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روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی

 دبیر علمی ششمین کنگره 
بین المللی سردرد ایران:

اصفهان ظرفیت خوبی برای 
توسعه گردشگری سالمت 

دارد

ناگه

دبیر علمی ششمین کنگره بین المللی 
سردرد ایران گفت: ایران به ویژه شهر 
اصفهان ظرفیت خوبی برای توریست 
درمانی در حوزه مغز و اعصاب دارد که 

باید ظرفیت های آن معرفی شود.
پروفسور سعیت آشــینا  اظهارداشت: 
متخصصین مغز و اعصــاب و نورلوژی 
ایران از نظر علمی و درمانی در ســطح 
متخصصان تراز اول آمریکا و اروپا قرار 
دارند و پروتکل ها و روند درمانی مورد 
اســتفاده برای بیماران مغز و اعصاب 
در ایران مشــابه آخریــن روش های 
رسمی بین المللی در سطح کشورهای 

پیشرفته است. 
وی افــزود: از امکانات بیمارســتانی 
اصفهان و کلینیک مغز و اعصاب شهرک 
ســامت اصفهان بازدید کردم و آن را 
مرکزی اســتاندارد برای تشــخیص و 

درمان بیماری های نورولوژی دیدم.
آشینا یادآور شــد: توجه کشور ایران 
در زمینه توریسم سامت می تواند در 
نهایت به گسترش بیشتر دانش پزشکی 

در ایران و خاورمیانه منجر شود. 
وی بــا بیان اینکــه این کنگــره برای 
نخستین بار در شهری جز تهران برگزار 
می شــود و مهمانان خارجی از آمریکا، 
اروپا و آسیا در این رویداد علمی شرکت 
داشتند، تصریح کرد : در پزشکی تنها 
کمک به بیمار معیار عمل اســت و این 
علم بدون توجــه به ملیت و مســائل 
سیاسی به دنبال کمک به بیماران است 
و ایران در منطقه غرب آســیا می تواند 

زمینه ساز تحول نورولوژی باشد.
الزم به ذکــر است؛ششــمین کنگره 
بین المللی سردرد ایران روز جمعه  در 

اصفهان به کار خود پایان داد.

 طی پنج ماهه نخست امسال، سهم اصفهان در جذب سرمایه گذاری خارجی تنها یک طرح بوده است؛

جذابیت دودی!
3

چشم اصفهان به آسمان
 طبق آمار دفتر مطالعات مدیریت منابع آب ایران، استان اصفهان در 25 روز نخست سال آبی جاری  برخالف سال قبل، هیچ بارشی نداشته است

5

یمنا
س: ا

عک

مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان:

بدهکاران مالیاتی تا پایان مهر فرصت دارند
مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان با اشاره به اجرای طرح بخشودگی جرائم مالیاتی، گفت: بدهکاران مالیاتی تا پایان 

مهر، مهلت شرکت در طرح بخشودگی جرائم مالیاتی را دارند. 

استاندار اصفهان:

نگاه توسعه ای به مدارس غیردولتی داشته باشیم
اســتاندار اصفهان گفت: اگر می خواهیم به سمت توســعه برویم باید به بخش خصوصی و مدارس غیردولتی نیز نگاه 

توسعه ای داشته باشیم.

مدیر منطقه 9 شهرداری اصفهان خبر داد:

پیشرفت ۶0 درصدی خیابان کمکِی آتشگاه
مدیر منطقه ۹ شــهرداری اصفهان گفت: میزان هزینه پروژه احداث خیابان کمکی آتشگاه ۲۰۸ میلیارد ریال برآورد 

شده است

صفحه 3

صفحه 5

صفحه 7

 وقتی تجربه تیم های اصفهانی مزید بر علت می شود؛

6سرنوشت نمازی در انتظار منصوریان

در کارگاه آموزشی »مدیریت کسب وکار در رسانه« مطرح شد:
چرا نیویورک تایمز هنوز زنده است؟

رضا ابراهیم زاده، در کارگاه آموزشی »مدیریت کسب وکار در رسانه با تاکید بر مطبوعات« که ۲۴ مهرماه به 
همت فرهنگسرای تخصصی رسانه در مجتمع مطبوعاتی اصفهان برگزار شد، گفت: پنج تهدید اساسی برای 
هر صنعت، به ویژه رسانه وجود دارد که شامل تهدید تازه واردها، تهدید چانه زنی خریداران، تهدید کاالها و 
خدمات جایگزین، تهدید قدرت چانه زنی تامین کنندگان مواد اولیه و تهدید رقابت درون صنعت می شود. عضو 
هیئت علمی دانشگاه اصفهان با بیان اینکه هر کسب وکار باید برای تداوم حیات خود به این پنج تهدید توجه 
داشته باشد، ادامه داد: نخستین تهدید، تهدید تازه واردهاست. اگر دقت کرده باشید چند سال پیش تعداد 
فست فودها انگشت شمار بود؛ اما اکنون در هر خیابان سه مغازه فست فود وجود دارد و این یعنی این صنعت 
ساختار ساده ای دارد و هر کس می تواند به آن وارد شود. درست برخاف صنعت هواپیماسازی که سال های 
سال است در انحصار دو شرکت قرار دارد و به دلیل ساختار پیچیده اش، هیچ کس قادر به راه اندازی آن نیست. 
وی افزود: متاسفانه صنعت مطبوعات در آینده ای نزدیک وضعیتی مشابه وضعیت فست فودها پیدا خواهد کرد 
چراکه پلتفرم های جدید و نسل چهارم و پنجم وب ها، به همه امکان تولید خبر به سبک روزنامه ها را می دهد.

این دانش آموخته مدیریت رسانه خاطر نشان کرد: نیویورک تایمز نیز زمانی با این مشکل روبه رو شد؛ اما برای 
کم کردن تهدید تازه واردها سه اقدام انجام داد؛ در نخستین گام به سبک تازه واردها عمل کرد. به این معنی 
که یک ساختار سلسله مراتبی، متشکل از اپلیکیشن، وب سایت و شبکه اجتماعی خلق کرد تا مخاطبانش را 
مجاب کند که در این فضای جدید به سمت خودش برگردند و البته نشر نسخه چاپی خود را نیز برای طیف 
خاصی از طرفداران ادامه داد. ابراهیم زاده تصریح کرد: اگر تازه واردها می خواستند با استفاده از شبکه های 
اجتماعی نیویورک تایمز را حذف کنند، نیویورک تایمز با استفاده از همین شبکه توانست مخاطبان بیشتری را 
جذب و برای خود فرصت های تبلیغاتی جدیدی به وجود بیاورد.این مدرس دانشگاه، دومین گام نیویورک تایمز 
را راه اندازی اتاق فکری با حضور روزنامه نگاران باسابقه، متخصصان تبلیغات و روان شناسان دانست و گفت: 
به واسطه اطاعاتی که از تحلیل مخاطبان شبکه های اجتماعی این رسانه حاصل می شد متخصصان به این 
نتیجه رسیدند که باید سبک های خبری گذشته را کنار بگذارند و متناسب با نیاز مخاطب جدید پیش بروند. 
وی خاطر نشان کرد: در روان شناسی، شخصیت انسان ها به پنج دسته برون گرا و درون گرا، روان رنجور، دلپذیر، 
کنجکاو و وظیفه شناس تقسیم می شود و اتاق فکر نیویورک تایمز با تکیه بر همین دسته بندی، اخبار خود را 

