مع الواسطه از محمد رضا سالمی ثبت در صفحه در صفحه 
458 دفتر 414ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.

29- رای  شماره  4751  مورخ  1398/04/13 آقای / خانم حجت اله سالمی  فرزند  محمد 
رضا  به شماره کالسه 0028  وبه شماره شناسنامه 116 و به شماره ملی  1142164713  
نسبت به شش   دانگ یکباب  خانه   به مساحت 82.40مترمربع پالک شماره  559  فرعی 
از   104  اصلی واقع  در  اصغر آباد بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل 
مع الواسطه از محمد رضا سالمی ثبت در صفحه در صفحه 458 دفتر 414 و مالحظه نقشه 

ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.

30- رای  شــماره  4753  مــورخ  1398/04/13 آقــای / خانم مرضیــه صافی نجف 
آبادی    فرزند  عبداله  به شماره کالســه 0029    و به شماره شناسنامه 1154 و به شماره 
ملی    1091273601  نسبت به3 دانگ مشــاع از  شش   دانگ یکباب  خانه   به مساحت 
83.33مترمربع پالک شــماره 559  فرعی از   104  اصلی واقع  در  اصغر آباد بخش  14  
اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شــامل ثبت در  صفحه 461 دفتر 414 ومالحظه 

نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
31- رای  شماره  4755  مورخ  1398/04/13 آقای / خانم مهدی سالمی    فرزند  محمد 
رضا  به شماره کالسه 0027    وبه شماره شناسنامه 864  و به شماره ملی    1140703021  
نسبت به3 دانگ مشاع از  شــش   دانگ یکباب  خانه   به مساحت 83.33مترمربع پالک 
شــماره 559  فرعی از   104  اصلی واقع  در  اصغر آباد بخــش  14  اصفهان حوزه ثبت  
ملک خمینی  شهر شامل ثبت در  صفحه 461 دفتر 414 ومالحظه نقشه ملک  وگزارش 

کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
32- رای  شــماره  5766  مــورخ  1398/04/31 آقــای / خانــم نســرین گرمرودی    
فرزند  یوسف   به شماره کالســه 00845    وبه شماره شناســنامه 151 و به شماره ملی    
0061750549  نسبت به شش   دانگ یکباب  خانه   به مساحت 234.51 مترمربع پالک 
شــماره 140  فرعی از   114  اصلی واقع  در  شــمس آبادبخش  14  اصفهان حوزه ثبت  
ملک خمینی  شهر شامل ثبت در  صفحه 430 دفتر 573 و مالحظه نقشه ملک  وگزارش 

کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
33- رای  شــماره  5762  مورخ  1398/04/31 آقای / خانم فاطمه نعلبندیان ســدئی    
فرزند  قربانعلی   به شــماره کالســه 00844   وبه شماره شناســنامه 1292 و به شماره 
ملی  1142241106  نسبت به 3 دانگ مشاع از  شــش   دانگ یکباب  خانه   به مساحت 
172.14مترمربع پالک شماره 55  فرعی از   114    اصلی واقع  در  شمس آبادبخش  14  
اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل مع الواسطه از مالکیت عباس رضایی سند 

3649 ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
34- رای  شــماره  5760  مــورخ  1398/04/31 آقــای / خانم عباس حــاج رضائی     
فرزند  حسین  به شماره کالســه 00843   وبه شماره شناســنامه 579 و به شماره ملی    
1141082942  نســبت به 3 دانگ مشــاع از  شــش   دانگ یکباب  خانه به مساحت 
172.14مترمربع پالک شماره 55  فرعی از   114   اصلی واقع  در  شمس آباد بخش  14  
اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل سند 3649 ومالحظه نقشه ملک  وگزارش 

کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
35- رای  شــماره  1924  مــورخ  1398/02/19 آقای / خانم مجیــد زهتاب خوزانی     
فرزند  اکبر    به شــماره کالســه 0293  وبه شماره شناســنامه 20702 و به شماره ملی    
1140206575  نسبت به  شش   دانگ یکباب  انبار  به مساحت 304.55مترمربع پالک 
شــماره 343  فرعی از   116  اصلی واقع  در  ورنوسفادران بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  
ملک خمینی  شهر شامل ثبت در صفحه 157 دفتر 121 و صفحه 158 دفتر 597 و صفحه 
121 دفتر 597 ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.

36- رای  شــماره  4196  مــورخ  1398/04/05 آقــای / خانم زهرا زمانی فروشــانی     
فرزند  رضا علی به شــماره کالســه 0511   وبه شماره شناســنامه 16697 و به شماره 
ملی    1140165828  نسبت به 3 دانگ مشاع از  شــش   دانگ یکباب  خانه به مساحت 
173.50مترمربع پالک شماره 40  فرعی از   80   اصلی واقع  در  صحرا کهنه بخش  14  
اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل سند 2251 ومالحظه نقشه ملک  وگزارش 

کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
37- رای  شــماره  4197  مورخ  1398/04/05 آقای / خانم داوود پریشــانی فروشانی     
فرزند  ناصر  به شماره کالسه 0510   وبه شماره شناســنامه 1130405893 و به شماره 
ملی    1130405893  نسبت به 3 دانگ مشاع از  شش   دانگ یکباب  خانه   به مساحت 
173.50مترمربع پالک شماره 40  فرعی از   80   اصلی واقع  در  صحرا کهنه بخش  14  
اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل سند 2252 ومالحظه نقشه ملک  وگزارش 

کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
38- رای  شــماره  5235  مورخ  1398/04/19 آقای / خانم عزت اکبری محمود آبادی     
فرزند  حســین     به شماره کالســه 0619   وبه شماره شناســنامه 299 و به شماره ملی    
1141004631  نسبت به شش   دانگ یکباب  خانه   به مساحت 142مترمربع پالک شماره 
107  فرعی از   173   اصلی واقع  در  اراضی شمال شــهر بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  
ملک خمینی  شهر شامل ثبت در صفحه 377 دفتر 255 ومالحظه نقشه ملک  وگزارش 

کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
39- رای  شــماره  5119  مــورخ  1398/04/18 آقای / خانم اکــرم بدیعی جو آبادی     
فرزند  عباس    به شماره کالسه 0363   وبه شــماره شناسنامه 540070 و به شماره ملی    
1284648176  نسبت به شــش   دانگ یکباب  مغازه و فوقانی   به مساحت 38مترمربع 
پالک شــماره 2523  فرعی از   99   اصلی واقع  در  جوی آباد بخش  14  اصفهان حوزه 
ثبت  ملک خمینی  شهر شامل مع الواسطه از محمد رضا بدیهی ثبت در صفحه 2 دفتر 520 

ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
40- رای  شــماره  5121  مــورخ  1398/04/18 آقای / خانم اکــرم بدیعی جو آبادی     
فرزند  عباس    به شماره کالسه 0363   وبه شــماره شناسنامه 540070 و به شماره ملی    
1284648176  نسبت به شش   دانگ یکباب  مغازه به مساحت 201.83مترمربع پالک 
شــماره 1999  فرعی از   99   اصلی واقع  در  جوی آباد بخــش  14  اصفهان حوزه ثبت  
ملک خمینی  شهر شامل مع الواسطه از محمد رضا بدیهی ثبت در صفحه535 دفتر 348 

ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
41- رای  شــماره  5576  مورخ  1398/04/27 آقای / خانم فاطمه تقی زاده وید جائی      
فرزند  ذبیح اله   به شماره کالســه 0683   وبه شماره شناســنامه 452 و به شماره ملی    
1141047985  نسبت به شش   دانگ یکباب  خانه به مساحت 358مترمربع پالک شماره 
27  فرعی از 120   اصلی واقع  در  ورنوسفادران بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  
شهر شــامل ثبت در صفحه420دفتر 123 و صفحه 52 دفتر 42 و مالحظه نقشه ملک  

وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است. 
42- رای  شــماره  5075  مــورخ  1398/04/17 آقــای / خانم نادر هــوازاده      فرزند  
غالمرضا   به شماره کالســه 0360   وبه شماره شناســنامه 1130223991 و به شماره 
ملی    1130223991  نسبت به شــش   دانگ یکباب  مغازه به مساحت 39.69مترمربع 
پالک شــماره 706  فرعی از   99   اصلی واقع  در  جوی آباد بخــش  14  اصفهان حوزه 
ثبت  ملک خمینی  شهر شــامل مع الواســطه از مالکیت غالمرضا هوازاده سند 96140 
 مورخ 76/08/21 دفتر 63و مالحظه نقشــه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز

 گردیده است. 
43- رای  شــماره  1099  مورخ  1398/02/05 آقای / خانم اعظم پریشــانی فروشانی 
فرزند  محمد تقی    به شــماره کالسه 2131   وبه شماره شناســنامه 20121 و به شماره 
ملی    1140200775  نسبت به 3 دانگ مشاع ازشــش   دانگ یکباب  خانه به مساحت 
203مترمربع پالک شــماره 225  فرعی از   107   اصلی واقع  در  بابا فضلگاه بخش  14  
اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل سند 64310 مورخ 94/11/21 و مالحظه 

نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است. 
44- رای  شماره  1097  مورخ  1398/02/05 آقای / خانم محمد تقی عمو چی فرزند  نظر 
علی    به شماره کالسه 2132   وبه شماره شناسنامه 627و به شماره ملی    1141105888  
نسبت به 3 دانگ مشاع ازشش   دانگ یکباب  خانه به مساحت 203مترمربع پالک شماره 
225  فرعــی از   107   اصلی واقع  در  بابا فضلگاه بخــش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک 
خمینی  شهر شامل ســند 64310 مورخ 94/11/21 و مالحظه نقشــه ملک  وگزارش 

کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است. 
45- رای  شــماره  5773  مــورخ  1398/04/31 آقای / خانم بتول پیمانی فروشــانی 
فرزند  رجبعلی    به شماره کالســه 0722 وبه شماره شناســنامه 2101و به شماره ملی    
4848543207  نسبت به شش   دانگ یکباب  خانه به مساحت 168.50مترمربع پالک 
شماره 356  فرعی از   116   اصلی واقع  در  ورنوسفادران بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  
ملک خمینی  شهر شامل سند 111520 مورخ 96/11/01 دفتر 46 و مالحظه نقشه ملک  

وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است. 
46- رای  شــماره  5972  مورخ  1398/05/05 آقای / خانم نجمه حاجی حیدری  فرزند  
حسن   به شماره کالسه 0359 وبه شماره شناسنامه 1587و به شماره ملی    1141324857  

نسبت به شش   دانگ یکباب  مغازه به مساحت 63.80مترمربع پالک شماره 196  فرعی 
از   117   اصلی واقع  در  ورنوسفادران بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر 
شامل سند 70785 مورخ 69/12/26 دفتر 172 و مالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  

مالحظه و محرز گردیده است. 
47- رای  شــماره  5281  مورخ  1398/04/20 آقای / خانم رســول حیدری جو آبادی  
فرزند  محمد علی  به شــماره کالسه 0273 وبه شماره شناســنامه 980و به شماره ملی    
1140846698  نسبت به1/5 دانگ یکباب زمین  دارای اعیانی  به مساحت 442مترمربع 
پالک شماره 1327  فرعی از   99  اصلی واقع  در  جوی آباد بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  
ملک خمینی  شهر شامل سند 28472 مورخ 97/12/06 دفتر 300 و مالحظه نقشه ملک  

وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است. 
48- رای  شــماره  5256  مورخ  1398/04/20 آقای / خانم امیر خسرو محمدی   فرزند  
علی به شماره کالسه 0269 وبه شماره شناسنامه 1124و به شماره ملی    1140848135  
نســبت به 4/5 دانگ یکباب زمین دارای اعیانی  به مساحت 442مترمربع پالک شماره 
1327  فرعی از   99  اصلی واقــع  در  جوی آباد بخش  14  اصفهــان حوزه ثبت  ملک 
خمینی  شهر شامل مع الواسطه از مالکیت مختار محمدی  و مالحظه نقشه ملک  وگزارش 

کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است. 
49- رای  شــماره  0811  مــورخ  1398/01/29 آقای / خانم غالمحســین قربانیان    
فرزند  ســیف اهلل  به شماره کالســه 1282 وبه شــماره شناســنامه 4351و به شماره 
ملی    1142271552  نســبت به6 دانگ یکباب ســاختمان در حال ساخت  به مساحت 
220.98مترمربع پالک شماره 317  فرعی از   122اصلی واقع  در  بزمکه وراه کوه بخش  
14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل سند 34255 مورخ 97/04/04 دفتر خانه 

301و مالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است. 
50- رای  شــماره4964  مورخ  1398/04/16 آقای / خانم زهــرا صفارخوزانی    فرزند  
خدارحم به شماره کالسه 0775 وبه شماره شناسنامه 429و به شماره ملی    1141126605  
نسبت به3 دانگ مشاع از شش دانگ  یکباب خانه به مساحت 83.41 مترمربع پالک شماره 
327و 326  فرعی از   82اصلی واقع  در  سکه الزهر خوزان بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  
ملک خمینی  شهر شامل مع الواسطه  ســند 289470 مورخ 77/12/12 دفتر خانه 46 و 

مالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است. 
51- رای  شــماره3234 مورخ  1398/03/19 آقای / خانم محمد حســن زابلی خوزانی    
فرزند  حســین به شماره کالســه 0075 وبه شــماره شناســنامه 479و به شماره ملی    
1141639335  نسبت به3 دانگ مشاع از شــش دانگ  یکباب خانه به مساحت 83.41 
مترمربع پالک شماره 327و 326  فرعی از   82اصلی واقع  در  سکه الزهر خوزان بخش  14  
اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل  سند 289470 مورخ 77/12/12 دفتر خانه 

46و مالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است. 
52- رای  شماره3806 مورخ  1398/03/30 آقای / خانم امراله لطفی    فرزند  قنبر علی  به 
شماره کالسه 0535 وبه شماره شناسنامه 2948 و به شماره ملی    1141266601  نسبت 
به3 دانگ مشاع از شــش دانگ  یکباب زمین دارای اعیانی به مساحت 255.11مترمربع 
پالک شــماره 1661  فرعی از   114اصلی واقع  در شمس آباد بخش  14  اصفهان حوزه 
ثبت  ملک خمینی  شهر شامل  ســند 13964 و مالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  

مالحظه و محرز گردیده است. 
53- رای  شماره3809 مورخ  1398/03/30 آقای / خانم سمیه عموچی    فرزند  حبیب اله   
به شماره کالسه 0536 وبه شماره شناسنامه 2495و به شماره ملی    1142253147  نسبت 
به3 دانگ مشاع از شــش دانگ  یکباب زمین دارای اعیانی به مساحت 255.11مترمربع 
پالک شــماره 1661  فرعی از   114اصلی واقع  در شمس آباد بخش  14  اصفهان حوزه 
ثبت  ملک خمینی  شهر شامل  ســند 13965 و مالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  