در بین مخاطبان منتشر می کند.
عضو هیئت علمی دانشــگاه اصفهان، راهکارهای نیویورک تایمــز برای مقابله با تهدیــد قدرت چانه زنی 
مصرف کننده را چنین شرح داد: تغییر سیاســت قیمت گذاری، روشی بود که این رسانه در پیش گرفت. به 
این شکل که از مخاطبان خواست وارد اپ این رسانه شوند و بعد حین ثبت نام از آنها پرسید که دوست دارید 
درباره چه موضوعی مطلب بخوانید؟ سپس، برای هر موضوع، قیمتی تعیین کرد و به این شکل فرد مجبور 
نبود هزینه خرید مطالب کل روزنامه را پرداخت کند اما بسیار رندانه، قیمت موضوعات را به شکلی تنظیم 
کرد که خرید کل روزنامه برای فرد به صرفه تر باشد و به  این ترتیب، مخاطب ترغیب به خرید کل آن شود.وی 
افزود: از سوی دیگر، با نشر کوتاه یک خبر و پس از چند روز با پیگیری ویژه آن موضوع توسط افراد درگیر با 
آن، از فعاالن شبکه های اجتماعی که فرصت چنین کنکاشی را ندارند، در ازای ارائه مشروح این مطلب، هزینه 
باالیی درخواست کرد. ابراهیم زاده، یادآور شد: بخش بندی مشتریان، موجب شد که نیویورک تایمز بداند کدام 
مخاطب مدیرعامل است، کدام چهره سیاسی، ورزشی و ... و با این اطاعات بتواند با افراد وارد مذاکره شود 
و برای درج تبلیغ از آنها پول دریافت کند. این رسانه حتی این شیوه را برای درج تبلیغ مخاطب معمولی در 
شبکه اجتماعی خود نیز پیاده کرد و با این کار توانست ضمن وابسته کردن مشتریان به خود، از قدرت چانه زنی 
آنها بکاهد. این دانش آموخته مدیریت رسانه با اشاره به روش غلبه بر تهدید کاال و خدمات اظهار کرد: وقتی 
چای گران می شود، همه به فکر استفاده از یک محصول جایگزین می افتند و به راحتی نیز آن را پیدا می کنند. 
برای مطبوعات نیز کاالی جایگزین به وفور یافت می شود و شاهد آن، میزان وقتی است که افراد در شبکه های 
اجتماعی سپری می کنند. با توجه به این نکته که کم بودن تنوع تفریحی موجب روی آوردن افراد به تلویزیون 
و شبکه های اجتماعی می شــود، نیویورک تایمز با کمپانی های تفریحی وارد مذاکره شده و باشگاهی برای 
مخاطبان خود ایجاد کرده است، که تحت شــرایطی به آنها امکان تماشای رایگان فیلم هایی که هنوز 

روی پرده سینماست و یا رفتن به والت دیزنی را می دهد.

گزارش

مراسم اربعین حسینی در میدان امام علی )ع(
مراسم اربعین حسینی، روز گذشته با حضور آیت ا...طباطبایی نژاد نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اصفهان، قدرت ا... نوروزی شهردار، علیرضا 

نصر اصفهانی رییس شورای اسامی و جمعی از مسئوالن استانی و شهری و مردم عزادار اصفهان برگزار شد.

عکس خبر

افزایش 3/۶ درصدی 
اشتغال اصفهانی ها 
در بخش خدمات

امروزه رسانه ها 
حرف اول را 
می زنند
7 3

عکس: ایمنا

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

تبلیغاتی را به صورت رایگان در اختیار محک قرار داده است.
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گروه ویژه اقدام مالی موســوم به FATF در حالی 
دوبــاره و برای چهارمیــن بار مهلت ایــران برای 
تصویب و اجرای استاندارد های مورد نظر این گروه 
را تمدید کرد که طی روزهای اخیر برخی از اعضای 
مجمع تشخیص مصلحت نظام از رد  این الیحه خبر 
داده و مســکوت ماندن آن در محمع را مساوی با 
مخالفت با تصویب آن به دلیل شرایط فعلی کشور 
دانسته بودند. با وجود  مطرح شــدن این مسائل 
اما این ســازمان بار دیگر به ایران برای پیوســتن 
به ایــن نهاد مهلت داده اســت. گروه ویــژه اقدام 
مالی )FATF( که خــودش را یک نهاد بین المللی 
برای مقابله با پولشــویی و مبارزه با »تامین مالی 
تروریســم« می داند به ایران تا فوریه ۲۰۲۰ برای 
پایبندی به آنچه »هنجار های بین المللی« خوانده 
شــده فرصت داد و گفت که بعد از ایــن تاریخ از 
اعضای خود می خواهد »اقدامــات تقابلی« علیه 
ایران را اجرایــی کنند. گروه ویژه اقــدام مالی در 
این بیانیه با توجه به اقدامــات مثبت اخیر ایران، 
پیشرفت ها در زمینه قانون گذاری از جمله تصویب 
آیین نامه قانون مبارزه با پولشویی را تصدیق کرده 
است. این نهاد بین المللی در بیانیه خود تایید کرده 
که در مردادماه و دی ماه سال گذشته دو اصالحیه 
قانونی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم به 
تصویب نهایی رسیدند و دو الیحه کنوانسیون های 
پالرمو و تامین مالی تروریسم CFT در مجلس ایران 
به تصویب رسیده؛ اما مراحل الزم االجرا شدن نهایی 
را طی نکرده اند. در ماه های اخیر تنش های زیادی 
میان موافقان و مخالفان پیوستن به این نهاد مالی 
بین المللی در کشور در جریان بوده است که البته 
تا کنون تقریبا هیچ گروهی برنده از این مناظرات 

بیرون نیامده است.
 FATF به شمشــیر دولبه ای تبدیل شده که هم 
مخالفان بر برندگی و خطرناکی آن تاکید دارند و هم 

موافقان معتقدند می تواند به مثابه تیر خالص برای 
معضالت اقتصادی ایران و محاصره بیشتر باشد. قرار 
گرفتن در لیست سیاه اصلی ترین حربه برای مجاب 
کردن کشورها برای پیوستن به این سازمان است. 
منظور از فهرست سیاه، ســیاهه ای از کشورهایی 
اســت که چون به این گروه نپیوسته اند از نظر این 
نهاد یا گروه مناســب ســرمایه گذاری خارجی یا 
تبادالت کالن مالی و بانکی نیستند و هر چند گروه 
ویژه قدرت اجرایی مستقیم مانند اعمال تحریم ها 
را ندارد؛ اما در مشاوره ها و استنادها مرجعیت دارد. 
موافقان پیوستن بهFATF  معتقدند، قرار گیری در 

لیست سیاه عمال اقتصاد ایران را اگر در چهارچوب 
قرار نگیرد، به انزوای بیشــتر و یا کامل می کشاند. 
مهم ترین دلیل مخالفان اما این است: پیوستن به 
پالرمو، همان و جرم انگاری برخی موضوعات همانا 
و این یعنی بازنگری در قوانین کیفری و همین به 

معنی سلطه بر امور داخلی خواهد بود.
 اینکه هــر دو طــرف نگرانی هایی بجا و درســت 
در زمنیه این الحاق دارند مســئله ای اســت که 
تاکنون نه حل شــده و نه توجیهی بــرای آن ذکر 
شــده اســت. این مدل از بن بســت سیاســی را 
می توان در مســکوت ماندن این الیحه در مجمع 

هم مشــاهده کــرد. در حالی که مجلــس، الحاق 
به هر دو کنوانســیون را با مالحظات گفته شــده 
تصویب کرده ولی در شــورای نگهبان تایید نشده 
و به خاطر اصرار مجلس ســر از مجمع تشــخیص 
مصلحت درآورده و یک ســال اســت که آنجا هم 
متوقف و مســکوت مانــده و به نظر می رســد نه 
می توانند تایید کنند نه رد. وضعیت کنونی تصویب 
 این الیحه در ایران به شــدت به اوضــاع و اوحوال

 بین المللی و شرایط ایران در این فضا گره خورده 
است به همین دلیل امیدی به تصویب این الیحه در 

فرصت دوباره این نهاد هم نخواهد بود.

 اعالم آمادگی »حریری«
 برای کناره گیری از قدرت

نخســت وزیر لبنان پس از گذشت چند روز از 
تظاهرات مردمی به اعضــای هیئت دولت این 
کشور ۷۲ ساعت فرصت داد تا پیشنهادات شان 
را برای برون رفــت از بحران اقتصــادی ارائه 
دهند. وی ضمن ابراز آمادگی برای کناره گیری 
از قدرت، افزود: من شــخصا مهلــت کوتاهی 
به خودم دادم. یا شــرکای مــا در حل و فصل 
مسائل و دولت پاســخی واضح، قاطع و نهایی 
به ما می دهند که من، لبنــان و جامعه جهانی 
را متقاعد می کند که یک تصمیم برای اصالح 

وجود دارد و یا حرف دیگری خواهم داشت.

آغاز خروج شبه نظامیان کرد 
از شمال سوریه

 رییس جمهور ترکیه گفت: بخش شرقی منطقه 
امن در مرزهای مشــترک با عراق خواهد بود. 
رجب طیب اردوغان اظهار کــرد، اگر منطقه 
امن شامل رقه و دیر الزور هم شود دو میلیون 
آواره می تواننــد به کشورشــان بازگردند. وی 
افزود: با دولــت آمریکا بــرای اینکه عمق این 
منطقه به ۳۲ کیلومتر برســد،  توافق کردیم. 
اردوغان خاطرنشــان کرد،  دربــاره مقدمات 
منطقه شــمال ســوریه با والدیمیر پوتین نیز 
مالقات خواهد کــرد. رییس جمهوری ترکیه 
تاکید کرد، کشورش با واشــنگتن در راستای 
اجرای توقــف درگیری ها عمــل می کند و دو 

کشور دائما در تماس خواهند بود.

 وزیر انرژی آمریکا
 استعفا می کند

وزیر انرژی آمریکا تصمیم خود برای استعفا از 
این سمت را به اطالع رییس جمهور این کشور 
رسانده اســت. چند هفته قبل هم پولیتیکو به 
نقل از منابــع آگاه قصد پری برای اســتعفا را 
اعالم کرده بود. پولیتیکو نوشــته، ریک پری 
توانســته بود خودش را از اکثــر جنجال هایی 
که دامنگیــر دولت ترامپ می شــد، دور نگاه 
دارد؛ اما ســفرهای او به اوکرایــن این بار او را 
درگیر تحقیقات اســتیضاحی کرده که برای 
»دونالد ترامپ«، رییس جمهور آمریکا و حلقه 
نزدیکان او دردسرساز شده است. گمان می رود 
 »دن برولیت«، معــاون ریک پری جایگزین او 

شود.

حمالت یمنی ها واگذاری سهام 
آرامکو را به تاخیر انداخت

دو منبع مطلع گفته اند که دولت ســعودی بار 
دیگر پذیره نویســی برای عرضه سهام شرکت 
نفتی آرامکو را به تاخیر انداخته اســت. آنها به 
خبرگزاری رویترز گفتند که دولت ســعودی 
قصد دارد به منظور به روز رسانی گزارش های 
مالی سه ماهه سوم سال، واگذاری سهام آرامکو 
را به تاخیر بیندازد. در این گزارش اشــاره ای 
به تاریخ مدنظــر دولتمردان ســعودی برای 
عرضه سهام آرامکو ذکر نشــده است. پیش از 
این منابع آگاه در این زمینــه گفته بودند که 
دولت سعودی مجوز عرضه ســهام آرامکو در 
بازار بورس عربســتان را احتماال طی روزهای 
باقی مانده از هفته جاری صــادر خواهد کرد. 
ریاض، ارزش کل آرامکو را دو هــزار میلیارد 
دالر برآورد کرده اســت و انتظار دارد از عرضه 
پنج درصد سهام آن ۱۰۰ میلیارد دالر تامین 
ســرمایه کند؛ اما حمله یمنی ها به تاسیسات 
آرامکو برنامه سعودی ها را با مانع بزرگی همراه 

کرده است.

بن بستی به نام »پالرمو«
 گفت وگوی تلفنی ظریف

 با وزیر خارجه ترکیه
وزیر امور خارجه کشورمان با مولود چاووش 
اوغلو، در خصوص آخرین تحوالت منطقه به 
ویژه اوضاع شمال ســوریه تلفنی گفت وگو 
و تبادل نظــر کرد.  محمدجــواد ظریف، در 
ادامه رایزنی های خود با مقامات کشورهای 
منطقه، با مولود چاووش اوغلو همتای ترک 
خود در خصوص آخرین تحوالت منطقه به 
ویژه اوضاع شمال ســوریه تلفنی گفت وگو و 

تبادل نظر کرد.

 ساخت جنگده های بومی 
در دستور کار »نهاجا«

جانشین معاون تربیت و آموزش نیروی هوایی 
ارتش گفت: نهاجا در کنار حفظ و »اورهال« 
جنگنده های موجود، ســاخت جنگنده های 
بومی را نیز در دســتور کار قــرار داد. امیر 
حسن جهانشــاهی با اشــاره به تحریم های 
همه جانبه ایــران در حــوزه نظامی، گفت: 
نیروهای مسلح جمهوری اســالمی ایران از 
جمله نیروی هوایی ارتــش از همان ابتدای 
پیروزی انقالب اسالمی و آغاز جنگ تحمیلی 
تحت شدیدترین تحریم ها قرار داشته اند؛ اما 
با این وجود با تــالش جهادگران این عرصه 
توانسته اند تمامی جنگنده ها را حفظ و آماده 

به کار و »اورهال« کند.

امام جمعه اصفهان:
 دستگیری »زم« 

شبیه به زدن پهپاد بود
امام جمعــه اصفهان گفت: دســتگیری زم 
توسط سپاه با وجود حفاظتی که از او می شد 
با ترفندهای خاصی صــورت گرفت و کاری 
شبیه به زدن پهپاد و توقیف نفتکش انگلیسی 
و موجب تعجب رســانه ها بیگانه بود. آیت ا... 
طباطبایی نژاد یاد آور شد: به دنبال دستگیری 
این فرد بسیاری از خط و خطوط های باطل در 
کشور به دست خواهد آمد، رادیو و کانال های 
بیگانه هم در روزهــای اخیر تعجب کرده اند 
ســپاه چطور با وجود حفاظتی که از این فرد 
می شــد، او را دســتگیر کرد. وی با اشاره به 
ایام اربعین گفت: با توجه به قرار گرفتن ایام 
اربعین در تابســتان طی چند سال آینده، با 
مدیریت دولت ایران و عراق قبل از اینکه به 
وقت مشکالت برســیم باید اقدام به اصالح 

بین الحرمین شود.

به منظور شرکت در اجالس امنیتی 
»شیانگ شان« چین؛

معاون عملیات ستاد کل 
نیروهای مسلح وارد پکن شد

معاون عملیات ســتاد کل نیروهای مســلح 
جمهوری اســالمی ایــران در رأس هیئتی 
بلندپایه به پکن رفت. سرتیپ ربانی، قرار است 
در نهمین نشست امنیتی »شیانگ شان« که 
از فردا به مدت ســه روز با حضور نمایندگان 
بیش از ۷۰ کشــور برگزار شود، شرکت کند. 
سرتیپ ربانی در بدو ورود به چین در فرودگاه 
پکن مورد استقبال مقامات چین قرار گرفت. 
نهمین اجالس امنیتی »شــیانگ شــانگ« 
روزهای ۲۰ تا ۲۲ اکتبر )۲۸ تا ۳۰ مهر ۱۳۹۸( 
در مرکز اجالس های بین المللی شــهر پکن 

برگزار می شود. 