مالحظه و محرز گردیده است. 
54- رای  شــماره3610 مورخ  1398/03/26 آقای / خانم رضا طاهری خوزانی    فرزند  
حبیب اله   به شــماره کالســه 0088 وبه شــماره شناســنامه 11990و به شماره ملی    
140372939  نسبت به3 دانگ مشاع از شش دانگ  یکباب زمین دارای اعیانی به مساحت 
193.30مترمربع پالک شماره 114  فرعی از   84اصلی واقع  در خوزان بخش  14  اصفهان 
حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل  ســند 150950 مورخ 83/03/23 و مالحظه نقشه 

ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است. 
55- رای  شــماره1375 مورخ  1398/02/10 آقــای / خانم اعظــم طاهری خوزانی    
فرزند  فتح اله   به شماره کالســه 1942 وبه شماره شناســنامه 11990و به شماره ملی    
140372939  نســبت به3 دانگ مشــاع از شــش دانگ  یکباب زمین دارای اعیانی به 
مســاحت 193.30مترمربع پالک شــماره 114  فرعی از   84 اصلی واقــع  در فتح اباد 
خوزان بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شــامل  سند 150950 مورخ 
 83/03/23 و دفتر خانه 73مالحظه نقشــه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز

گردیده است. 
56- رای  شــماره3598 مورخ  1398/03/26 آقای / خانم اســماعیل  طاهری خوزانی    
فرزند  مرتضی به شــماره کالســه 1940 وبه شــماره شناســنامه 1130275884و به 
شماره ملی    1130275884  نسبت به شــش دانگ  یکباب زمین دارای اعیانی مسنی 
شده با ســتون به مســاحت 174.50مترمربع پالک شــماره 114  فرعی از   84 اصلی 
واقع  در فتح اباد خوزان بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شــهر شامل  سند 
 54686 مورخ 96/08/01 و مالحظه نقشــه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز 

گردیده است. 
57- رای  شــماره2962 مورخ  1398/03/09 آقای / خانم مرتضــی   طاهری خوزانی    
فرزند  حبیب اله به شــماره کالسه 1943 وبه شماره شناســنامه 11991و به شماره ملی    
1140372947  نسبت به شش دانگ  یکباب خانه و فوقانی به مساحت 188.10مترمربع 
پالک شماره 114  فرعی از   84اصلی واقع  در فتح اباد خوزان بخش  14  اصفهان حوزه 
ثبت  ملک خمینی  شهر شامل  سند 1490120 مورخ 82/12/02 و مالحظه نقشه ملک  

وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است. 
58- رای  شماره3608 مورخ  1398/03/26 آقای / خانم مرضیه سبحانی نسب    فرزند  
حسین  به شماره کالســه 0089 وبه شماره شناســنامه 1740470321و به شماره ملی    
1740470321  نسبت به شش دانگ  یکباب زمین دارای اعیانی مسنی شده با ستون به 
مساحت 174.50مترمربع پالک شماره 114  فرعی از   84 اصلی واقع  در فتح اباد خوزان 
بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل مع الواسطه از مالکیت رضا و اعظم 
طاهری سند 15095 مورخ 83/03/23 دفتر 73 و مالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  

مالحظه و محرز گردیده است. 
59- رای  شماره3609 مورخ  1398/03/26 آقای / خانم محمد مهدی طاهری خوزانی    
فرزند رضابه شماره کالسه 1941 وبه شــماره شناسنامه 1130192024و به شماره ملی    
1130192024  نسبت به شش دانگ  یکباب زمین دارای اعیانی مسنی شده با ستون به 
مساحت 174.50مترمربع پالک شماره 114  فرعی از   84 اصلی واقع  در فتح اباد خوزان 
بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شــامل مع الواسطه از مالکیت رضا و 
اعظم طاهری سند 150950 مورخ 83/03/23 و مالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  

مالحظه و محرز گردیده است. 
60- رای  شماره4930 مورخ  1398/04/16 آقای / خانم نجمه جعفری دینانی     فرزند 
احمد به شماره کالسه 0727 وبه شماره شناسنامه 4242و به شماره ملی    1142430375  
نسبت به شش دانگ  یکباب خانه به مســاحت 167.59مترمربع پالک شماره 59 اصلی 
واقع  در دینان بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل مع الواسطه از ارائه 
قولنامه  مالکیت کربالیی میرزا سند 36335 مورخ 45/09/01 دفتر 56 و مالحظه نقشه 

ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است. 
61- رای  شــماره1930 مــورخ  1398/02/19 آقای / خانم فرشــته کمالــی اندانی     
فرزند ابراهیم  به شــماره کالسه 3029 وبه شــماره شناســنامه 3029و به شماره ملی    
1141232987  نسبت به 3 دانگ از  شش دانگ  یکباب خانه به مساحت 207.46مترمربع 
پالک شماره 89  فرعی از   110اصلی واقع  در ککو کوش اندان  بخش  14  اصفهان حوزه 
ثبت  ملک خمینی  شهر شامل ثبت در صفحه 306 دفتر 551 و صفحه 522 دفتر 553 و 

مالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است. 
ادامه در صفحه 5
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رعایت اخالق حرفه ای برای یک وکیل از ضروریات است

پیشنهاد سردبیر:

اخبار

علوم پزشکی

ارزیاب ارشد بیمارستان های دوستدار 
کودک دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:
اصفهان، رتبه نخست کشور در 
تغذیه نوزادان با شیر مادر را 

دارد
ارزیاب ارشد بیمارستان های دوستدار کودک 
دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان اظهار داشت: 
بر اســاس تحقیقی که درباره تغذیه انحصاری 
با شــیر مادر طی ۶ ماه نخست تولد انجام شد، 
این شاخص در استان اصفهان ۶۵ درصد و در 
میانگین کشوری ۵۲ درصد است. مریم کاظمی 
با بیان اینکه اصفهان، رتبه نخست کشوری را 
در این زمینه کسب کرد، افزود: فرهنگ سازی 
و آموزش در آگاهی رسانی به خانواده ها برای 
تغذیه نوزادان با شیر مادر اهمیت بسزایی دارد. 
وی با اشاره به اینکه تغذیه نوزادان با شیر مادر 
از مرگ کودکان جلوگیری و به برقراری ارتباط 
عاطفی بین کودک و مادر کمک می کند، گفت: 
شیر مادر، ضریب هوشــی کودکان را افزایش 
می دهد و مانــع از بروز بیماری هــای عفونی 

می شود. 
کاظمی، بــا بیان اینک ســالیانه هفته جهانی 
تغذیه با شیر مادر از یکم تا هفتم آگوست )دهم 
تا شانزدهم مرداد( گرامی داشته می شود، گفت: 
سازمان بهداشــت جهانی، تغذیه اختصاصی 
با شــیر مادر توســط نوزاد را تا سن ۶ ماهگی 
توصیه کرده است. این کارشناس، با بیان اینکه 
هورمون اکسی توسین،محرک ترشح شیر در 
مادر است، گفت: محبت و عشق شوهر به همسر 
نیز در ترشــح این هورمون نقش بسزایی دارد 
لذا توانایی مادران برای شــیر دهی را افزایش 
می دهد. وی با تاکید بر اینکه الزم است اطالع 
رســانی الزم در این باره به پدران انجام شود، 
افزود: در آغوش گرفتن نوزادان توسط پدران 
نیز در برقراری ارتباط بین آنها بسیار موثر است 
به طوری که توصیه می شود در یک ساعت پس 
از زایمان، نوزاد عالوه بر مادر، به طور مستقیم 
در آغوش پدر قرار گیرد. کاظمی با بیان اینکه 
در این راستا، برنامه مراقبت آغوشی پدرانه در 
بیمارستان ها اجرا می شــود، خاطرنشان کرد: 
در این برنامه به پدران، نحوه در آغوش گرفتن 
نوزادان آموزش داده می شــود. وی با اشاره به 
برخی باورهای نادرســت درباره ارتباط فرزند 
با پدر، تصریح کرد: عــده ای در آغوش گرفتن 
نوزادان توسط پدران به ویژه در جمع را کاری نا 
مناسب می دانند که برای حذف این باورها، نیاز 
به فرهنگ سازی و گسترش این کار از طریق 

آموزش است. 

دادستان عمومی و انقالب مرکز اصفهان:
رعایت اخالق حرفه ای برای 
یک وکیل از ضروریات است

دادســتان عمومی و انقالب مرکز اصفهان گفت: 
وکال باید رازدار موکل بوده و همواره رعایت این 
امر را به یاد داشته باشــند چرا که رعایت اخالق 
حرفه ای برای یک وکیل یا کارآموز از ضروریات 

است. 
علی اصفهانی افزود: اگر چــه بدون علم و دانش 
نمی توان کاری از پیش برد؛ اما این دانش شرط 
الزم است و شرط کافی نیست چرا که تجربه ای 
که بــا فعالیت عملی به دســت می آید، بســیار 
متفاوت و ارزشمند اســت. وی با اشاره به اینکه 
در این حرفه صداقت و امانتــداری حرف اول را 
می زند، اظهار کرد: وکال بایــد رازدار موکل بوده 
و همواره رعایت این امر را به یاد داشــته باشند 
چرا که رعایت اخالق حرفــه ای برای یک وکیل 
یا کارآموز از ضروریات است. دادستان عمومی و 
انقالب مرکز اصفهان با بیان اینکه وظیفه وکیل 
جمع آوری مســتندات قانونی است، افزود: وکال 
نباید به دنبال حاشیه ســازی باشند چرا که اگر 
مستندات شــما محکمه پسند باشــد و با ادله و 
مســتندات متقن از موکل خود دفــاع کنید به 

حاشیه سازی وارد نمی شوید. 

مشاور وزیر آموزش و پرورش در اجرای 
سند تحول بنیادین، در اصفهان:

دولت موظف است قانون جبران 
خدمات معلمان را تصویب کند

مشــاور وزیر آموزش و پرورش در اجرای ســند 
تحول بنیادین، در اصفهان گفت: براساس سند 
تحول بنیادین، دولت موظف است قانون جبران 
خدمات مخصوص برای تامین معیشــت و حل 
مشــکالت اقتصادی و رفاهی معلمان را تصویب 
کند. رضا مــددی اظهار کــرد: در قانون فعلی، 
معلمان، کارمندان اداری هســتند که در ســند 
تحول بنیادین تالش شــده در جامعه، معلمان 
را شخصیت های علمی-تربیتی تبیین کند. وی 
تصریح کرد: بر اساس سند تحول بنیادین دولت 
موظف است قانون جبران خدمات مخصوص برای 
تامین معیشت و حل مشکالت اقتصادی و رفاهی 

معلمان را تصویب کند. 

سرپرست دانشــگاه جامع علمی کاربردی استان 
اصفهان در مراســمی که به مناسبت روز خبرنگار 
در تاالر شهروند برگزار شــده بود با بیان تبریک 
روز خبرنگار، گفت: 31 مرکز علمی کاربردی فعال 
اســتان اصفهان در ۲۲۶ کد رشــــته در مقطع 
کاردانی و در 1۵0 کد رشته در مقطع کارشناسی 

برای مهر ماه سال 98، دانشجو می پذیرد.
مهدی قیصری با بیان اینکه در مهر 98 نســــبت 
به مدت مشابه، 1۶ درصد افزایش رشته داریم که 
این خبر بســیار خوبی اســت، افزود: نکته ظریف 
اینکه ما در سال تحصیلی جاری، عالوه بر افزایش 
رشــته ها، رشــته هایی را که عالقه مند نداشته، 
حذف و رشته های دیگری را جایگزین کردیم. وی 
ادامه داد: در پذیرش دانشــجو در مقطع کاردانی 
برای مهر امســال، 1۵ هزار و ۶90 نفر و در مقطع 
کارشناســی ده هزار و 4۶۵ نفر و در مجمــــوع 
دو مقطع تحصیلی، بیــــش از ۲۶ هزار دانشجو 
در 37۶ کد رشــته، تحصیالت را آغــاز می کنند. 
سرپرست دانشــگاه جامع علمی کاربردی استان 
اصفهان اظهار کرد: پذیرش دانشــــجو برای مهر 
98 بر اســاس ماموریت گرایی و خوشه های شغلی 
است و خوشــبختانه با توجه به انسجام واحدهای 
ما در سطح اســتان اصفهان، توانستیم رشته های 
جذاب مهارتی را حفظ کنیم و 4۶ کد رشته محل 

جدید داشته باشیم.
وی در ادامه افزود: همه ســازمان ها، شــرکت ها 
و بخش خصوصی کــه محیط واقعــی کار دارند 
می تواننــد در صــورت تمایــل در حوزه هــای 

کشــاورزی، طیــور و 
گلخانه، برای ایجاد مرکز 
علمــی کاربردی آموزش 
درخواســت دهند و ما از 
آن اســتقبال می کنیم. 
سرپرست دانشگاه جامع 
علمی کاربردی اســتان 
اصفهان اذعان کــرد: با 

وجود اینکه در کشور در زمینه آبیاری تحت فشار، 
فعالیت های خوبی انجام شــده؛ امــا به بهره وری 
مطلوب نرســیدیم چرا که سیســتم خــوب اجرا 
شد، تجهیزات خوب بود ولی بــرای بهره برداری، 
کارشناســــان کاردان نداشــته ایم و هیــچ 
دانشــــگاهی رسالت تربیت کارشناسان را ندارد 

که اگر بخــش خصوصی 
بخواهــد، مــا می توانیم 
تربیت نیروی مهارتی را 
بر عهده بگیریم.قیصری با 
بیان اینکه دانشــجویان 
مــا پــــس از گذراندن 
واحدهای درســی ظرف 
مدت یک هفته تا ده روز 
می توانند گواهی موقت دریافت کنند، افزود: این 
دانشگاه، دانشگاهی کارآفرین بوده و مسئوالن بر 
این امر تاکید دارند و در این راستا تالش می کنیم 
تا با برگزاری رویدادها، مشــاوره شغلی و... به این 

مهم دست یابیم.
سرپرست دانشــگاه جامع علمی کاربردی استان 

اصفهان به حوزه مدرســان هم اشاره کرد و گفت: 
برای اساتید دانشگاه جامع علمی کاربردی استان 
اصفهان کــه دارای کد مدرســی از ما هســتند، 
فراخــوان داده شــده و بایــد در ســامانه جذب 
دانشــگاه جامع علمی کاربردی اطالعات خود را 
بارگذاری کننــد و ما پس از پاالیش مدرســــان 
دارای تخصص و مهارت، مستندات آنها را بررسی 
 می کنیــم و تصمیم به جذب یا عــدم جذب آنان

 می گیریم.
قیصری گفت: شــهریه دانشــــگاه جامع علمی 
کاربردی نسبت به سایر دانشــگاه ها کمتر است و 
این فرصت بســیار خوبی برای ادامه تحصیل افراد 
بی بضاعت محسوب می شود. همچنین ما در ستاد 
مرکزی دفتری با عنوان کارامــش »کارآموزی و 
مشاوره شغلی«، دایر کردیم که وظیفه کارآفرینی 
و مشاوره شغلی دانشــجویان را دارد و افراد عالقه 
مند به خدمــت به جوانان نیز به صــورت رایگان، 
ارائه خدمت می دهند. البته ایــن دفتر راه اندازی 
شــده، اما هنوز به دلیل برخــی ابهامات برای آن 
فراخوان داده نشــده، که امید اســــت تا یک ماه 
آینده فراخوان و جذب دانشــجو صورت پذیرد و به 
کارآفرینان جوان، کمک شود. ضمن اینکه در حال 

حاضر ما سه مرکز نوآوری فعال در استان داریم.
سرپرست دانشــگاه جامع علمی کاربردی استان 
اصفهان در عین حال یکی از رســالت ها در حوزه 
گسترش در دانشگاه جامع علمی کاربردی استان 
اصفهان را، نیازسنجی شغلی و آموزش بیان کرد و 
و در پایان اظهار کرد: تاکنون اقدامات بسیار خوبی 
در این راســتا صورت گرفته و سعی شده تا دو ماه 

آینده عملیاتی شود.