حسن نوروزی
سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس:

معــاون اول رییس جمهور با اشــاره بــه روابط 
مســتحکم دو کشــور و دو ملت، بر نقش مراسم 
معنــوی راهپیمایی اربعیــن در افزایش تفاهم و 
دوســتی ایران و عراق تاکید کرد و گفت: حضور 
میلیون ها عاشق امام حسین )ع( از مذاهب و ادیان 
و کشــورهای مختلف در یک مقطع زمانی کوتاه 
نمایش دوستی، همبستگی و اتحاد دنیای اسالم 
است. اســحاق جهانگیری اظهار کرد: میزبانی از 
این تعداد زائر بــا توجه به برخی کاســتی ها در 
زیرساخت ها، کار دشــواری است و دولت و مردم 
ایران از میهمان نوازی دولت و ملت عراق تشــکر 
می کننــد. وی با بیــان اینکه دولت ایــران برای 
رفع مشــکالت و موانــع برگزاری بهتر مراســم 
راهپیمایی اربعین از هیــچ اقدامی دریغ نخواهد 
کرد،  گفت: ممکن است در مراسمی با این عظمت 
برخی کاستی ها نیز وجود داشــته باشد؛ اما روند 
خدمت رسانی هر سال بهتر شــده که می توان با 

هماهنگی بیشتر آنها را برطرف کرد.

قدردان مردم، مراجع تقلید 
و دولت عراق هستیم

معاون اول رییس جمهور:

کافه سیاست

عکس  روز 

اعتراض نمایندگان پارلمان هنگ کنگ 
به حضور »کری الم« رهبر اجرایی هنگ 
کنگ در پارلمان،جهــت ارائه گزارش 

عملکرد یک ساله دولت محلی

با ثابت ماندن در مسیر حق، کشور و دنیا اصالح می شود

پیشنهاد سردبیر:

سخنگوی کمیســیون قضایی مجلس با بیان 
اینکه ۹۰ درصد فسادها با اعالم اموال مسئوالن 
به قوه قضاییه کاهش می یابد گفت: باید تالش 
کنیم محرمانه بودن لیســت امــوال و دارایی 
مدیران و مســئوالن را لغو کــرده و با این کار 
اعتماد مردم را افزایش دهیم. حسن نوروزی،  
گفت: این کمیسیون درباره ثبت لیست اموال و 
دارایی مدیران و مسئوالن و از جمله نمایندگان 
مجلس، معتقد به اجرای ســریع تر این اقدام 
است. وی افزود: باید هر چه سریع تر اصل 4۹ 
قانون اساسی به اعالم لیست اموال مسئوالن به 
قوه قضاییه تسری داده شود و بر همین اساس 
شــامل حال مدیران پس از پیــروزی انقالب 
اسالمی شود. نوروزی خاطرنشان کرد: با اجرای 
گام اول یعنی اعالم لیســت امــوال و دارایی 
مدیران و مسئوالن از جمله نمایندگان مجلس 

۹۰ تا ۹5 درصد مشکل حل خواهد شد.

90 درصد فسادها با اعالم 
اموال کاهش می یابد

اسماعیل دوستی
فعال اصالح طلب:

فرمانده نیروی هوایی ارتش گفــت: امروز ارتش 
ما به خــود می بالد که بــا کارکنانــی مکتبی و 
انقالبی از کیان نظام مقدس جمهوری اســالمی 
در برابر تهدیدات دشــمنان دفــاع می کند. عزیز 
نصیرزاده با بیــان اینکه ثمــره فعالیت های نهاد 
عقیدتی سیاســی در ارتش به وضوح مشــهود و 
قابل رویت اســت اظهار کرد: امــروز ارتش ما به 
خود می بالد که در ســایه رهبــری داهیانه مقام 
معظم رهبری )مدظله العالی( با کارکنانی مکتبی 
و انقالبی از کیان نظام مقدس جمهوری اسالمی 
در برابر تهدیدات دشــمنان دفــاع می کند و این 
همان هدف بنیانگــذار انقالب از تاســیس نهاد 
عقیدتی سیاسی در ارتش اســت. امیر نصیرزاده 
در پایان خاطرنشــان کرد: امیــدوارم این تعامل 
و همبســتگی میــان کارکنان ارتش و ســامانه 
عقیدتــی سیاســی زمینه های پیشــرفت ارتش 
 مکتبــی جمهــوری اســالمی را در پی داشــته

 باشد.

 ارتش
 به خود می بالد

فرمانده نیروی هوایی ارتش:

یک فعال سیاسی اصالح طلب گفت: آقای مرعشی 
شخصی توانمند، باسابقه و سازگار با روحانیت، 
انقالب و مردم اســت اما من بعید می دانم که او 
ریاست ســتاد انتخاباتی اصالح طلبان را بپذیرد. 
اسماعیل دوستی ادامه داد: به طور کلی معتقدم 
اصولگرایان و اصالح طلبــان باید به اصل انقالب 
برگردند و در مسیر خواسته مردم، نظام و انقالب 
حرکت کنند. باید ببینیم که چــه نیروهایی را 
می توانیم به مجلس بفرستیم که به انقالب وفادار 
و سالمت مالی داشته و به فکر منافع مردم باشند 
نه منافع فردی، خانوادگی و دوستی.وی، با اشاره 
به مشــکالت ائتالف اصولگرایان هم خاطرنشان 
کرد: مشــکل اصولگرایان جبهه پایداری و تیم 
آقای احمدی نژاد اســت، از طرف دیگر مشکل 
اصالح طلبان هم حزب اتحاد ملت است که این 
دو تشکل سیاسی اگر اجازه دهند، اصولگرایان و 

اصالح طلب ها به وحدت خواهند رسید.

مشکل اصولگرایان تیم 
احمدی نژاد است

پیشخوان

بین الملل

در اربعین شهادت سید و ساالر شهیدان، حسینیه امام )ره( میزبان 
هیئت های دانشجویی از سراسر کشور بود و دانشجویان عزادار در 
حضور رهبر معظم انقالب اسالمی، همنوا با زائران کربالی معلی 
فریاد »لبیک یا حســین« ســر دادند. حضرت آیت ا... خامنه ای 
در این مراسم طی سخنان کوتاهی با تشــکر از مراسم عزاداری 
پر شــور و با صفای جوانان، خطاب به آنان گفتند: صفا و نورانیت 
شما عزیزان بسیار مغتنم اســت و بنده همواره از خداوند متعال 

مسألت می کنم که ما و شما را همواره در مسیر مستقیم ثابت قدم 
بدارد، چرا که اگر شما در این مسیر حق ثابت قدم باشید، کشور 
و دنیا اصالح و بشــریت از منافع آن بهره مند می شود. همچنین 
حجت االسالم سعدی سخنران مراســم، گفتمان مقاومت ملت 
ایران را برگرفته از مقاومت حســینی )ع( خواند و افزود: جریان 
سلطه و استکبار به دنبال آن اســت که به وسیله تریبون های پر 
شمار تبلیغاتی خود، جای حق و باطل را عوض کند؛ اما همچنان 

که حضرت امام ســجاد)ع( و حضرت زینب کبری)س( در کوفه 
و شام با ســخنان روشــنگر خود حکومت اموی را رسوا کردند، 
امروز نیز باید تریبون های جریان حق، حرف اســالم و انقالب را 
با قدرت بیان و القائات نظام سلطه را افشــا کنند. در این مراسم 
همچنین مداحــان اهل بیت بــه قرائت زیــارت اربعین و ذکر 
 مصیبت و نوحه بر مصائب حضرت سیدالشــهداء علیه السالم و

 اهل بیت ایشان پرداختند.

رهبر معظم انقالب خطاب به هیئت های دانشجویی:
با ثابت ماندن در مسیر حق، کشور و دنیا اصالح می شود

 مهلت دوباره »FATF« به ایران؛

راه حل مشکالت، صندوق 
رای است

روحانی: همه پرسی کنیم

اربعین، میثــاق جهانی 
مستضعفین علیه مستکبرین

روحانی: اگر در مســائل 
استراتژیک به نتیجه نرسیدیم، 

همه پرسی کنیم

پیشــرفت با تقابل میسر 
است یا تعامل با دنیا؟

وعده »پمپئو« به نتانیاهو برای مقابله با ایران
وزیر خارجه آمریکا بار دیگر بر تالش های مشترک واشنگتن و تل آویو برای مقابله با جمهوری اسالمی 
ایران تاکید کرده اســت. مایک پمپئو در گفت وگو با بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی، 
بر تالش های مشترک ایاالت متحده و اسراییل برای مقابله با ایران تاکید کرده است. رژیم صهیونیستی 
نگران عقب نشــینی آمریکا از سوریه و اقدامات ایران در سوریه اســت و این اظهارات پمپئو برای راضی 
نگه داشتن مقام های تل آویو بوده اســت. دیدار پمپئو و نتانیاهو چند ساعت پس از آن در بیت المقدس 

اشغالی برگزار شده که ترکیه و آمریکا بر سر آتش بس موقت در شمال شرق سوریه به توافق رسیده اند.

چهره ها

میثم محمدی- شهردار زرین شهر

آگهی مناقصه عمومی
شهرداری زرین شهر به اســتناد مجوز شماره 445 مورخ ۹۸/۷/۱6 
شورای اسالمی شهر در نظر دارد نسبت به اجرای ادامه عملیات احداث 
شبکه برق فاز اول شــهرک مشاغل شهری زرین شــهر با اعتبار اولیه 
۱6/۷۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال از محل اعتبارات شهرداری از طریق مناقصه 

عمومی اقدام نماید، لذا از متقاضیان واجد شرایط دعوت بعمل می آید 
جهت دریافت اسناد مناقصه و کســب اطالعات بیشتر از تاریخ انتشار 
 تا پایان وقت اداری مورخ ۹۸/۸/۸ به شــهرداری زرین شــهر مراجعه 

نمایند.
م الف:629548

نوبت دوم

علیرضا کریمیان

Politic,Society,Cultural &  Sport NewspaperNo. 2821 | October  20,  2019  | 8 Pages ZAYANDE ROUD NEWSPAPER zayanderoud8108@gmail.com E-MAIL



افزایش 3/6 درصدی اشتغال اصفهانی ها در بخش خدمات
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

گزارش

صندوق بین المللی پول:
نرخ تورم ایران در سال 
2019 به 35/6درصد رسید

صندوق بین المللــی پــول در جدیدترین 
گزارش اعالم کرد نرخ تورم ایران در ســال 
2019 به 35/6درصد افزایش یافته اســت. 
بر اســاس این گزارش، نرخ تــورم ایران در 
ســال 2018 میالدی 30/48درصد برآورد 

شده است. 
رتبه ایــران به لحاظ تورم در ســال 2018، 
ششــم، در ســال 2017 و 2016، بیست و 
دوم بوده است. در سال 2019 هم در جایگاه 
پنجم پرتورم ترین کشورها قرار دارد. هرچه 
رتبه در این گزارش بیشتر باشد نشان دهنده 
تورم کمتر اســت و پرتورم ترین کشــور در 
جایگاه نخست قرار دارد. نزوئال با 200 هزار 
درصد تورم در رتبه نخست قرار گرفته است، 
زامبیا با 161/8درصــد و آرژانیتن با 54/4 
درصد در جایگاه های دوم و سوم قرار دارند. 
پس از آن ســودان با50/4 درصد و ایران با 
35/6 درصد در جایــگاه چهارم و پنجم قرار 

گرفته اند.

 آلمان، ایتالیا و فرانسه
  ارز مجازی فیس بوک را 

ممنوع کردند
پاریــس، رم و برلیــن بــرای ممنوعیت ارز 
دیجیتال جدید لیبرا در اروپا آماده می شوند. 
یکی از وزرای فرانســه گفــت: پاریس، رم و 
برلین برای ممنوعیــت ارز دیجیتال جدید 
لیبرا در اروپا آماده می شــوند. وزیر دارایی 
فرانسه، ماه گذشــته گفت فناوری ساخته 
شده توسط شــرکت بزرگ رسانه اجتماعی 
فیس بوک باعث ایجــاد نگرانی هایی جدی 
می شــود، بنابراین فعالیت آن در خاک اروپا 
مجاز نیســت. برونو لی مایر، وزیــر دارایی 
فرانســه گفت این پــروژه می تواند خطرات 
مالی برای اتحادیه اروپا داشته باشد که شامل 
سلطه ارز کشورهای دیگر می شود و احتمال 
سوء استفاده از نفوذ بازار وجود دارد. آلمان، 
بزرگ ترین اقتصاد اروپا از فرانسه در ممنوع 
کردن این سکه مجازی حمایت کرده است. 
برلین و پاریس در یک بیانیه مشترک که در 
ماه سپتامبر منتشر شــد تاکید کردند هیچ 
نهاد خصوصی نمی تواند ادعای قدرت پولی 
کند. این مسئله مربوط به حاکمیت کشورها 
می شود. یک کارگروه از گروه جی 7 اخطار 
داد تا زمانی که چالش های قانونی و نظارتی 
حل نشده اند، هیچ پول با ثباتی - سکه های 
مجازی مثل لیبرا که تحت حمایت ارزهای 
سنتی هســتند - نباید در جهان راه اندازی 

شود.

بازار

ساعت هوشمند

 راه اندازی 300 هکتار
 کشت گلخانه ای در اصفهان

سرپرست روابط عمومی جهاد کشاورزی اصفهان 
گفت: بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته برای 
کشت گلخانه ای سال جاری در کشور پنج هزار 
و 800 هکتار زمین در نظر گرفته شده که از این 

مقدار 300 هکتار سهم اصفهان است. 
داریوش امینــی اظهار کرد: در راســتای تحقق 
برنامه توسعه گلخانه ای از 300 هکتار در دست 

اقدام برای سال جاری 200 هکتار مجوز تاسیس، 
140 هکتار پروانه تاسیس و معرفی به بانک برای 
اخذ تسهیالت گرفته است همچنین 110 هکتار 
در مرحله اجرا و زیر کشــت قرار دارد. وی افزود: 
در گلخانه هــای اصفهان محصوالتــی ازجمله 
فلفل دلمه ای، خیار، گوجه و حتی انواع گل های 
زینتی برای کشور و حتی صادرات به خارج کشت 
می شود. سرپرست روابط عمومی جهاد کشاورزی 
اصفهان اظهار کرد: برای مشــارکت در احداث 
300 هکتار گلخانه در اصفهان هر شهرســتان 
با توجه به توانایــی و ظرفیت خود اعالم آمادگی 
کرده، انجام امــور را به دســت می گیرد. امینی 
تصریح کرد: افرادی که برای احداث گلخانه اعالم 
آمادگی می کنند، پروانه تاسیس و معرفی به بانک 
دریافت می کنند و پس از گذشت مراحل اداری 
مشمول تسهیالتی از ســوی بانک های عامل از 
جمله بانک کشاورزی می شوند. وی با بیان اینکه 
به ازای هر هکتار گلخانه برای 10 نفر شغل ایجاد 
می شود، اظهار کرد: سال گذشته 1700 گلخانه 
استان اصفهان، برای 17 هزار نفر شغل مستقیم 
و معادل همین تعداد در مشــاغل غیر مستقیم 
همچون بسته بندی و حمل و نقل اشتغال ایجاد 
کرده است که شامل کارگر، مهندس و گلخانه دار 

می شود.