تحصیل ۲۶ هزار دانشجو دردانشگاه های علمی کاربردی استان اصفهان

مسئول سازمان بسیج سازندگی ســپاه حضرت صاحب الزمان 
)عج( به اجرای طرح همبســتگی ملی در استان اصفهان اشاره 
و اظهار داشت: در این طرح که از ســوی سازمان بسیج به کلیه 
سپاه های استانی ابالغ شده اســت، مردم و خیرین با حضور در 
مسجد محل سکونت خود متولی ســاخت یک منزل مسکونی 
می شوند و هر کســبه و بازاری متولی تامین یک قلم اساسی از 
اقالم لوازم خانگی مردمی است که در سیل اخیر آسیب دیده اند. 

سرهنگ پاسدار احسان ا... رضاپور ادامه داد: این طرح به عنوان 
فعالیت مثمر ثمری اســت که در پایگاه ها و نواحی بســیج در 
سطح استان اصفهان در حال انجام است.مسئول سازمان بسیج 
ســازندگی ســپاه حضرت صاحب الزمان )عج( گفت: تصاویر و 
ریز مشــخصات منازلی که در سیل اخیر آســیب دیده اند در 
 omranejtemaei.ir ســایت عمران اجتماعی به نشــانی
موجود است و افراد خیری که قصد کمک و امدادرسانی به این 

منازل را دارند می توانند با ورود به ســایت مذکور تحت عنوان 
مســجد محل خود مبالغ خود را واریز کنند.وی در ادامه گفت: 
بسیج ســازندگی و نواحی مختلف بســیج به بازسازی مناطق 
ســیل زده ورود پیدا کرده و مراحل ســاخت از طریق تصاویر 
و فیلم ها از ســایت عمران اجتماعی بارگذاری شــده تا مردم 
 عزیز و خیریــن محترم از روند تعمیر و بازســازی منازل مطلع 

می شوند.  

مسئول سازمان بسیج سازندگی سپاه حضرت صاحب الزمان)عج( تشریح  کرد:
اقدامات طرح جهاد همبستگی ملی در اصفهان

 با توجه به انسجام واحدهای 
ما در سطح استان اصفهان، 
توانستیم رشته های جذاب 

مهارتی را حفظ کنیم

62- رای  شماره1932 مورخ  1398/02/19 آقای / خانم رسول  کمالی اندانی     فرزند ناد 
علی به شماره کالسه 1251 وبه شماره شناسنامه 123و به شماره ملی    1141704587  
نسبت به 3 دانگ از  شش دانگ  یکباب خانه به مساحت 207.46مترمربع پالک شماره 
89  فرعی از   110اصلی واقع  در کک و کوش اندان  بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک 
خمینی  شهر شامل ثبت در صفحه 306 دفتر 55 و صفحه 522 دفتر 553 و مالحظه نقشه 

ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است. 
63- رای  شــماره3316 مورخ  1398/03/21 آقای / خانم صدیقه میــری یان  اندانی     
فرزند سید ابراهیم  به شماره کالســه 1843 وبه شماره شناســنامه 48و به شماره ملی    
1141522985  نسبت به 3 دانگ از  شــش دانگ  یکباب خانه به مساحت 129مترمربع 
پالک شــماره 897  فرعی از   111اصلی واقع  در نخود جاری اندان  بخش  14  اصفهان 
حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل ســند 10995 و ارائه قولنامه از زهره حیدری ثبت 
در صفحه 369دفتر 564 و مالحظه نقشــه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز 

گردیده است. 
64- رای  شماره3317 مورخ  1398/03/21 آقای / خانم مریم کریمی  اندانی     فرزند صفر 
علی  به شماره کالسه 1844 وبه شماره شناسنامه 10558و به شماره ملی    1142330435  
نسبت به 3 دانگ از  شش دانگ  یکباب خانه به مساحت 129مترمربع پالک شماره 897  
فرعی از   111اصلی واقــع  در نخود جاری اندان  بخــش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک 
خمینی  شهر شامل مع الواسطه از صدیقه میریان  ســند 10995 و ارائه قولنامه از زهره 
حیدری ثبت در صفحه 369دفتر 564 و مالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه 

و محرز گردیده است. 
65- رای  شماره5114 مورخ  1398/04/18 آقای / خانم برزو عادگار صالحی     فرزند صفر 
علی  به شماره کالسه 1864 وبه شماره شناسنامه 361و به شماره ملی    5759585207  
نسبت به شش دانگ  یکباب خانه به مساحت 171.92مترمربع پالک شماره 825  فرعی 
از   99اصلی واقع  در جوی آباد  بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل 
مع الواسطه از مالکیت جعفر اخوان سند 1864 مورخ 30/06/14 دفتر 73  و مالحظه نقشه 

ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است. 
66- رای  شماره3804 مورخ  1398/03/30 آقای / خانم اشرف طاهری   فرزند قدمعلی  
به شماره کالسه 0578 وبه شماره شناسنامه 308و به شماره ملی    1141626578  نسبت 
به شش دانگ  یکباب خانه 4 طبقه  به مساحت 333.53مترمربع پالک شماره 35  فرعی 
از   114اصلی واقع  در شــمس آباد  بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شــهر 
شامل ثبت در صفحه 485 دفتر 603و مالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه 

و محرز گردیده است. 
67- رای  شــماره5903 مورخ  1398/05/02 آقای / خانم سلیمان ســلمانیان   فرزند 
حسن   به شماره کالسه 0024 وبه شماره شناسنامه 950و به شماره ملی    1141723147  
نسبت به شش دانگ  یکباب خانه به مساحت 64.38مترمربع پالک شماره 235  فرعی از   
110اصلی واقع  در کک وموش اندان   بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر 
شامل مع الواسطه از حسن پاکدل در صفحه 298 دفتر 347 ثبت در صفحه 485 دفتر 603و 

مالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است. 
68- رای  شــماره2200 مــورخ  1397/08/13 آقــای / خانم فاطمــه حاجی مرادی 
ورنوسفادرانی    فرزند نعمت اهلل   به شماره کالسه 1081 وبه شماره شناسنامه 17337و به 
شماره ملی    1142388093  نسبت به شش دانگ  یکباب خانه به مساحت 180مترمربع 
پالک شماره 567  فرعی از   158اصلی واقع  در صدر آباد    بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  
ملک خمینی  شهر شامل مع الواسطه از شهرداری خمینی شهر  ثبت در صفحه 211 دفتر 

151و مالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است. 
69- رای  شماره5087 مورخ  1398/04/17 آقای / خانم زهرا هوازاده جو آبادی   فرزند 
حسن به شماره کالسه 2091 وبه شماره شناسنامه 1212و به شماره ملی    1140849018  

نسبت به شــش دانگ  یکباب کارگاه  به مســاحت 289.24مترمربع پالک شماره 886  
فرعی از   75اصلی واقع  در دســتگرد  بخــش  14  اصفهان حوزه ثبــت  ملک خمینی  
شهر شامل مع الواســطه از رمضانعلی اســالمی   ثبت در صفحه 451 دفتر 134 و دفتر 
 134 و دفتر 509 صفحه 269و مالحظه نقشــه ملک  وگزارش کارشــناس  مالحظه و

 محرز گردیده است. 
70- رای  شــماره8283 مورخ  1397/12/13 آقای / خانم فخر الســادات میر دامادی 
خوزانی  فرزند سید لطف اله به شماره کالسه 2091 و به شماره شناسنامه 116و به شماره 
ملی  1141473127  نسبت به شــش دانگ  یکباب مغازه  به مساحت 28.70مترمربع 
پالک شــماره 71  فرعی از   114اصلی واقع  در کهندژ  بخــش  14  اصفهان حوزه ثبت  
ملک خمینی  شهر شامل سند 10940 مورخ 41/02/20 دفتر 73 و سند 117628 مورخ 
84/03/28 دفتر 63و مالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده 

است.
71- رای  شــماره4694 مــورخ  1398/04/12 آقــای / خانم محمد حســن رضایی 
فروشــانی     فرزند مصطفی به شماره کالســه 0229 وبه شماره شناســنامه 11128و 
به شــماره ملی    1142336141  نســبت به شــش دانگ  یکباب خانه   به مســاحت 
101.75مترمربع پالک شــماره 315  فرعی از   107 اصلی واقع  در بابا فضلگاه  بخش  
14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شــامل مع الواسطه از عبدالعلی صرامی  ثبت 
 در صفحه 256 دفتر 66 و مالحظه نقشــه ملک  وگزارش کارشــناس  مالحظه و محرز

 گردیده است. 
72- رای  شماره8887 مورخ  1397/12/23 آقای / خانم اکرم عسگری   فرزند محمد به 
شماره کالسه 1531وبه شماره شناسنامه 1130025055و به شماره ملی    1130025055  
نسبت به 2 دانگ مشاع از  شش دانگ  یکباب خانه دو طبقه   به مساحت 130.44مترمربع 
پالک شماره 1930و 1931تبدیل به 5770   فرعی از   72 اصلی واقع  در فروشان  بخش  
14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل سند 191440 مورخ 88/06/02 دفتر 73 

و مالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
73- رای  شــماره8885 مــورخ  1397/12/23 آقای / خانم عبدالوهــاب جعفری  پور 
سدهی   فرزند محمد رضا به شماره کالسه 1530وبه شماره شناسنامه 2092و به شماره 
ملی    1142249107  نسبت به 4 دانگ مشاع از  شــش دانگ  یکباب خانه دو طبقه   به 
مساحت 130.44مترمربع پالک شماره 1930و 1931تبدیل به 5770   فرعی از   72 اصلی 
واقع  در فروشان   بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل سند 191809 
مورخ 88/06/17 دفتر 73 و مالحظه نقشــه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز 

گردیده است.
74- رای  شــماره8284 مورخ  1397/12/13 آقای / خانم ملیحه احمدی  فرزند ســید 
یداهلل به شماره کالسه 1891وبه شماره شناسنامه 540و به شماره ملی    1141147475  
نسبت به شش دانگ  یکباب  مغازه  به مساحت 32.10مترمربع پالک شماره 71   فرعی از   
114اصلی واقع  در کهندژ     بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل سند 
434411 مورخ 82/08/17 دفتر 46 و سند 25106 مورخ 75/09/27 دفتر 46 و مالحظه 

نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
75- رای  شماره1183 مورخ  1398/02/05 آقای / خانم فاطمه مختاری اندانی   فرزند 
علی  به شماره کالسه 1863وبه شماره شناســنامه 17و به شماره ملی    1141414627  
نسبت به شش دانگ  یکباب خانه   به مساحت 680.20 مترمربع پالک شماره 80   فرعی 
از   73اصلی واقع  در جوتنده   بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل سند 
26416 مورخ 50/01/15 دفتر 61 و مالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه 

و محرز گردیده است.
76- رای  شماره6146 مورخ  1398/05/08 آقای / خانم ابراهیم روح الهی ورنوسفادرانی        
فرزند رضا قلی   به شــماره کالسه 0539وبه شــماره شناســنامه 263و به شماره ملی    

1140940724  نســبت به شــش دانگ  یکباب خانه در حال ســاخت    به مســاحت 
132.60مترمربع پالک شماره 542   فرعی از   87 اصلی واقع  در ورنوسفادران  بخش  14  
اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل مع الواسطه از مالکیت روح اهلل روح اللهی و 
ربابه حاج هاشمی سند 901 و 912 و ثبت در صفحه 102 دفتر 161 و مالحظه نقشه ملک  

وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
77- رای  شــماره5117 مــورخ 1398/04/18 آقــای / خانم اکرم بدیعــی جو آبادی         
فرزند عباس به شماره کالســه 0361وبه شماره شناســنامه 540070 و به شماره ملی    
1284648176  نسبت به شــش دانگ  یکباب مغازه به مساحت 59.29 مترمربع پالک 
شماره 2523   فرعی از   99 اصلی واقع  در جوی آباد   بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک 
خمینی  شهر شامل مع الواسطه از مالکیت محمد رضا محمدی ثبت در صفحه 2 دفتر 520 

و مالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
78- رای  شماره4972 مورخ 1398/04/16 آقای / خانم هوشنگ برونی  فرزند کلبعلی  به 
شماره کالسه 0478و به شماره شناسنامه 756و به شماره ملی    5759336974  نسبت 
به شش دانگ  یکباب ساختمان به مساحت 107.43مترمربع پالک شماره 596   فرعی 
 از   99 اصلی واقع  در جوی آباد   بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل 
مع الواسطه از مالکیت امیر هوازاده سند 11134 مورخ 41/05/18 دفتر 73 و مالحظه نقشه 

ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
79- رای  شــماره5279 مورخ 1398/04/20 آقای / خانم روح اهلل حیدری  فرزند محمد 
علی   به شماره کالسه 0365و به شماره شناســنامه 14و به شماره ملی  1290509441  
نسبت به شش دانگ  یکباب زمین دارای اعیانی  به مساحت 156.34مترمربع پالک شماره 
1327   فرعی از   99 اصلی واقع  در جوی آباد  بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  
شهر شامل مع الواسطه از مالکیت  محمد تقی نجفی سند 36683 مورخ 23/12/24دفتر 

14و مالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
تاریخ انتشار نوبت اول: 98/05/16
تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/5/31

م الف: 554097   نبی اله یزدانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر 
تحدید حدود اختصاصی