یارانه مهرماه عده ای دیگر نیز 
حذف شد

واریز یارانه مهرماه نیــز با حذف تعدادی از یارانه 
بگیران همراه بود. طبق روال تعیین شــده برای 
حذف شدگان پیامک ارســال خواهد شد تا در 
صورت اعتراض بتوانند به دفاتر پیشخوان دولت 
مراجعــه و موضوع را مطرح کننــد. بعد از اعالم 
اعتراض از آنهــا رضایت کتبی جهت بررســی 
حســاب بانکی دریافت و گردش مالی به منظور 
بررسی بیشــتر وضعیت حذف شــدگان چک 
می شود. تعداد افراد حذف شده همراه با جزییات 
قرار است طی روزهای آینده از سوی وزارت کار، 
تعاون و رفاه اجتماعی اطالع رسانی شود. این در 
حالی است که از شــهریورماه سال جاری و بنابر 
تکلیف قانون بودجه مبنی بر حذف ســه دهک 
باالی درآمدی از لیست یارانه بگیران، غربالگری 
در دستور کار قرار گرفت و در ماه گذشته یارانه 
حدود 163 هزار خانــوار که جمعیتی نزدیک به 

700 هزار نفر را در بر می گرفت، حذف شد.

کاهش قیمت مسکن به شهرهای 
بزرگ رسید

نایب رییس مشــاوران امالک با بیان اینکه برای 
مردم خبر خوشــی داریم، گفــت: روند کاهش 
قیمت در بازار مسکن به شهرهای بزرگ رسیده 
است. حسام عقبایی اظهار کرد: خبر خوشی برای 
مردم داریم؛ طی ماه هــای اخیر و پس از جهش 
قیمت در بخش مســکن، سمت و ســوی بازار 
مســکن از منظر قیمت نزولی شده و همچنان با 
این رویه پیــش می رود. وی، با یــادآوری اینکه 
از ابتدای سال گذشته تا اواســط تیرماه امسال 
بازار مســکن درگیر رکــود تورمی بــود، افزود: 
افزایش بیش از 100 درصــدی قیمت ها در بازه 
مورد اشاره به میزانی پیشرفت کرد که در نهایت 
باعث کاهش 89 درصدی معامالت در تابستان 
امسال شــد. اتفاقی که در ربع قرن اخیر در بازار 
مسکن ایران ســابقه نداشته اســت. وی با بیان 
اینکه قیمت واحدهای متراژ باال حدود 40 درصد 
در شــهرهای بزرگ کاهش یافته اســت، افزود: 
پیش بینی ما این بود کــه روند کاهش قیمت ها 
از نیمه دوم سال آغاز شــود؛ اما از اوایل شهریور 
 امســال کاهش نرخ ها در بازار مســکن شــروع

 شد.

ساعت هوشمند 
 A1 میدسان مدل

 86,000
تومان

ساعت هوشمند وی 
 J05 سریز مدل

 148,000
تومان

 ساعت هوشمند آنر مدل  
 Huawei honor band 4

 310,000
تومان

مشاور وزیر ارتباطات درباره ترافیک دیتای مبادله شده در ایام اربعین، 
گفت: ترافیک دیتای مبادله شده در ایام اربعین امسال به نسبت سال 
گذشته رشد 150 درصدی داشته است.وی درباره مشترکین رومر 
نیز افزود: میزان پیامک های ارسالی از ایران به زوار ایرانی داخل عراق 
نیز رشدی 150 درصدی را نشان می دهد. رادکانی تصریح کرد: تعداد 
مشترکین رومر دیتا نیز نسبت به اربعین سال گذشته به میزان 140 

درصدی افزایش داشته است.وی با اشاره به اینکه در تمام اپراتورها 
این درصدها با کمی نوســان در همین حدود بوده است، افزود: در 
پیک ترافیک مکالمات نیز به رقم 5 میلیون دقیقه مکالمه در شبانه 
روز در حجم مکالمات وارده و صادره رسیدیم. اسماعیل رادکانی در 
امور تامین و بهبود ارتباطات مناسبت های مذهبی، ملی و منطقه ای، 
با تاکید به اینکه وضعیت شبکه ارتباطی از پایداری خوبی برخوردار 

است، گفت: اربعین امسال پیک ترافیک از سال های گذشته زودتر 
اتفاق افتاد و شــبکه ارتباطی تقریبا از پیک ترافیک خود در این ایام 
عبور کرده اســت.وی با بیان اینکه، کیفیت ارتباطات به صورت 24 
ساعته از طرف اپراتورها و شرکت زیرساخت پایش می شود، افزود: 
تمام اپراتورها و شرکت زیرساخت اطالعات پایشی خود را به اشتراک 

می گذارند تا بتوانند کیفیت ارتباطات را در حد مطلوبی نگه دارند.

مشاور وزیر ارتباطات اعالم کرد:
5 میلیون دقیقه مکالمه در ارتباطات بین ایران و عراق

آمار منتشر شــده از سوی هیئت 
ســرمایه گذاری خارجی نشــان 
می دهد با وجود تمام وعده های مسئوالن استانی 
جهت تامین و جذب ســرمایه برای رونق صنعت و 
رفع بیکاری، اصفهان همچنان برای سرمایه گذاران 
جذابتی ندارد و در میان اســتان های کشور سهم 
اصفهان تنها یک طرح است. این در حالی است که 
اســتان های بزرگ دیگری مانند خراسان رضوی 
موفق به جذب 8 طرح ســرمایه گــذاری خارجی 
شــده اند. طبق این آمار در پنج ماه نخســت سال 
جاری 37 طرح صنعتی، معدنی و تجاری در هیئت 
سرمایه گذاری خارجی تصویب شده که نسبت به 
مدت مشابه در سال گذشــته 15.6 درصد افزایش 
داشته اســت. همچنین حجم کل سرمایه گذاری 
خارجی در این طرح هــا 618 میلیون و 700 هزار 
دالر بوده که نســبت به پنج ماهه نخســت سال 
گذشته، 7.1 درصد افزایش یافته است. در این میان 
بیش از نیمی از حجم کل سرمایه گذاری خارجی در 
این طرح ها به افزایش ســرمایه گذاری برای تولید 
سیگارت در استان زنجان و گیالن اختصاص داده 
شده که مبلغ آن معادل 316 میلیون و 643 هزار 

دالر است.
سیگار در صدر، پوشاک در قعر

طبق آمــار، طرح های تولید مکمل هــای دارویی 
و احداث پاالیشــگاه میعانات گازی بــه ترتیب با 
حجم ســرمایه گذاری 71 میلیــون و 892 هزار 
دالر و 50 میلیون دالر؛ بعد از ســیگار بیشــترین 

حجــم ســرمایه گذاری 
را بــه خــود اختصاص 
داده انــد. ایــن دو طرح 
به ترتیب در شــهرهای 
خراسان رضوی و بوشهر 
اجــرا می شــود. طــرح 
فرآوری توتون سیگارت، 
تولیــد کاغــذ از کربنات 

کلســیم و افزایش ســرمایه گذاری بــرای تولید 
انواع فرآورده های نوشــیدنی بــه ترتیب با حجم 
ســرمایه گذاری 25 میلیون و 188 هزار دالر، 25 

میلیون دالر و 22 میلیون 
و 837 هزار دالر، در پنج 
ماهه نخســت امسال در 
هیئــت ســرمایه گذاری 
خارجی تصویب شــدند. 
از طرف دیگر ایــن آمار 
نشــان می دهد که برای 
طرح های تولید پوشــاک 
تنها 300 هزار دالر ســرمایه بــرای اجرای آن در 
استان خراســان رضوی در هیئت سرمایه گذاری 
خارجــی تصویــب شــده اســت کــه کمترین 

حجــم ســرمایه گذاری در این آمار اســت. حجم 
ســرمایه گذاری در طــرح فرآوری و بســته بندی 
محصوالت غذایی )چاشنی غذا، ادویه و زعفران( نیز 
معادل 310 هزار دالر بوده که برای اجرا در استان 
قم در هیئت سرمایه گذاری خارجی تصویب شده که 
بعد از پوشاک، کمترین سرمایه خارجی را به خود 
اختصاص داده است. در این میان یکی از طرح هایی 
که در سال جاری در هیئت سرمایه گذاری خارجی 
مصوب شده، تولید جانماز و سجاده، تسبیح شمار و 
تسبیح در استان خراســان رضوی است که حجم 
سرمایه خارجی 317 هزار دالر را به خود اختصاص 

داده است.
سهم اصفهان تنها یک طرح!