5/134 شماره صادره : 1398/42/577634 نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ یک باب 
خانه پالک شــماره 4786/569 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق سوابق و پرونده 
ثبتی به نام آقای سید حسین توکلی قینانی فرزند سید محمد در جریان ثبت است و عملیات 
تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون 
ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز شنبه مورخ 98/6/9 ساعت 
9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین 
اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات 
مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 
30 روز پذیرفته خواهد شد. م الف: 552191  قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک 

جنوب اصفهان)145 کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکیت 

5/135 شــماره نامه: 139885602006004317 ، تاریخ: 1398/05/09 ، آقای صادق 
رحمتی فرزند ابوالقاسم به استناد یک برگ استشــهادیه محلی که هویت و امضا شهود 
رسمًا گواهی شده مدعی است که ســند مالکیت بیست و دو سهم و یک دوم سهم مشاع 
 از پنجاه و شش ســهم و یک چهارم سهم ششدانگ پالک شــماره 111/604 واقع در 
خمینی شهر بخش 14 ثبت اصفهان که در صفحه 411 دفتر 4 امالک ذیل ثبت 5240 به 
نام نامبرده ثبت و صادر و تسلیم گردیده و به موجب سند رسمی به او انتقال قطعی یافته و 
معامله دیگری هم انجام نشده نحوه گم شدن یا از بین رفتن جابه جایی از بین رفته مفقود 
شده است چون درخواست صدور المثنی سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک 

اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هرکس مدعی انجام 
معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شــده( نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد 
خود باشد از تاریخ انتشــار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا 
ضمن ارایه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل 
سند با ارایه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض 
اصل سند ارایه نشود المثنی ســند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. 
م الف: 553703  نبی اله یزدانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر )236 

کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/136 شماره: 791/98 حل4 ، مرجع رسیدگی: شعبه چهارم حقوقی شورای حل اختالف 
خمینی شهر به نشانی: خمینی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  مجتمع 
شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی: ساعت 10:00 صبح روز یکشنبه مورخه 
1398/06/24 ، مشخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: امین اله ثنایی ، نام پدر: محمد، 
نشانی: خمینی شهر خ شریعتی شمالی خ مرکزی پالک137 ، مشخصات خوانده: 1-نام 
و نام خانوادگی: سیف اله میرزائی ، نام پدر: حســینعلی ، خواسته و بهای آن: مطالبه مبلغ 
55/000/000 ریال بابت یک فقره چک به شــماره 9720/151325 ، دالیل خواهان: 
کپی مصدق چک و عدم برگشت چک ، گردش کار: خواهان.خوانده را مجهول  المکان 
 اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی در یکی از 
روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب 
در امور مدنی نموده است. لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک 
نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شــورا نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد.  م الف: 554077 

رئیس شعبه چهارم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر )197 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای 

5/137 کالسه پرونده: 3225/97 ، شــماره دادنامه: 775 ، تاریخ رسیدگی: 98/04/31 ، 
مرجع رسیدگی: شعبه دوم شورای حل اختالف خمینی شهر خواهان: مصطفی رحمتی ، 
به نشانی: خمینی شهر خ مدرس خ شهید فهمیده جنب قرض الحسنه حسینیه ؛ خوانده: 
جهانگیر ادراکی خوزانی نشــانی: مجهول المکان ، خواســته: مطالبه ،گردشکار: پس از 
ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالســه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه 
مشورتی اعضاءقاضی شورا ختم رســیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای 
می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دادخواســت خواهان مصطفی رحمتی بطرفیت 
خوانده جهانگیر ادراکی خوزانی فرزند حســینعلی به خواسته مطالبه مبلغ 12/000/000 
ریال وجه یک فقره چک به شماره 12/9140/303285 مورخ 94/7/20 بر عهده بانک 
ملی شعبه بلوار اشرفی خمینی شهر به شماره حساب جاری 0110179169007 بانضمام 
هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از توجه به مفاد دادخواست تقدیمی خواهان مالحظه 
اصل چک و گواهی عدم پرداخت در ید خواهان که ظهور در مدیونیت خوانده دارد و اینکه 
خوانده با وصف ابالغ قانونی در جلسه رســیدگی حاضر نگردیده و دفاعی بر برائت ذمه 
خود بعمل نیاورده است شورا دعوی خواهان را وارد تشخیص مستنداً به مواد 198و 515 
و 522 قانون آئین دادرســی مدنی و ماده 2 قانون صدور چک و تبصــره آن خوانده را به 
پرداخت مبلغ 12/000/000 ریال به عنوان اصل خواسته و مبلغ 1/200/000 ریال بعنوان 
هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک لغایت زمان پرداخت مطابق 
با نرخ تورم اعالمی بانک مرکزی در حق خواهــان محکوم می نماید. رای صادره غیابی 
و ظرف مهلت 20روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این شورا و ظرف مهلت بیست روز 
 از تاریخ انقضای مهلت واخواهی قابل اعتراض در محاکم حقوقی خمینی شهر می باشد. 
م الف: 555065 ایمان بختیاری قاضی شــعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان 

خمینی شهر )300 کلمه، 3 کادر(

حدیث زاهدی

 سرپرست دانشگاه جامع علمی کاربردی استان اعالم کرد:
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تالش اینتر برای جذب قرضی 
هافبک بارسلونا

باشگاه اینتر در تالش اســت تا آرتورو ویدال، 
هافبک تیم بارسلونا را 
به مــدت یک فصل 
و با امضای قرارداد 
قرضی به خدمت 
بگیــرد. ســایت 
خبــری اف ســی 
اینتر نیــوز که به این 
باشگاه نزدیک است، خبر داده که مدیران اینتر 
سیگنال های مثبتی از ســوی باشگاه بارسلونا 
دریافت کرده انــد و ویدال نیز آمــاده پذیرش 
این انتقال است. این بازیکن شیلیایی تابستان 
سال گذشته در آستانه پیوستن به اینتر بود که 
بارسلونا در لحظات آخر با او وارد مذاکره شد و 
توانست این بازیکن را از بایرن مونیخ به خدمت 
بگیرد. با این حال این سایت خبری مدعی شده 
که این بازیکن 32 ساله حاال آماده است تا برای 
دومین بار تحت هدایت آنتونیــو کونته و این 
بار در اینتر به میدان بــرود. این دو پیش از این 
در یوونتوس نیز با یکدیگر کار کرده اند و ســه 

قهرمانی نیز به دست آورده اند.

»رونی« به جزیره برمی گردد
روز دوشنبه ســایت گل، مدعی شد وین رونی 
به احتمال زیاد به انگلیس 
بازخواهد گشت و با 
پیوســتن به دربی 
کانتی بــه عنوان 
بازیکن- مربی در 
این تیم مشــغول 
به فعالیت می شــود. 
فیلیپ کوکو، سرمربی جدید 
دربی کانتی که بعد از پیوستن سرمربی فصل 
گذشته این تیم، فرانک لمپارد، به چلسی سکان 
هدایت دربی را به دست گرفته بعد از پیروزی 
2-1 دربی مقابل هادرزفیلد در پاسخ به سواالت 
خبرنگاران درباره وین رونــی گفت: »در حال 
حاضر نمی توانم چیزی بگویم. همانطور که قبال 
گفته ام تیم ما در حال کامل شدن است ولی هنوز 
کامل نشده، این که ما برای کامل کردن ترکیب 
تیم در حال تالش هستیم درست است ولی من 
تا قبل از قطعی شدن انتقال ها نمی توانم درباره 

هیچ اسمی نظر بدهم.«

مورینیو:
در ۵۶ سالگی هنوز بچه ام!

فصل جدید رقابت های باشــگاهی در اروپا در 
حالی آغاز می شود که 
برای اولیــن بار در 
بیش از 1۵ ســال 
اخیر مورینیو تیم 
ندارد و هیچ تیمی 
به او پیشنهاد نداده 
است. مورینیو آخرین 
بار در یونایتد بود و با این تیم قهرمان لیگ اروپا 
و جام اتحادیه شد ولی به دلیل حاشیه های زیاد 
رفتار پوگبا و اتفاقات فصل ســوم حضورش در 
این تیم، از یونایتد اخراج شد. او در ادامه گفت: 
»من حسرتی بابت مربیگری خودم ندارم. اگر 
اینطور باشــد، مربیانی که کمتــر از من جام و 
افتخار کســب کردند چه کار بایــد بکنند. من 
هنوز ۵۶ سال سن دارم و مثل بچه ها هستم و 
چیزهای زیادی باید یاد بگیرم. چارلز داروین به 
من آموخت که بهترین، قوی ترین و باهوش ترین 
نیســت. بهترین کسی اســت که خودش را با 

تغییرات وفق دهد«.

حضور دو اصفهانی  در اردوی تیم ملی فوتسال

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

روزنامه Fotomac ترکیه نوشت: مجید حسینی که قراردادش 
فصل آینده به پایان می رسد، تصمیم به تمدید با تیم ترابزون اسپور 
گرفت. این مدافع 23 ساله ایرانی، ســالیانه دستمزد ۵00 هزار 
یورویی دریافت می کند. تیم ترابزون اســپور ترکیه طی روزهای 
آینده در بازی دور رفت مرحله سوم حذفی لیگ اروپا به مصاف تیم 

اسپارتا پراگ جمهوری چک می رود.

حسینی، قراردادش را با ترابزون تمدید کرد

ســایت »توتو مرکاتو« ایتالیا خبر داد که باشگاه تراکتور به دنبال 23
جذب استفانو پتیناری، مهاجم 27 ســاله ایتالیایی لچه در نقل و 
انتقاالت تابستانی است. پتیناری، فوتبال خود را در آکادمی رم آغاز 
کرد و فصل گذشته نیز با تیم کروتونه در ایتالیا بازی کرد. او سابقه دو 
بازی رسمی برای باشگاه آ.اس رم را دارد. ارزش این مهاجم 27 ساله 

در سایت ترانسفر مارکت 800 هزار یورو اعالم شده است.

مهاجم سابق رم، مورد توجه تراکتور
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 عادل فردوسی پور
 در آستانه بازگشت به تلویزیون!

جواد خیابانــی خبر مهمی بــه عالقه مندان به 
فوتبال و عادل فردوســی پور داد. این گزارشگر 
فوتبال در بخشــی از مصاحبه خود گفت: عادل 
فردوســی پور به تلویزیون بــر می گردد. عادل 
کاپیتــان خوب تیم ماســت. حتــی من وقتی 
می خواســتم بازی ایران و اســپانیا را در جام 
جهانی گــزارش کنم از او پرســیدم که چه کار 
انجام دهم تا گزارش بهتر شــود. حــاال هم با 
فردوســی پور ارتباط دارم و از احوال هم با خبر 

هستیم.
خیابانی با طرح خبر بازگشت عادل به تلویزیون 
گفت: به مردم ایــران می گویم که عادل دارد به 
تلویزیون برمی گردد و با شروع لیگ برتر شاهد 
گزارش عادل در تلویزیــون خواهیم بود. برخی 
اختالف نظرها بوده اســت که با توجه به روند 
موجود حل شــده، من خودم هم با او صحبت 
کرده ام و از صحت ماجرا خبــر دارم. همچنین 
دیگر دوستان من در صدا و ســیما نیز این خبر 
را اعالم کرده اند. فردوسی پور باید باشد، همه 
می دانند که من اهل مبالغه نیستم، ولی این را 
می گویم که اگر عادل نباشــد، نمی شود و انگار 

یک چیزی کم است.

در حاشیه

 حضور دو اصفهانی 
در اردوی تیم ملی فوتسال

سیدمحمد ناظم الشریعه، ســرمربی تیم ملی 
فوتسال کشورمان اســامی 18 بازیکن دعوت 
شــده به اردوی آمادگی تیم ملی را اعالم کرد. 
این اردو از پنجشــنبه 98/0۵/17 )فردا(لغایت 
یکشــنبه 98/0۵/20 در هتل آکادمی برگزار 
می شود. در لیست اعالم شده از سوی سرمربی 
تیم فوتسال نام محمد نویدبخش و سعید افشار، 

دو بازیکن اصفهانی به چشم می خورد.

عاقبت دست ندادن ورزشکار 
آمریکایی با یک ایرانی چغر!

»رحمان عمــوزاده خلیلی« حاال در کشــتی 
ایران مثل یک ستاره می درخشد. او موفق شد 
در ابتدای راه، دو مدال جهانی به دست بیاورد 
و سکوی اول آســیا را هم فتح کند.  خلیلی در 
وزن 48 کیلوگرم کشــتی می گیرد. به تازگی 
ویدئویی از این کشــتی گیر منتشــر شد که 
بعد از دســت ندادن حریف آمریکایی یک فن 
فوق العاده روی او می زند و کشتی را با قدرت 
می بــرد. رحمان عموزاده به صــورت تلفنی با 
برنامه »ســالم صبح بخیر« گفــت و گو کرد و 
در این بــاره گفت: »فنی کــه زدم یک پا یک 
دســت بود. آن لحظه موقعیت فن ایجاد شد و 
توانستم آن را اجرا کنم.« او درباره دست ندادن 
کشتی گیر آمریکایی گفت: »بله، دست نداد و 
به ایرانی ها بی احترامی کرد. من هم با یک فن 
زیبا جوابش را دادم. چون دست نداد، فن یک 

پا و یک دست را زدم.«

 پیام آور صلح سوری
 با اسب به تهران رسید

عدنان النجم عــزام، ســوارکار جهانگرد اهل 
سوریه که سفر تاریخی خود را از دمشق سوار 
بر اسب آغاز کرده، وارد تهران شد. سوارکار و 
کاوشگر عرب، ســفر تاریخی خود را از دمشق 
آغاز کرد، از عراق گذشــت و اکنــون در ایران 
اســت تا با این حرکت پیام تقدیر مردم سوریه 
را از همراهی ملت ایران در جنگ این کشــور 
ابالغ کند. فدراسیون سوارکاری با برنامه ریزی 
از پیش تعیین شــده و با محوریت هیئت های 
استانی این ســوارکار ســوری را در این سفر 
همراهی کرد تا ســفر پنج هزار کیلومتری او 
از سوریه - عراق - ایران - آذربایجان و روسیه 
ادامه داشته باشد؛سفری که با اسب، ساز و کار 
جدیدی از دیپلماسی ورزشی را رقم زده است.

عدنان تاکیــد دارد که بغداد، تهران و مســکو 
حامیان زندگی و حیات مردم ســوریه هستند 
و در این ارتباط می گوید این پایتخت ها و این 
ملت ها با ما در یک سنگر جنگیدند، در نتیجه 
به این کشــورها ســفر می کنم تا با مردم شان 
دیدار کنم، با خانواده های شهدای این کشورها 
که در خاک ســوریه به خون غلطیدند دیدار و 
به آنان هدایایی نمادین اهــدا کنم. هدایای با 

دستخط کودکان سوری.