این آمارها نشان می دهد که استان خراسان رضوی 
محل اجرای 8 طــرح از میان 37 طــرح صنعتی، 
معدنی و تجاری مصوب در هیئت ســرمایه گذاری 
خارجی بوده کــه باالترین تعداد طــرح را به خود 
اختصاص داده و بعد از آن، استان تهران و آذربایجان 
شرقی قرار دارند که به ترتیب پنج و چهار طرح در 
آنها اجرا می شود. همچنین ســه طرح مصوب در 
هیئت سرمایه گذاری خارجی در استان زنجان، دو 
طرح در هر یک از استان های گیالن، خوزستان و 
قزوین و یک طرح در استان های البرز، قم، فارس،  
خراســان جنوبی، کردســتان،  اصفهان، سیستان 
و بلوچستان، بوشهر، ســمنان، مرکزی،  خراسان 
 شــمالی و آذربایجان غربی هر کــدام اجرا خواهد 

شد.

جذابیت دودی!
 طی پنج ماهه نخست امسال، سهم اصفهان در جذب سرمایه گذاری خارجی تنها یک طرح بوده است؛

طبق پیش بینی های انجام شده در الیحه بودجه سال آینده، مبلغ عیدی کارکنان حدود یک میلیون و 200 هزار 
تومان و افزایش حقوق آنها به طور متوسط 15 درصد خواهد بود. البته باید این مبلغ در نهایت به تصویب هیئت 
وزیران برسد. مبلغ عیدی کارکنان در سال گذشته حدود 932 هزارتومان و برای امسال حدود یک میلیون و 78 

هزار تومان پیش بینی شده که باید در نهایت با تصویب هیئت دولت پرداخت شود.
 افزایش حقوق کارکنان در سال آینده نیز به طور متوسط 15 درصد اســت که البته این رقم نیز باید در مجلس 
مصوب شود. افزایش حقوق و دستمزد مشموالن قانون کار نیز 15 درصد تعیین شده که رقم قطعی آن به تصویب 

شورای عالی کار می رسد.

عیدی و افزایش 
حقوق کارکنان در 
سال 99 مشخص شد

خبر
 

  عکس روز

رونق تولید و اشتغال در معدن پتاس خور و بیابانک
کدام تدبیر، قیمت گوشت را اندکی کاهش داد؟

در حالی که گوشــت در اصفهان ماه ها با 
نرخی حدود 100 هــزار تومان به فروش 
می رفــت، حــاال شــهروندان اصفهانی 
می تواننــد کاهش نســبی در قیمت این 
کاالی خوراکی را کمی لمــس کنند. به 
گفته اصغــر پورباطنی، رییــس اتحادیه 
گوشــت قرمز اصفهان »کســادی بازار« 
قیمت گوشت قرمز را در اصفهان 12 هزار 
تومان کاهش داده است. رییس اتحادیه 
فروشندگان گوشت قرمز اصفهان پیرامون اینکه طی حدود 15 روز گذشته تاکنون روند کاهش قیمت 
گوشت قرمز در اصفهان آغاز شده اســت، می گوید: در مرحله نخست نرخ گوشت در قصابی ها 5 هزار 
تومان کاهش داشته است. وی با اشاره به اینکه کاهش 7 هزار تومانی نرخ گوشت قرمز در قصابی های 
شهر اصفهان برای دومین مرحله آغاز شده است، ادامه می دهد: در حال حاضر عرضه دام زنده افزایش 
یافته؛ اما به دلیل رکود سابقه دار در بازار گوشت تاکنون تقاضا تغییر چندانی نداشته است. پورباطنی 
دلیل کاهش قیمت گوشــت را افزایش ورود دام به اصفهان و کسادی بازار بیان می کند و می گوید: با 
افزایش عرضه طبیعتا نرخ ها هم روند نزولی دارند؛ اما به دلیل درگیری قصابان با رکود بازار این مسئله 
بیشتر در بین مشاغل ما قابل لمس است. براساس آنچه که پورباطنی می گوید با کاهش 7 هزار تومانی 
نرخ گوشت قرمز در بازار اصفهان طی 15 روز، بهای این کاالی پروتئینی 12 هزار تومان کاهش یافته 
است، بنابراین قیمت گوشت ممتاز گوسفندی در اصفهان 93 هزار تومان و گوشت گوساله 84 هزار 

تومان فروخته می شود.

مجتمع پتاس خور و بیابانک، نخســتین تولیدکننــده پتاس در ایران بــا برخورداری از 
بزرگ ترین ذخایر امالح تبخیری در خاورمیانه با تولید ســاالنه 50 هزار تن کلرید پتاسیم 
و 300 هزار تن کلرید ســدیم و 30 هزار تن هیدروکسید منیزیم، زمینه اشتغال دست کم 

300 نفر را فراهم کرد.

 اصفهان همچنان برای 
سرمایه گذاران جذابتی ندارد و 

در میان استان های کشور سهم 
اصفهان تنها یک طرح است

مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان:
بدهکاران مالیاتی تا پایان مهر فرصت دارند

مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان با اشاره به اجرای طرح بخشودگی جرائم مالیاتی، گفت: بدهکاران مالیاتی تا 
پایان مهر مهلت شرکت در طرح بخشودگی جرائم مالیاتی را دارند. بهروز مهدلو درباره مهلت بخشودگی جرائم 
مالیاتی فعاالن بخش خصوصی اظهار داشت: فعاالن اقتصادی بخش خصوصی به جز دولتی، تا پایان مهرماه 
امسال فرصت پرداخت مالیات دارند. وی افزود: این اشخاص اگر در 5 روز باقی مانده از اجرای طرح بخشودگی 
جرائم مالیاتی اصل مالیات قطعی شــده خود را پرداخت کنند، 100 درصد جرائم قابل بخشش آنها بخشوده 
می شود. وی ادامه داد: اگر اشخاص موردنظر در این چند روز باقی مانده برای پرداخت مالیات خود مراجعه کنند 
جرائم مالیاتی آن ها بخشوده می شود، اما اگر از افراد از ابتدای آبان ماه برای پرداخت بدهی خود مراجعه کنند، 

اگر مربوط به بخش تولید باشند باید 2 درصد را پرداخت کرده و اگر غیر تولیدی 4 درصد پرداخت کنند.

مدیر گروه طرح های آماری سازمان مدیریت و برنامه ریزی اصفهان خبر داد:
افزایش 3/6 درصدی اشتغال اصفهانی ها در بخش خدمات

مدیر گروه طرح های آماری ســازمان مدیریت و برنامه ریزی اصفهان می گوید،سهم اشتغال اصفهانی ها در بخش 
خدمات در سال گذشته به 48.9 درصد رسیده که نسبت به سال 1396 نزدیک به 3/6درصد افزایش یافته است. 
رستم پیر علی افزود: نسبت اشتغال در اصفهان در سال گذشته به 37.5 درصد رسید که نسبت به سال 96 حدود 
2 درصد افزایش دارد. وی، نرخ بیکاری استان اصفهان در سال 97 را 13.7 درصد اعالم و خاطرنشان کرد: این نرخ 
در سال 96 نزدیک به 14.1 درصد بود که نمود کاهش نرخ بیکاری در استان است هرچند این شاخص در مقایسه با 
متوسط کشوری )12 درصد( باالتر است. پیرعلی، نرخ مشارکت اقتصادی استان در سال 97 را 43.4 درصد و در سال 
96 حدود 41.4 درصد اعالم کرد و گفت: مقایسه آمار در سهم اشتغال نشان می دهد که این میزان در بخش کشاورزی 

طب دو سال گذشته تغییری چندانی نداشته و از 10.3 به 10.2 درصد رسیده است.  
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مفاد آراء
7/294 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  شماره  8142  مورخ  1398/07/02  خانم /  آقای مصطفی شیروی خوزانی   فرزند  
حسن   به شماره کالسه  0839  وبه شماره شناسنامه 20  و به شماره ملی  1141545616  
نسبت به شش   دانگ یکباب  خانه  به مســاحت 200  مترمربع پالک شماره  772و 773    
فرعی از  158   اصلی واقع  در   صدر آباد   بخــش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  
شهر شامل مع الواسطه از شهرداری  خمینی شهر ثبت در صفحه 363 دفتر 160 و صفحه 
390 دفتر 160ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.