منهای فوتبال

 طی روزهای اخیر شایعاتی مبنی بر جدایی علیرضا جهانبخش 
از تیم انگلیسی و بازگشــت به تیم های هلندی وجود داشت که 
این بازگشت به عقب بود؛ اما جهانبخش به مبارزه ادامه می دهد 
و اذعان کرده می خواهد در فصــل جدید بازی ها ارائه گر نمایش 
خوبی در ترکیب برایتون باشد و روزهای خوب در هلند را در لیگ 
برتر جزیره تکرار کند. علیرضا فصل گذشــته روزهای پر فراز و 

نشیبی را در ترکیب تیم برایتون داشت و این حتی موجب انتقاد 
تماشاگران تیم هم شده بود. به این خاطرکه باشگاه برایتون برای 
خرید این بازیکن هزینه زیادی را متحمل شده بود. جهانبخش 
اما نه تنها روحیه خود را از دست نداده بلکه حضور تاثیرگذاری در 
تمرینات تیم برایتون دارد و به نظر می رسد در فصل جدید شاهد 
بازی های بهتری از او درلیگ برتر جزیره باشیم به خصوص که این 

فصل با تجربه فصل گذشته بازی می کند. سفر چند روزه علیرضا 
جهانبخش به هلند موجب شد تا برخی از رسانه ها خبر از بازگشت 
این بازیکن به لیگ هلند دهنــد در حالی که واقعیت چیزی غیر 
از این اســت و جهانبخش در فصل جدید هم برای برایتون بازی 
خواهد کرد. عکس تمرین علیرضا با برایتون خط پایانی بر شایعات 

روزهای اخیر در مورد این بازیکن خواهد بود.

پایان شایعات درباره »جهانبخش«

دیدار رفــت تیم های ذوب آهن اصفهــان و االتحاد 
عربســتان درقالب مرحله یک هشــتم نهایی لیگ 
قهرمانان آســیا برابر االتحاد عربستان دوشنبه شب 
در حالی با شکســت نماینده ایران به پایان رســید 
که شــاگردان منصوریان چوب بی برنامگی سئول 
نشــینان در برگزاری رقابت های فصل جدید لیگ 
برتر را خوردنــد. از همان ابتدا انتظــار می رفت که 
سبزپوشــان اصفهانی به خاطر به تعویــق افتادن 
برگزاری دیدارهای مرحله یک هشــتم نهایی لیگ 
قهرمانان آسیا کار ســختی را در پیش داشته باشند 
چرا که دور شدن از سطح مســابقات بدون تردید با 
پایین آمدن سطح کیفی بازی بازیکنان همراه بود؛ 
اما با این وجود ذوبی ها امیدوار بودند با برگزاری چند 
دیدار ابتدایی فصل جدیدرقابــت های لیگ برتر به 
ســطح آمادگی مورد نظر برای دیدار با تیم االتحاد 
برسند که به تاخیر افتادن مسابقات لیگ نیز این امید 
را از آنها گرفت و تنها نماینده باقی مانده ایران در این 
فصل از رقابت های لیگ قهرمانان آسیا بدون برگزاری 
دیدار رسمی مقابل تیم متمول عربستانی قرار گرفت.

اولین شکست ذوبی ها رقم خورد
 شروع این دیدار برای شاگردان علیرضا منصوریان 
همان طور پیش رفت که در خوش بینانه ترین حالت 
تصورش را می کردند. ذوبی ها خیلی زود و در دقیقه 
7 توسط کاپیتان قاسم حدادی فر به گل برتری دست 
پیدا کردند. حدادی فر از روی یک ضربه ایستگاهی 

زیبــا دروازه االتحاد را باز 
کرد بــا این حال شــادی 
شاگردان منصوریان خیلی 
دوام نداشــت و »خیمنز« 
در دقیقه 10 بــازی را به 
تساوی کشاند و این نتیجه 
تا پایــان نیمــه اول باقی 

ماند. با شروع نیمه دوم نماینده ایران به دنبال حفظ 
بازی بود تــا بتواند با کنترل تــوپ و زمین نتیجه را 
حفظ کند؛ اما حریف عربستانی در دقیقه 72 توسط 
»شــافی« به گل دوم رســید. بعد از این گل انتظار 

می رفت که ذوب آهن روند 
هجومی تری به خود بگیرد 
و برای جبران گل خورده 
تالش بیشــتری داشــته 
باشــد؛ اما بــازی منطقی 
تیم االتحاد اجــازه کار به 
شاگردان منصوریان را نداد 
تا اولین شکســت ذوبی ها در این فصل رقابت های 
آســیایی رقم بخورد. دالیل شکســت ذوب آهن را 
می توان در عدم شناخت دقیق از تیم حریف، فقدان 
نظم تاکتیکی، پایین بودن آمادگی جسمانی ذوبی ها 

و عدم هماهنگی آنها خالصه کرد.
امیدوار به »دوحه« می رویم

ســرمربی تیم فوتبال ذوب آهن ایران معتقد است 
که تیمش می تواند در بازی برگشت شکست مقابل 
االتحاد را جبــران کند و راهی مرحلــه یک چهارم 
نهایی لیگ قهرمانان آسیا شود. علیرضا منصوریان، 
ســرمربی ذوب آهن ایران پس از شکســت تیمش 
مقابل االتحاد عربستان با نتیجه 2 بر یک در نشست 
خبری گفت: در مورد بازی رفت باید بگویم با توجه 
به اینکه نتیجه 2 بر یک شد و ما حتی می توانستیم 
در نیمه اول به گل دوم برسیم، نتیجه به دست آمده 
برای ما خوب اســت و در بازی برگشــت امیدوار به 
جبران هســتیم. وی ادامه داد: تیــم االتحاد در 1۵ 
دقیقه پایانــی بازی دچار افت فیزیکی شــد و قطع 
به یقین ما در دوحه تغییر سیســتم خواهیم داشت. 
خیلی امیدوار به دوحه می رویم و به یاری پروردگار 
جریان بازی را تغییر می دهیــم. علیرضا منصوریان 
همچنین خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه در بازی 
برگشت نتیجه یک بر صفر منجر به صعود ما می شود، 
باید در بازی تمرکز الزم را داشــته باشیم و در دفاع 
بدون اشــتباه ظاهر شــویم. االتحاد در دوحه قطعا 
از ما گل خواهد خورد. منصوریان خاطرنشــان کرد: 
در این بازی نمی توانســتیم ریسک زیادی کنیم؛ اما 
بازی برگشت فرق دارد و با توجه به مشکالت زیادی 
که در خط دفاعی االتحاد دیــدم این تیم قطعا از ما 
گل می خورد و اگر با دقت بازی کنیم و گل نخوریم 

می توانیم صعود کنیم.

امیدوار به دیدار برگشت!
  وقتی بی برنامگی مسئوالن لیگ، پاشنه آشیل ذوب آهن در آسیا شد؛

  عکس روز

جشن تولد آقای خاص در اردوی تیم ملی کشتی
جشن تولد محمد بنا، سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی در اردوی تیم ملی برگزار شد. با انتخاب 
علیرضا دبیر به عنوان رییس فدراسیون کشتی، بنا ماندنی شد و غالمرضا محمدی هم سرمربی 
تیم ملی کشتی آزاد است. شاگردان بنا و غالمرضامحمدی در کشتی آزاد و فرنگی در مسابقات 

جایزه بزرگ گرجستان در تفلیس که از امروز آغاز می شود ، شرکت خواهند کرد.

تنها نماینده باقی مانده ایران در این 
فصل از رقابت های لیگ قهرمانان 

آسیا بدون برگزاری دیدار رسمی مقابل 
تیم متمول عربستانی قرار گرفت

واکنش مدیربرنامه »چشمی« به مذاکره با سپاهان
مدیر برنامه روزبه چشمی، نسبت به شایعه مذاکره این بازیکن با سپاهان و توافق با باشگاه اصفهانی واکنش 
نشان داد. روزبه چشمی دفاع فصل گذشته اســتقالل که پیش از این اعالم کرده بود قصد دارد در فصل 
جدید در تیم دیگری به فوتبالش ادامه دهد، طی چند هفته اخیر با چند باشگاه مذاکراتی داشته ولی به 
توافق نرسیده است که آخرین آن تیم االهلی قطر بود. در همین راستا برخی رسانه ها خبر از مذاکره این 
بازیکن با باشگاه ســپاهان دادند و حتی صحبت از توافق میان طرفین مطرح شد و اعالم شد که چشمی 
فصل بعد زیر نظر امیر قلعه نویی فعالیت خواهد کرد. مدیربرنامه چشــمی در این خصوص گفت: روزبه 
چند پیشنهاد از لیگ برتر داشته ولی همان طور که پیش از این اعالم کرده بود قصد ندارد فصل بعد در 
ایران به فوتبالش ادامه دهد. چند پیشنهاد درحال حاضر داریم و در حال بررسی آنها هستیم، به زودی 

مقصد او مشخص خواهد شد.

پایان نصب پوشش سقف ورزشگاه نقش جهان اصفهان
پوشش سقف ورزشــگاه هفتاد و پنج هزار نفری نقش جهان اصفهان با نصب قاچ شماره چهل به پایان رسید. 
پوشش سقف ورزشگاه نقش جهان در مجموع شامل 120 قطعه بود که مراحل نصب آنها از سال گذشته آغاز 
شده بود. ورزشگاه نقش جهان که در دهه هشتاد مورد استفاده تیم فوتبال سپاهان قرار می گرفت و این تیم 
قهرمانی در لیگ برتر و جام حذفی فوتبال ایران را در این ورزشــگاه تجربه کرد، در سال هشتاد و شش برای 
تکمیل مرحله دوم آن تعطیل شد. تکمیل نقش جهان چند ســال با وقفه مواجه بود تا اینکه سرانجام وزارت 
ورزش و جوانان در هشــتم آذر 93 مدیریت اجرایی این ورزشــگاه را برای تکمیل و بهره برداری به شرکت 
فوالدمبارکه واگذار کرد و مرحله دوم ورزشــگاه 12 آبان 139۵ به بهره برداری رسید. ورزشگاه نقش جهان 
هنگام افتتاح از چمن مناسب و امکانات الزم برای برگزاری مسابقات فوتبال برخوردار بودو برخی از آنها مانند 

صندلی گذاری طبقه دوم، نصب پروژکتورها و دیگر تجهیزات انجام شد.

اداره ارتباطات و اطالع رسانی راه و شهرسازی استان اصفهان                

اصالح آگهی فراخوان مشارکت در ساخت 
شماره 98/03 الی 98/19

سازمان ملی زمین ومسکن در نظر دارد پروژه هــای ذیل رادر قالب مشارکت  از طریق اداره کل راه و شهرســازی استان اصفهان با  برگزاری 
مناقصه عمومی واگذار نماید.

کلیه ســرمایه گذاران حقیقی و حقوقي واجد شــرایط )دارای گرید انبوه ســازی و یا رتبه ابنیه از ســازمان مدیریت و برنامه ریزی(، می توانند 
 برای دریافت اســناد و مدارک فراخــوان از تاریــخ 98/0۵/1۵ لغایت 98/0۵/22  به ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ســتاد( به نشــانی

 http:\\setadiran.ir مراجعه و اسناد مربوطه را دریافت نمایند.
آخرین مهلت تحویل اسناد تکمیل شده به صورت فیزیکی تا پایان ساعت اداری روز شنبه مورخ 98/0۶/09 می باشد و بعد از زمان مذکور هیچگونه 

پیشنهادی پذیرفته نخواهد شد.
آخرین مهلت بارگذاری اسناد تکمیل شده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت تا ساعت 19 روز شنبه مورخ 98/0۶/09  می باشد و بعد از زمان 

مذکور هیچگونه پیشنهادی پذیرفته نخواهد شد.
جلسه بازگشایی پاکات ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 98/0۶/10 میباشد . 

محل دریافت اسناد سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد( به نشانی http:\\setadiran.ir میباشد .  
محل تحویل پاکات به صورت فیزیکی، دبیرخانه حراست اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان )به نشانی اصفهان، خیابان سعادت آباد، چهارراه 

فرایبورگ( میباشد.       

م الف:558795
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برگزاری مسابقه فرهنگی  نور معرفت ویژه دعای عرفه
خـبرپیشنهاد سردبیر:

شهرستان

 برگزاری مسابقه فرهنگی 
نور معرفت ویژه دعای عرفه

مســابقه فرهنگی نور معرفت ویژه شــرکت 
کنندگان در مراسم دعای روح بخش عرفه در 
اصفهان برگزار می شود. مسئول دفتر نمایندگی 
بعثه مقام معظم رهبری استان گفت: مسابقه 
نور معرفت با مضامین عرفه و غدیر، ویژه شرکت 
کنندگان در مراسم دعای روح بخش عرفه در 
روز عرفه برای هفتمین سال متوالی در گلستان 
شهدا و آرامستان باغ رضوان و برخی مکان های 
برگزاری دعا توزیع می شــود. حجت االسالم 
مهدی گرجی افزود: این مسابقه به همت دفتر 
نمایندگی بعثه مقام معظم رهبری در اســتان 
اصفهان برگزار و به برنــدگان آن به قید قرعه 

جوایز نفیسی داده می شود.

شهردار فالورجان:
 اصناف، آماده همکاری و احترام 

دو جانبه با شهرداری باشند

شــهردار فالورجان در دیدار با ریاست جدید 
اتاق اصناف شهرســتان، با تاکید بر همدلی و 
تعامل شــهرداری و اصناف در ابعاد اقتصادی 
و اجتماعی گفــت: این انســجام قطعا نتایج 
موثری در بر خواهد داشــت؛ چرا که در سال 
گذشــته همین همکاری رضایت شهروندان 
و اصناف را به همراه داشــت. جواد نصری در 
این جلســه که اعضای شــورای اسالمی شهر 
فالورجان نیز حضور داشتند، افزود: اصناف به 
عنوان کارآفرین ترین بخش در اقتصاد کشور، 
انتظاراتی از شــهرداری دارنــد و تاکنون هر 
بار همکاری این دو نهاد مردمی انجام شــده، 
مردم راضی بودند. برای رونق اقتصادی شهر و 
احقاق حقوق شهروندی، هر دو نهاد به یکدیگر 
نیاز دارنــد و باید در کنار و همراه هم باشــند. 
مهندس جواد نصری با اشاره به موضوع عوارض 
شهرداری گفت: اصناف می تواند آمار واحدهای 

صنفی را در اختیار شهرداری قرار بدهد.
 رییس اتاق اصناف شهرســتان فالورجان نیز 
در این جلســه گفت: اصناف آمــاده همکاری 
و احتــرام دوجانبه با شــهرداری اســت؛ چرا 
 که اعتقــاد داریم این نگاه موجب رونق شــهر 

خواهد شد.

نماینده ولی فقیه در استان اصفهان گفت: صدق حدیث و امانتداری از 
ویژگی های مهم خبرنگاران است، خبرنگاری شغلی سخت و ارزشمند 
است و این خبرنگاران هستند که تاریخ را به نسل های بعد منتقل و افکار 
جامعه را تعیین می کنند.آیت ا...سید یوسف طباطبایی نژاد در آستانه 
روز خبرنگار در دیدار اعضای شورای بسیج رسانه استان اصفهان اظهار 
کرد: خبرنگاری، شغلی سخت و ارزشمند است و این خبرنگاران هستند 
که تاریخ را به نسل های بعد منتقل و افکار جامعه را تعیین می کنند. 
نماینده ولی فقیه در استان اصفهان ادامه داد: صدق حدیث و امانتداری 
از ویژگی های مهم خبرنگاران است، خبرنگاران باید درست بنویسند 
و چیزی کم و زیاد نکنند. وی خاطرنشان کرد: روایت حدیث نیز نوعی 
خبرنگاری است که البته چون راوی دروغگو داریم، روایت دروغ هم 
داریم و یکی از کارهای ســخت تعیین صدق روایات است که باید با 
تسلط بر علم رجال و شناخت نقل کنندگان آن را تشخیص داد. آیت ا... 
طباطبایی نژاد تصریح کرد: همه اهمیت یک روایت به راوی آن است و 
چه بسا حرف درستی از راوی ناشناس نقل شده باشد که آن را بر دیوار 
می زنیم چرا که قرار نیست نظر افراد را اجرا کنیم. امام جمعه اصفهان 
در تشریح دالیل وجود روایت های غلط عنوان کرد: در صد سال اول پس 
از هجرت، راویان شیعه زیادی نداریم و از سوی دیگر نوشتن احادیث از 
سوی خلفا ممنوع اعالم شده بود؛ اما از زمان عمربن عبدالعزیز نوشتن 
احادیث آغاز شد و شــیعیان به دنبال آن رفتند تا احادیث ناب را پیدا 
کنند. وی بیان کرد: تحریف از مشکالت اسالم است، بسیاری از احادیث 
از زمان امام باقر )علیه الســالم( به بعد اســت و احادیث بسیار کمی 
مستقیما از پیامبر اسالم )ص(نقل شده؛ اما چون معصوم این احادیث 

را برای راویان نقل کرده سندیت پیدا می کند.
امانتداری در سخن، سخت تر از امانتداری در ثروت است

آیت ا...طباطبایی نژاد با اشاره به حدیثی از امام صادق )علیه السالم( 
اظهار کرد: خوب بودن به طوالنی بودن رکوع و ســجود نیست بلکه 
به راستگویی و امانتداری اســت و امانتداری ســخن مهم تر از مال 

اســت.عضو مجلس خبرگان رهبری با طرح این مســئله که آیا هر 
حرفی را هم می شود منتشــر کرد، ادامه داد: البته نباید حق را برای 
امانتداری کنار گذاشــت بلکه باید با عقل ســنجید و حرف هایی را 
که به مصلحت نظام و شــخص است منتشــر نکرد، مسئله مفاسد 
اقتصادی نباید به گونه ای منتشــر شود که مســئوالن پاک دست و 
دلســوز زیر ســوال بروند. وی افزود: نباید به گونه ای اخبار منتشــر 
شود که منجر به ســیاه نمایی شود، اگر روند ســیاه نمایی ادامه پیدا 
 کند مردم می پرســند پس در این مملکت چه کســی خوب است؟

 آیت ا... طباطبایی نژاد اظهار کــرد: گروهی از افراد کارهای خوبی که 
انجام شده را فراموش می کنند و به فرمایش امام علی )علیه السالم( 
مگس صفتانه به دنبال چرک و آلودگی هســتند. نماینده ولی فقیه 
در استان اصفهان در ادامه یادآور شــد: در طول تاریخ پهلوی 7 هزار 
مگاوات برق در کشور تولید می شد و در طول مجلس چهارم رسیدن 
به تولید 16 هزار مگاوات آرزو بود؛ اما امروز 84 هزار مگاوات انرژی برق 
تولید می کنیم. بســیاری از خدمات در دوران انقالب اسالمی انجام 
شده و باید قدر این دستاوردها را بدانیم.امام جمعه اصفهان بیان کرد: 
خبرنگاران بدانند در مرز بهشت و جهنم راه می روند که از مو باریک تر 
و از شمشیر تیزتر است، پس برای دیده شدن یک تیتر از انصاف خارج 
نشوید، در گام دوم باید حکومت اسالمی تشکیل دهیم و در گام سوم به 
دنبال تمدن اسالمی برویم که در این مسیر باید خبرنگاران جمهوری 
اسالمی برای سایر دنیا الگو باشند.وی با اشاره به شهادت شهید محمود 
صارمی تصریح کرد: این که همه اقشار وقتی حرفی می زنند تا پای جان 
می ایستند بسیار با ارزش است، روحانیون نیز وقتی حرفی می زنند به 
میدان می آیند، گواه این مدعا آن که در هیچ دین و مذهبی روحانیون 
به میدان جنگ نمی روند؛ اما در دوران جنگ 4500 روحانی به شهادت 
رسیدند و این نشان می دهد روحانیون و خبرنگاران متحدانه در میدان 
هستند. آیت ا... طباطبایی نژاد خاطرنشان کرد: همه رؤسای جمهور 
کار کرده اند، البته بی تدبیری هایی نیز بوده؛ اما کارهای بسیار خوبی 

انجام شده و نباید آن ها را فراموش کرد.

اسالمی شــهر اصفهان در انتخابات هیئت رییسه شورای 
سومین سال از پنجمین دوره شورای اسالمی شهر صبح دیروز 
برگزار شد و علیرضا نصر اصفهانی با رای اکثریت اعضای این 
شورا به عنوان رییس جدید شورای اسالمی اصفهان انتخاب 
شد. انتخابات هیئت رییسه شــورای اسالمی شهرها هر سال 
یک بار و در اول شهریورماه برگزار می شد؛ اما امسال بر اساس 
آیین نامه وزارت کشــور زمان برگزاری آن به مرداد ماه تغییر 
یافت. نصر اصفهانی تنها کاندیدای شورای شهر اصفهان برای 
پذیرفتن تصدی ریاست پنجمین دوره شورای شهر در سومین 
سال این شورا بود که توانست رای اکثریت آرا را به دست آورده 
و جانشــین فتح ا...معین شــود. معین طی دو سال گذشته 
ریاست شورای اسالمی شهر اصفهان را بر عهده داشت؛ اما این 
دوره پس از آنکه در جلسه گذشته شورا نتوانست اجماع اعضا 
را به دست آورد، کرسی ریاســت را از دست داد. رییس سابق 
شورای اسالمی شهر اصفهان قبل از برگزاری انتخابات با بیان 
اینکه این جلسه صرفا برای انتخاب هیئت رییسه برگزار شده 
است، اظهار کرد: به منظور آشنایی بشــتر با افراد داوطلب و 
مسائل مربوط به شورا فرصت 48 ساعته برای اعضا ایجاد شد 

که انتخاب بهتری داشته باشند.
 معین با بیان اینکه گروه های مختلف درباره شــورای شــهر 
اظهار نظر می کنند که باعث خوشــبختی و نشــان از عالقه 
مندی و حساسیت مردم نسبت به شعار ماست، تصریح کرد: 
همه اعضا از دقت نظر مردم استقبال کرده و اقدامات خود را 
در معرض قضاوت آنها قرار داده انــد. وی با بیان اینکه یکی از 
اعضای شــورای شــهر مطلبی را عنوان کرد که اگر مخالف و 
موافق در جلسات نباشد، شــورا بی تاثیر و بی خاصیت است، 
گفت: شورای شهر اصفهان در دوره پنجم با یکدیگر متحد و 

همراه هستند. 
پس از برگزاری این انتخابات، محمد شــریعتی نیا با کســب 
11 رای به عنوان نایب رییس شــورا و اصغربرشان با 12 رای 
به عنوان منشی اول انتخاب شــدند و مهدی مزروعی و امیر 
احمد زندآور در دومین ســال در ســمت های خود به ترتیب 
به عنوان ســخنگو و خزانه دار شورای اســالمی شهر اصفهان 
با 12 رای موافق باقی ماندند. علیرضا نصر اصفهانی که سابقه 
مدیریت آموزش و پرورش فالورجان و میمه را نیز در کارنامه 
دارد، در پنجمین دوره انتخابات شــورای شهر توانسته بود با 
گرایش سیاسی انجمن اسالمی معلمان، بیشترین میزان آرای 
شهروندان اصفهانی را به دست آورد. نصر اصفهانی در دوره سوم 
و چهارم شورای شهر اصفهان نیز یکی از اعضای این شورا بود.

رییس جدید شورای شــهر پس از برگزاری انتخابات هیئت 
رییسه با بیان اینکه امروز شاهد همدلی، هم افزایی و صمیمت 
در این جلسه علنی بودیم، اظهار کرد: امروز در محیط صمیمانه 
و دوستانه و در فضای کامال دموکراسی انتخابات هیئت رییسه 
برگزار شد. وی با بیان اینکه از برادر و استاد خودم فتح ا... معین، 
قدردانی می کنم، ادامه داد: او شــخصیتی اســت که جایگاه 
استادی و ملی اش به اثبات رسیده و همواره وجودی پر خیر و 
برکت داشته است. از جایگاه یک شاگرد از وی درخواست دارم 
که مانند گذشته همچنان راهنمای ما در شورای شهر باشند. 
نصر اصفهانی در ادامه از اعضای شورای شهر درخواست کرد 
نسبت به سوگندی که در ابتدای شورا ادا کرده اند پایبند بوده 
و با مصوبات خود و تالش شــبانه روزی شهردار اصفهان بیش 
از گذشــته در راه خدمت به مردم گام بردارند. به گفته رییس 
جدید شورای شهر، همدلی و صمیمت اعضای شورای شهر در 
عین تضارب آرا یک نشان برای شورای شهر اصفهان محسوب 

می شود.

وحدت یا سیاست؟خبرنگاری، حرکت در مرز بهشت و جهنم است
  تغییر در هیئت رییسه شورای شهر اصفهان؛ نصراصفهانی جانشین معین شد  امام جمعه اصفهان در دیدار جمعی از اهالی رسانه مطرح کرد: 

 معاون حمل و نقل و ترافیک شــهردار در آیین امضای قرارداد ســامانه 
یکپارچه پرداخت الکترونیک، کارت هوشمند شهروندی و مدیریت ناوگان 
اتوبوسرانی اظهار کرد: مدت هاست که یکی از انتقادهای جدی شهروندان 
استفاده نشدن از فناوری های روز دنیا در حوزه های مختلف مانند حمل و 
نقل عمومی، مشخص بودن زمان بندی سفر، میزان تاخیر،  برنامه ریزی برای 
اطالع از آمدن اتوبوس ها به منظور سفرهای شهری و ... است، خوشبختانه 
با تالش دوساله مجموعه شــهرداری این دغدغه های شهروندان برطرف 

خواهد شد.
علیرضا صلواتی، تصریح کــرد: فراخوان این پروژه در یــک فرآیند کامال 
شفاف اعالم شد، پس از تایید صالحیت ها، شــرکت هایی که امتیاز فنی 
الزم را کسب کرده بودند قیمت های پیشنهادی خود را مطرح کردند و در 
نهایت شــرکت صاایران برای اجرای این پروژه انتخاب شد.معاون حمل و 
نقل و ترافیک شهرداری اصفهان با بیان اینکه شهرداری تجربه های بسیار 
خوبی از همکاری با شــرکت صاایران در بخش های مختلف دارد، افزود: 
 اجرای این پروژه نیز یکــی از فرصت های خوب هم برای این شــرکت و 
 هم برای شــهرداری اســت تا رضایتمندی هر چه بیشــتر شــهروندان

 جلب شود. 
قدرت افتخاری، مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی شهرداری اصفهان نیز 
با بیان اینکه طبق قول شهردار اصفهان مبنی بر مدیریت علمی اتوبوسرانی 
و توقع شــهروندان بر اســتفاده از تکنولوژی های روز پس از گذشته پنج 

دهه از تاسیس این شرکت، 
قرارداد ســامانه یکپارچه 
پرداخــت الکترونیــک، 
کارت هوشمند شهروندی 
نــاوگان  مدیریــت  و 
اتوبوسرانی امضا می شود 
تا دغدغه های شهروندان 
در این خصــوص برطرف 
شــود، اظهار کرد: شرکت 
واحد اتوبوسرانی اصفهان 
نخستین شرکتی است که 
سیستم پرداخت مکانیزه 
را راه انــدازی کــرد.وی، 
گســتره خدمات شرکت 
اتوبوســرانی را مساحتی 

بالغ بر 500 تا 600 کیلومتر عنوان کــرد و افزود: یکی از مواردی که طبق 
خواست شهردار اصفهان ایجاد شد اعالم برنامه زمان بندی حرکت ناوگان 
اتوبوسرانی اســت، این برنامه زمان بندی مســتلزم زیرساختی است که 
امیدواریم با اجرای این پروژه به آن دسترســی پیدا کنیم. یک سیســتم 
نسبتا ناقص در سالیان گذشته وجود داشت که کارکردی برای شهروندان 
 نداشــت و صرفا یک جنبه نظارتی در مقاطعی که سیســتم ســالم بود، 

ارائه می داد.
وی گفت: سیســتم کارت بلیت الکترونیکی در اصفهان نهادینه شده؛ اما 
به واسطه قدمت این سیســتم و توقعات مردم در ادامه راه مستلزم تغییر 
در سیســتم پرداخت الکترونیک بودیم و ضرورت ارائه خدمات برخط به 
شهروندان یکی از خواســته هایی بود که به آن رســیدیم. وی ادامه داد: 
الزمه تشویق شهروندان در استفاده بیشتر از خطوط اتوبوسرانی، حذف یا 
کاهش حداکثری پرداخت نقدی است که در این تکنولوژی پیش بینی شده 
است.مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی شهرداری اصفهان گفت: احیا و 
احقاق حقوق شهروندی در پرداخت الکترونیک مستلزم به روز رسانی این 
سیستم بود که با سیستم جدید این امر محقق و از تضییع حقوق شهروندان 
جلوگیری می شود، همچنین سیســتم های نظارتی و حوزه بهره وری و 
برنامه ریزی شرکت واحد اتوبوسرانی از این ابزار قدرتمند برای برنامه ریزی 
های آتی خود می توانند استفاده کنند تا بهره وری شرکت اتوبوسرانی به 
مراتب افزایش یابد.شــهرام رییسی، مدیرعامل ســازمان سرمایه گذاری 
و مشــارکت های مردمی 
شــهرداری اصفهــان نیز 
اظهار کرد: برای اجرای این 
پروژه دو مرحله فراخوان 
اجرا شــد کــه در نهایت 
شرکت صاایران برنده اعالم 
شد. این پروژه یکی از پروژه 
های بسیار حائز اهمیت از 
نظر مبلــغ و اثرگذاری در 
ارائه خدمات به شهروندان 
است. رییسی تصریح کرد: 
امیدواریــم اجــرای این 
پروژه بتواند منشأ خدمات 
خیــر برای شــهروندان و 

شهر اصفهان باشد.

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی شهرداری اصفهان:
مدیریت علمی اتوبوسرانی در اختیار شهروندان قرار می گیرد

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان- امور پیمانها

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
دستگاه مناقصه گزار اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان )نوبت دوم( 

م الف:556757

محل موضوع مناقصهردیف
انجام کار

مدت انجام 
مبنای برآوردکار)ماه(

مبلغ 
برآورد)ریال(

مبلغ سپرده شرکت 
در مناقصه)ریال(

 حداقل رتبه
 مورد نیاز

1
 A5 اجرای بندهای سنگ و سیمان حوضه آبخیز

)شماره نیاز در سامانه ستاد: 2098003457000031(
شهرستان 

12فریدن
فهرست بهای 

آبخیزداری و منابع 
طبیعی سال 98

5 آب برای اشخاص 8/500/000/000425/000/000
حقوقی

2

ترمیم بند خاکی و اجرای ریپ رپ و سرریز 
اضطراری سد خاکی پیکان 

)شماره نیاز در سامانه ستاد:2098003457000032(
شهرستان 

12اصفهان
فهرست بهای 

آبخیزداری و منابع 
طبیعی سال 98

5 آب برای اشخاص 8/500/000/000425/000/000
حقوقی

3
اجرای بندهای سنگ و سیمان حوضه آبخیز زفره

)شماره نیاز در سامانه ستاد: 2098003457000033(
شهرستان 

12اصفهان
فهرست بهای 

آبخیزداری و منابع 
طبیعی سال 98

5 آب برای اشخاص 12/630/000/000631/500/000
حقوقی

4
اجرای بند خاکی مجلسی طالخونچه

)شماره نیاز در سامانه ستاد: 2098003457000034(
شهرستان 

12مبارکه
فهرست بهای 

آبخیزداری و منابع 
طبیعی سال 98

5 آب برای اشخاص 14/000/000/000700/000/000
حقوقی

5
اجرای بندهای سنگ و سیمان حوضه آبخیز عسگران
)شماره نیاز در سامانه ستاد: 2098003457000035(

شهرستان 
تیران و 
کرون

12
فهرست بهای 

آبخیزداری و منابع 
طبیعی سال 98

5 آب برای اشخاص 6/380/000/000319/000/000
حقوقی

6
اجرای کنترل سیالب حوضه آبخیز حوضه قهرود

)شماره نیاز در سامانه ستاد: 2098003457000036(
شهرستان 

12کاشان
فهرست بهای 

آبخیزداری و منابع 
طبیعی سال 98

5 آب برای اشخاص 19/400/000/000970/000/000
حقوقی

7
اجرای بخش سیالب حوضه آبخیز مرغ و دنبی

)شماره نیاز در سامانه ستاد: 2098003457000037(
شهرستان 

12برخوار
فهرست بهای 

آبخیزداری و منابع 
طبیعی سال 98

5 آب برای اشخاص 17/500/000/000875/000/000
حقوقی

1- محل دریافت اسناد مناقصه: ســامانه تــدارکات الکترونیکی دولت 
 )https://etend.setadiran.ir(

زمان انتشار مناقصه در ســامانه ستاد ســاعت 8 صبح روز سه شنبه مورخ 
15//1398/05 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: تا ساعت 19 روز شنبه 
مورخ 1398/05/19

مهلت زمانی ارسال پیشنهاد: تا ساعت 14 روز شنبه مورخ 1398/06/02 
زمان بازگشــایی پیشــنهادها: ســاعت 8 صبح روز یکشــنبه مورخ 
1398/06/03 در محل سالن جلسات اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 

استان اصفهان می باشد.
2- محل تحویل اسناد مناقصه: ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت به 
نشــانی )https://etend.setadiran.ir( و در مورد خواســته شده در 
اسناد، دبیرخانه اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان میباشد.

3- پیمانکاران واجد شرایط: کلیه اشخاص حقوقی واجد شرایط و تأیید 
صالحیت شده توسط نظام فنی و اجرائی کشور

4- صالحیت کلیه اشخاص حقوقی می بایســت در سامانه اطالعات عوامل 
نظام فنی و اجرائی کشور )http://sajar.mporg.ir( به ثبت رسیده باشد، 

در غیر این صورت پیشنهاد مناقصه گر مردود اعالم خواهد شد.
5- سپرده شرکت در مناقصه: ضمانت نامه بانکی یا واریز وجه به حساب 
 IR    260100004061042107670242 تمرکز وجوه سپرده به شماره
نزد بانک مرکــزی ایران به نام اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری اســتان 

اصفهان
6- تعیین دامنه مناسب ترین قیمت های پیشنهادی بر اساس بخشنامه به 
 شماره 94/158764 مورخ 1394/07/31 ســازمان برنامه و بودجه کشور 

می  باشد.
7- هزینه آگهی برعهده برندگان مناقصه می باشد.

حدیث زاهدی
 نرگس طلوعی
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  امام صادق علیه السالم:
   در قیامت ، آن گاه كه بنده در پیشگاه خداوند 
مى ايستد ، نخستین چیزى كه از او مى پرسند ، 

نمازهاى واجب ، زكات و روزه واجب است .
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جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان، فعالیت خود را از سال 1359 آغاز کرد. در زمان تعطیلی دانشگاه ها، وظیفه 
جذب و به کارگیری اساتید، کارکنان و دانشجویان برای انجام پروژه های مورد نیاز صنایع، تاسیس دفتر ارتباط 
با صنعت دانشگاه،راه اندازی ستاد سازندگی وآموزش با همکاری وزارت آب و برق، شکل دهی و تامین نیرو برای 
ادارات و نهادهای انقالب اسالمی و شرکت در دفاع مقدس و در عین حال مدیریت دانشگاه ها را بر عهده داشت. پس 
از بازگشایی دانشگاه ها، جهاد دانشگاهی نقش بارزی را در این امر ایفا کرد. در طول دفاع مقدس جهاددانشگاهی 
نسبت به تاسیس دفتر پشتیبانی جنگ در اصفهان و اهواز اقدام کرد و توانست در انجام پروژه های تخصصی جنگ 
و اعزام نیرو در این دفاع جانانه، همپای ملت شهیدپرور ایران شرکت کند. فعالیت های این واحد در حال حاضر با 
توجه به اساسنامه مصوب شورای انقالب فرهنگی در زمینه های پژوهشی، آموزشی، اشتغال و کارآفرینی انجام 
می گیرد.در همین راستا به مناسبت سی و نهمین سال تاسیس جهاد دانشگاهی، آیین رونمایی از دستاوردهای 
برتر واحد صنعتی اصفهان  با حضور دکتر قاضی عسگر، معاون هماهنگ کننده استاندار،دکتر سید محمد ابطحی، 

رییس دانشگاه صنعتی اصفهان  و اصحاب رسانه برگزار شد.
مرتضی تیموری، رییس جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان در این رونمایی اظهار کرد: جهاددانشگاهی سه 
مقطع حساس انقالب را تجربه کرده است. در مقطع اول جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان، سال 59 تا 61  متولی 
امر فرهنگی در دانشگاه بوده و همزمان مشارکت جدی در عرصه دانش بنیان در دوران دفاع مقدس را در کارنامه 
فعالیت خود دارد. رییس جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان تاکید کرد: یکی از افتخارات جهاددانشگاهی، 
دوران دفاع مقدس است  که خوش درخشید و جهادگرایانه تالش و کوشش کرد و همچون دیگر آحاد مردم با 
بیگانگان و بسیج جهانی باسالح علمی  و جهادی مبارزه کرد و در این میان جهاددانشگاهی صنعتی اصفهان تنها  
واحدی بود که دفتر پشتیبانی جنگ تحمیلی را برعهده گرفت. وی افزود: حدود 200 پروژه تحقیقاتی در آن زمان 
به دفتر جهاددانشگاهی صنعتی اصفهان  ارجاع  داده شد  که 50 پروژه آن تحقق یافت همچنین تاسیس انجمن 
رمز ایران نیز به همت جهاددانشگاهی و متاثر از فعالیت جهاددانشگاهی صنعتی اصفهان در عرصه دوران دفاع 
مقدس مبتنی بر رمزگذاری بیسیم ها شکل گرفت. رییس جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان با بیان اینکه 
بعد از دفاع مقدس جهاد دانشگاهی به عرصه سازندگی و صنعت ورود پیدا کرد، افزود: طی 10 سال گذشته که 
نام گذاری سال های اخیر از سوی مقام معظم رهبری بر مبنای مباحث اقتصادی مطرح شده است، جهاد دانشگاهی 
وارد مقوله علمی و پژوهشی شد. رییس جهاددانشگاهی صنعتی اصفهان با بیان اینکه بنیانگذاری سازمان های 
فرهنگی مثل راه اندازی خبرگزاری ایکنا، ایسنا و مرکز افکار سنجی از دیگر اقدامات صورت گرفته درآن دوران 
است، خاطرنشان کرد: در حقیقت تمامی راه اندازی هاو اقدامات صورت گرفته یک خط شکنی در حوزه فرهنگی 
بوده است. وی خاطرنشان کرد: در ادامه مسیر نیز جهاددانشگاهی به عرصه صنعت و سازندگی وارد شد و  با تاکید 
رهبر معظم انقالب به مقوله علمی و پژوهشی ورود پیدا کرد. تیموری باتاکید براینکه طی 5 ماه ابتدای سال جاری 

پروژه های متعددی را به اتمام رسانده ایم یا در دســت اقدام داریم، افزود:  در 11 بخش حوزه فرهنگی نیز واحد 
صنعتی اصفهان  توانسته است در  5 حوزه رتبه برتر کشــور را کسب کند و به عنوان تنها واحد جهاددانشگاهی 
کشور همزمان در 5 حوزه حائز رتبه برتر شــد. وی درادامه تاکید کرد: در جهادانشگاهی سه پژوهشگاه بزرگ و 
27 پژوهشکده مستقل و 101 گروه پژوهشی وجود دارد که از این موارد دو گروه پژوهشی در جهاد دانشگاهی 
صنعتی اصفهان  قراردارد؛  نخست گروه پژوهشی شیمی واحد صنعتی اصفهان است که با کسب رتبه 9 از 101 و 
گروه پژوهشی برق دومین گروه این واحد با کسب رتبه 12 طبق ارزیابی سال 96 توانسته به این موفقیت دست 
یابد.تیموری ادامه داد: در حوزه آموزشی، جهاددانشگاهی صنعتی اصفهان رتبه 4 را در تعداد برگزاری دوره های 

آموزشی و جذب فراگیر در سطح کشور کسب کرده و این مهم  نشان از توان و همت باالی نیروهای واحد صنعتی 
اصفهان است.رییس جهاددانشــگاهی صنعتی اصفهان عنوان کرد: اصفهان دومین استان دانشگاهی در سطح 
کشور است و دومین جامعه علمی و دانشگاهی از لحاظ آماری و توانمندی در استان وجود دارد که این  مهم نیز در 
عرصه جهاددانشگاهی مشاهده می شود. وی یادآور شد: با وجود دو واحد جهاددانشگاهی، موسسه آموزش عالی 
غیرانتفاعی و سه شرکت خدمات فنی و مهندسی و در کل 7 مجموعه درسطح استان، اصفهان توانسته دومین رتبه  

به لحاظ ساختاری در سطح کشور را به خود اختصاص دهد. 
همکاریدانشگاهباجهاددانشگاهیبیشترمیشود

در ادامه این مراسم رییس دانشگاه صنعتی اصفهان اظهار کرد: فعالیت های جهاد دانشگاهی، قریب به 40 سال در 
حوزه های مختلف بوده است. سید مهدی ابطحی با بیان اینکه جهاد دانشگاهی شریک خوبی برای دانشگاه هاست، 

تاکید کرد: جهاد دانشگاهی در حوزه فرهنگی همواره درخشیده است و در حوزه فناوری نیز به مدد نیروهای جوان 
خود می تواند همکاری دانشگاه با جهاد دانشگاهی را بیشتر  و دســتاوردهای مشترک دانشگاه را ارائه کند.وی 
افزود: در این خصوص صحبت هایی با رییس جهاد دانشگاهی واحد صنعتی انجام شده و در نظر داریم با امضای 
تفاهم نامه ای، زمینه های همکاری را بیشتر کرده و بتوانیم بیش ازپیش در پیشبرد علمی کشور کوشا باشیم چرا 
که پایین بودن سطح حقوق و دستمزد علت خروج دانشجویان از کشور شده است .در ادامه این نشست سیدحسن 
قاضی عسگر، معاون هماهنگ کننده اســتاندار اظهار کرد: بهتر است به این بپردازیم که چرا وضعیت اقتصادی 
مطلوب نیست، حتی با وجود اینکه اقدامات درخور توجهی در کشور انجام می گیرد. وی با بیان اینکه در کشور 
چند مشکل اساسی معضالت اقتصادی را ایجاد کرده است، افزود: یکی از این مشکالت، دولتی بودن اقتصاد است 
که صدمات بسیاری به کشور زده است.معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان با اشاره به اینکه مشکل 
دوم سیاست سرکوب نرخ ارز است که سال ها اجرا شده، گفت: مشکل دیگر به عنوان عامل هدر رفت منابع کشور، 
پرداخت یارانه های کور و هدر رفتن منابع است. وی با تاکید بر اینکه پایین بودن سطح حقوق و دستمزد، موجب 
معضالت اقتصادی کشور شــده اســت، تصریح کرد: این باعث بروز فاجعه ای در دانشگاه ها تحت عنوان خروج 
دانشجویان از کشور شده است.قاضی عســگر ادامه د اد:ریشه مسائل و مشکالت کشور را باید با آگاهی رسانی و 
آموزش اصالح کنیم تا مشکالت کشور حل شود.  وی با اشاره به اینکه خوشبختانه طی سه ماهه نخست امسال در 
استان اصفهان نرخ بیکاری از 14/1 به 10/7درصد کاهش یافته است، ابرازامیدواری کرد: با اصالح بیشتر بتوانیم 
ارزش فناوری و دانش را در کشور گسترش دهیم. معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان گفت: از جهاد 
دانشگاهی انتظار می رود مثلث جهاد، شهرک علمی تحقیقاتی و دانشگاه های استان به صورت مکمل یکدیگر قدم 
بردارند تا در حوزه تجاری سازی مشکالت را مرتفع کنیم. وی با بیان اینکه مجموعه هایی همچون جهاد دانشگاهی 
باید در جهت تجاری سازی کمک کنند، تاکید کرد: دفاع دانش بنیان از کشور باید یک اصل مهم برای تمام افراد 
باشد و جهاد باید بتواند با برگزاری کارگاه های آموزشی روشنگر در سطح استان در راستای ارتقای علمی تالش کند.  
قاضی عسگر با بیان اینکه به دلیل عقب بودن از برنامه های توسعه ششم، جهاد دانشگاهی باید توسعه مهارت آموزی 
را بیشتر مد نظر قرار دهد، گفت: جهاد دانشگاهی باید بتواند مهارت آموزی را به دانش آموخته های دانشگاهی ارائه 
دهد. وی بر ضرورت درگیر شدن جهاد در پروژه های کالن کشور تاکید کرد و افزود: جهاد باید در تعامل بیشتر با 
دانشگاه همت و مشکالت کشور را حل کند. معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان با بیان اینکه در 
حوزه های سرمایه گذاری استانداری پرتال معرفی فرصت های سرمایه گذاری وجود دارد، اظهار کرد: از تمام افراد 

دخیل در حوزه دانش بنیان می خواهیم در این پرتال سرمایه گذاری کنند.  
گفتنی اســت؛ در این مراسم ازطرح های جهاد دانشــگاهی واحد صنعتی که شامل: دســتیابی به دانش فنی 
فرموالسیون شیمیایی و تکنولوژی پوشش دهی فسفاته، دستیابی به دانش فنی تولید هیدروژل های متخلخل 
با قابلیت کاربرد در کشاورزی، ترجمه کتاب در حوزه آموزش بروز زبان انگلیسی و چند جلد انتشار کتب مختلف 

در حوزه های گوناگون رونمایی شد.

بهمناسبتسیونهمینسالتاسیسجهاددانشگاهیانجامشد؛

رونمایی از دستاوردهای برتر جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان

درآستانهروزخبرنگار؛نشستخبریفرماندهیانتظامیاستانبرگزارشد

 گزارش یک نشست

بهانه، روز خبرنگار بود و میزبان، فرماندهی نیروی انتظامی اســتان که 
جزو نهادهای ســرآمد در تعامل مثبت با رسانه هاست. جلسه به سنت 
همیشگی با تالوت آیات قرآن و پخش سرود جمهوری اسالمی و نماهنگ 
زیارت مخصوص حضرت علی ابن موســی الرضا)ع( شــکل و شمایل 
جدی به خود گرفت و البته ناجای استان این بار یک سورپرایز هم برای 
خبرنگاران داشت؛کلیپی زیبا و کوتاه درباره زحمات خبرنگاران و عکاسان 
که با تصاویر و فیلم های حضور اصحاب رســانه اصفهان در نشست های 

خبری پلیس و مراســمات مربوط به نیروی انتظامی تهیه شده بود و با 
استقبال و لبخندهای خبرنگاران هم روبه روشد.سردار معصوم بیگی در 
ابتدای نشســت روز خبرنگار را تبریک گفت و یادی از شهدای خبرنگار 
از جمله »شهید صارمی« کرد و گفت که »نقش خبرنگاران در آرامش و 
احساس امنیت مردم بی بدیل و کم نظیر است، در نظرسنجی ها توسط 
یکی از دستگاه های مسئول رضایتمندی از انتظامی استان اصفهان در 
صدر قرار گرفته که نقش خبرنگاران در این موفقیت نقش حائز اهمیتی 
است.«در ادامه و پس از تعریف و تمجید از مقام خبرنگار، سردار به سراغ 
آمریکا رفت و یادآور شد که سالروز حمله اتمی آمریکا به هیروشیماست 

و تاکید کرد امثال این اتفاقات ثابت می کند که هرکجا جنایتی در تاریخ 
رخ داده، دســت پلید آمریکا در آن نقش داشته و این دست پلید را باید 
به خودمان یادآور شــویم.بخش بعدی مراســم؛ آماری درباره عملکرد 
چهارماهه ابتدایی نیروی انتظامــی در بخش ها و حوزه های مختلف در 
مقایسه با مدت مشابه سال گذشــته بود. اکثر آماری که سردار معصوم 
بیگی ارائه کرد، حکایت از »مثبت بودن« این عملکرد داشت. در بسیاری 
از حوزه ها، پلیس توانسته در برخورد با ناهنجاری و بی قانونی و خالف، 
رشد برخورد و دستگیری و کشفیات را داشته باشد به جز یکی دو مورد 

که آمار منفی و متاثرکننده ای داشت.

پایان بخش مراسم هم تقدیر از خبرنگاران با اهدای لوح و هدیه بود. سردار با لبخند به یکایک خبرنگاران خسته نباشید گفت و از آنها تقدیر کرد و یک نشست دیگر در جمع مدیران انتظامی استان مثل همیشه با خاطره و لبخند و بدون خستگی به پایان رسید.

سمیهپارسادوست

فرمانده ناجای استان گفت که در حوزه سرقت 
و مبارزه با سرقت در سال جاری 40 باند سرقت 
شناسایی و با آنها برخورد شده است، بیشترین 
برخورد با سرقت از منازل، سیم و کابل برق و 
برخورد با باندهای سرقت داخل خودرو بوده 
اســت.بنا بر گفته معصوم بیگــی؛ در زمینه 
دستگیری سارقان، رشد 40 درصدی صورت 
گرفته است: »دستگیرشدگان این حوزه 39 
درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش 
دارد، در حوزه کشف هم 15 درصد افزایش را 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته ایم.«

یکــی از دغدغه های جدی پلیس در ســالی 
که شعار آن رونق تولید ملی است، مبارزه با 
»قاچاق« است. در این حوزه به گفته سردار 
معصوم بیگی؛ بیــش از 800 پرونده قاچاق 
کاال تشکیل شده و حدود 950 نفر قاچاقچی 
کاال توسط نیروی انتظامی استان دستگیر و 
با آنها برخورد صورت گرفته اســت.در زمینه 
توقیف وسیله نقلیه قاچاقچیان هم رشد 22 
درصدی اتفاق افتاده اســت. فرمانده ناجای 
استان گفت که در کشف قاچاق سوخت هم 
رشد 50 درصدی داشته ایم، در حوزه احتکار 
و مبارزه با قاچاق کاال طی4 ماهه اول ســال 
98 ارزش کل کاالهای مکشوفه بیش از 448 

میلیارد ریال بوده است.
مبارزه بــا احتــکار و قاچــاق کاال و کنترل 
انبارهای سطح استان هم به طور جدی دنبال 
شده اســت و بر عمده انبارها نظارت الزم از 
سوی انتظامی استان اصفهان و دستگاه های 

مربوطه صورت می گیرد.

اما حوزه راهنمایی و رانندگی از آن حوزه هایی 
است که ناجا روی آن حساســیت ویژه ای دارد 
و طبیعی هم هست چون مستقیما با جان مردم 
سر و کار دارد. سردار، درباره اقدامات تازه صورت 
گرفته در این حوزه تاکید کــرد که فرماندهی 
انتظامی استان »پلیس کنترل نامحسوس« را 
فعال کرده اســت و تیم های مشخصی مشغول 
کنترل بی قانونی ها در این حوزه هستند.تقویت 
نظارت بر توقف در مکان های ممنوعه به صورت 
مکانیزه هم از دیگر اقدامات پلیس راهور استان 
اســت. یکی از خطوط قرمز که فرمانده ناجای 
اســتان بارها بر آن تاکید کرده، برخورد قاطع با 
کسانی است که آرامش و امنیت و نظم عمومی را 
برهم می زنند و »دوردورکنندگان« هم در همین 
حلقه قرار می گیرند. سردار اشاره کرد که از 15 
اردیبهشت تا امروز با بالغ بر 2 هزار و 141 خودرو 
برخورد شده است که تخلفاتی از جمله شیشه 

دودی، آلودگی صوتی و سگ گردانی داشتند.

اما به »فضــای مجازی« می رســیم که یکی از 
دغدغه های اصلی مردم و مســئوالن است. این 
هم یکی از همان حوزه هایی است که با آمار منفی 
و افزایش جرم در آن روبه رو هســتیم. ســردار 
معصوم بیگی گفت که »برداشت های غیرمجاز 
از حســاب بانکی مردم بیــش از 200 درصد، 
کالهبرداری های رایانه ای بیش از 80 درصد و 
مزاحمت های اینترنتی 63 درصد افزایش داشته 
است.« در همین راستا هم طرح مقابله با کسب و 
کارهای غیرمجاز اینترنتی با جدیت دنبال شده 
است. به گفته معصوم بیگی؛ طرح مقابله با خرید 
و فروش ســالح غیرمجاز نیز در حال اجراست؛ 
خرید و فروش رسمی ســالح در اصفهان وجود 
ندارد، اما در سال جاری برخورد با سالح و مهمات 
غیرمجاز 35 درصد رشــد داشته است.حرکت 
مجرمان به سمت حرفه ای شدن و سازماندهی، 
عدم آشــنایی عموم مردم با راهکارهای سرقت 
اینترنتی )فیشینگ(، افزایش درگاه های اینترنتی 
و عدم بازدارندگی مجــازات هم به عنوان دلیل 
افزایش این جرائم مطرح است، همچنین حرکت 
مردم به سمت خرید و فروش در فضای مجازی 

نیز از دالیل این امر است.

پس از پایان صحبت های سردار، نوبت به سواالت 
خبرنگاران رسید. ســواالت متنوع بود و حدود 
یک ساعت و نیم هم به طول انجامید. خبرنگاری 
درباره حادثه ســقوط مینی بوس در خوانســار 
پرسید. مقابله با تخلفات موتورسواران و توقیف 
بیش از هزار دستگاه ماینر توسط نیروی انتظامی 
استان اصفهان از دیگر سواالت مطرح شده بود.
فرمانده انتظامی اســتان اصفهان در پاســخ به 
سوال خبرنگار »زاینده رود« در رابطه با برخورد 
با بی حجابی و کشــف حجاب هم گفت: در این 
حوزه 26 دستگاه مسئولیت دارند و 300 وظیفه 
برای این دستگاه ها ارائه شده و 7 درصد وظیفه 
و 21 مورد با نیروی انتظامی اســت؛ اما در خأل 
فعالیت سایر دســتگاه ها نیروی انتظامی ورود 
می کند.دستگاه های فرهنگی که مسئول فرهنگ 
و اخالق جامعه هستند مقدم خواهند بود، در کل 
وقتی مطالبات مردمی وجــود دارد پلیس باید 
پاسخگو باشد، چراکه اگر امنیت اخالقی به هم 

بخورد، جامعه با مشکل مواجه می شود.

در حوادث حوزه درون شهری بر اساس آمار اعالمی، آمار جانباختگان 13 درصد 
کاهش داشته است. 38 درصد سهم جانباختگان تصادفات درون شهری مربوط به 
عابران پیاده، 41 درصد موتورسواران و 19 درصد هم مربوط به سایر وسایل نقلیه 
است. در زمینه تصادفات در جاده های استان هم آمار مثبت و  منفی داشته ایم؛ 
تصادفات در جاده های استان 11 درصد کاهش داشته؛ اما آمار فوتی ها حدود 10 
درصد افزایش داشته که این به دلیل شدت تصادفات است. 43 درصد عدم توجه 
به جلو، 18 درصد عدم حفظ هوشیاری، 8 درصد عدم توانایی در کنترل وسایل 

نقلیه و 5 درصد تغییر مسیر ناگهانی از علل تصادفات بوده است.

در حــوزه امدادخواهی از پلیــس 110، بالغ بر یــک میلیون 
امدادخواهی انجام شــده اســت کــه می توان گفــت در هر 
 ســاعت بیش از 480 زنگ خور برای پلیس 110 وجود داشته

 است.
معصوم بیگی تاکید کرد: برخورد با اراذل و اوباش و تحرک آنها 
به عنوان خط قرمز پلیس اعالم شده و طبق آمار، برخورد با این 
افراد 38 درصد افزایش داشته است و ما به اراذل و اوباش امکان 

تحرک نخواهیم داد.

اما یکی دیگر از حوزه هایی که سردار معصوم بیگی 
تاکید داشت با وجود تالش شــبانه روزی نیروهای 
پلیس، آمار تاســف باری از آن به گوش می رســد، 
حوزه »مواد مخدر« است. مواد مخدری که معصوم 
بیگی از آن با عنوان »ابرآسیب« یاد می کند: »بالغ 
بر 15 تن مواد مخدر کشف شده است که نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته 17 درصد افزایش داشته 
اســت، همچنین بالغ بر 600 درصد کشفیات مواد 
مخدر صنعتی افزایش داشــته است.«رشــد 600 
درصدی کشــفیات مواد مخدر صنعتــی و به ویژه 
شیشــه همان قدر که از زحمات پلیــس حکایت 
دارد، به همان انــدازه »نگران کننــده« و به قول 
فرمانده انتظامی اســتان »هشــدار دهنده« است. 
در همین بخش معصوم بیگــی تاکید کرد که مردم 
»نباید همــه چیز را بــه عهده نیــروی انتظامی« 
بگذارنــد و باید بدانند مواد مخدر، صحنه تســت و 
آزمایش نیست و یک بار تجربه آن، می تواند یک عمر 
پشیمانی و در به دری را به همراه داشته باشد و الزم 
 است پدران و مادران بیشــتر مواظب فرزندان خود

 باشند.
فرماندهــی انتظامــی اســتان اصفهان با اشــاره 
به اینکه بــا 50 باند مــواد مخدر برخورد شــده و 
27 درصد هم دســتگیری قاچاقچیان نســبت به 
ســال گذشــته افزایش داشته اســت، اضافه کرد: 
در برخــورد بــا قاچاقچیان 36 درصــد، در بخش 
برخــورد با حمل کننــدگان 39 درصــد و برخورد 
با توزیع کننــدگان و فروشــندگان خرد 16 درصد 

افزایش وجود دارد.

کشــفیات و برخورد در حــوزه جرائم 
اقتصادی هم بیــش از 31 درصد در 4 
ماهه اول سال 98 نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته افزایش داشته است.  بنابر 
اعالم ســردار معصوم بیگــی؛ 14 باند 
 جعل و کالهبــرداری هم که بســیار 
فعال بودند شناسایی و با آنها برخورد 

شد.

سرقتومبارزهباسرقت

مبارزهباقاچاق

حوزهراهور

افزایشجرائم»فضایمجازی«
ویکدغدغهجدی

پاسخبهسوال»زایندهرود«

حوادثدرونشهری

پایان

امدادخواهیاز110

موادمخدر؛»ابرآسیب«اجتماعی
ویکهشدارجدی

مبارزهباجرائماقتصادی

حدیثزاهدی


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