2- رای  شماره  7486  مورخ  1398/06/11  خانم /  آقای محمد رضا بیداد ورنوسفادرانی    
فرزند  ولی اله   به شــماره کالسه  0951   وبه شماره شناســنامه 4816  و به شماره ملی    
1142276198  نسبت به شش  دانگ یکباب  خانه  به مساحت 210  مترمربع پالک شماره  
9    فرعی از  156   اصلی واقع  در  خیر آبــاد  بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  
شهر شــامل ســند 41413 مورخ 98/04/24 دفتر 301ومالحظه نقشه ملک  وگزارش 

کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
3- رای  شماره  5511  مورخ  1398/04/27  خانم /  آقای محمد حسین مجیری اندانی    
فرزند  براتعلی   به شــماره کالسه  0650  وبه شماره شناســنامه 2035  و به شماره ملی    
1141223041  صادره خمینی شــهر نسبت به شــش   دانگ یکباب  خانه  به مساحت 
354.85  مترمربع پالک شــماره  121  فرعی از  114   اصلی واقع  در  شمس آباد   بخش  
14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل ثبت در صفحه 355 دفتر 154 و صفحه 
403 دفتر 185ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.

4- رای  شماره  5513  مورخ  1398/04/27  خانم /  آقای محمد حسین مجیری اندانی    
فرزند  براتعلی   به شــماره کالسه  0094  وبه شماره شناســنامه 2035  و به شماره ملی    
1141223041  صادره خمینی شــهر نسبت به شــش   دانگ یکباب  ساختمان تجاری 
مسکونی   به مساحت 180.87  مترمربع پالک شماره  748    فرعی از  111   اصلی واقع  در   
نخود جاری اندان    بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل ثبت در صفحه 
332 دفتر 679 ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.

5- رای  شماره  7268  مورخ  1398/06/05  خانم /  آقای صفورا کاظمی جروکانی    فرزند  
علی   به شماره کالسه  1100   وبه شــماره شناسنامه 0  و به شماره ملی  1270916181  
صادره نسبت به2 دانگ مشاع از شــش دانگ یکباب  خانه قدیمی  به مساحت 176.46 
مترمربع پالک شماره  1288.1 فرعی از  85   اصلی واقع  در   خوزان    بخش  14  اصفهان 
حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل سند 26417 مورخ 95/09/07 دفتر 301 ومالحظه 

نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
6- رای  شماره  7270  مورخ  1398/06/05  خانم /  آقای مهدی صادقی    فرزند رجبعلی   
به شماره کالسه  1099     وبه شماره شناسنامه 5782  و به شماره ملی    1142285855  
صادره نسبت به4 دانگ مشاع از شــش   دانگ یکباب  خانه قدیمی  به مساحت 176.46 
مترمربع پالک شماره  1288.1  فرعی از  85   اصلی واقع  در   خوزان    بخش  14  اصفهان 
حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل سند 26418 مورخ 95/09/07 دفتر 301 ومالحظه 

نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
7- رای  شــماره  6714  مورخ  1398/05/22  خانم /  آقای محمد خانی    فرزند نصر اله   
به شماره کالسه  0765   وبه شماره شناسنامه 12322  و به شماره ملی  1140376251  
صادره نسبت به3 دانگ مشاع از شش دانگ یکباب  خانه  به مساحت 183.20 مترمربع 
پالک شــماره  1132    فرعی از  112   اصلی واقع  در   ماســه دانی   بخش  14  اصفهان 
حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل ثبت در صفحه 228 دفتر 545 ومالحظه نقشه ملک  

وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
8- رای  شــماره  6716  مورخ  1398/05/22  خانم /  آقای عزت کاظمی اندانی    فرزند 
علی   به شماره کالسه  0766   وبه شماره شناسنامه 307  و به شماره ملی    1141675501  
صادره نسبت به3 دانگ مشاع از شش   دانگ یکباب  خانه  به مساحت 183.20 مترمربع 
پالک شــماره  1132   فرعی از  112  اصلی واقع  در  ماســه دانی    بخش  14  اصفهان 
حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل ثبت در صفحه 231 دفتر 545 ومالحظه نقشه ملک  

وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
9- رای  شــماره  9136  مورخ  1398/07/18  خانم /  آقای فاطمــه تقی زاده ویدجائی    
فرزند ذبیح اهلل   به شماره کالســه  1051   وبه شماره شناســنامه 452  و به شماره ملی    
1141047985  صادره نسبت به شش  دانگ یکباب  ساختمان  به مساحت 358 مترمربع 
پالک شماره  61    فرعی از  120   اصلی واقع  در   ورنوسفادران   بخش  14  اصفهان حوزه 
ثبت  ملک خمینی  شهر شامل سند 224725 مورخ 93/06/31 دفتر 73ومالحظه نقشه 

ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
10- رای  شــماره  1029  مــورخ  1398/01/30  خانم /  آقای مهــدی مقیمی    فرزند 
عبدالرضا  به شــماره کالســه 1759   وبه شــماره شناســنامه 254  و به شــماره ملی    
1141052695  صادره نسبت به3 دانگ مشــاع از شش دانگ یکباب  خانه سه طبقه  به 
مساحت 200مترمربع پالک شماره  676و 677    فرعی از  158   اصلی واقع  در   صدر آباد    
بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل مع الواسطه واگذاری شهرداری 
خمینی شــهر  ثبت در صفحه 202 دفتر 149 ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  

مالحظه و محرز گردیده است.
11- رای  شــماره  1033  مــورخ  1398/01/30  خانم /  آقای مــژگان امیری    فرزند 
سید هادی   به شــماره کالسه 1952  وبه شــماره شناســنامه 18860  و به شماره ملی    
1140188143  صادره نسبت به3 دانگ مشــاع از شش دانگ یکباب  خانه سه طبقه  به 
مساحت 200مترمربع پالک شماره  676و 677    فرعی از  158   اصلی واقع  در  صدر آباد    
بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل مع الواسطه واگذاری شهرداری 
خمینی شــهر  ثبت در صفحه 202 دفتر 149 ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  

مالحظه و محرز گردیده است.
12- رای  شــماره  8893  مــورخ  1398/07/13  خانم /  آقای ابراهیــم عمادی اندانی    
فرزند رجبعلی  به شماره کالســه 1173  وبه شماره شناســنامه 3300  و به شماره ملی    
1140556606  صادره نســبت به1 دانگ مشاع از شــش   دانگ یکباب  ساختمان دو 
طبقه و زیر زمین  به مساحت 194.85مترمربع پالک شماره  296   فرعی از  105   اصلی 
واقع  در   اندان   بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شــهر شــامل سند 5676 
مورخ 21/02/24دفتر 46سند 230965 مورخ 94/11/29 دفتر 73 وسند 23093 مورخ 
94/11/29 دفتر 73 و ارائه قولنامه از محسن عمادی سند 60270 مورخ 93/11/23 دفتر 
173 و سند 230965 مورخ 94/11/29 دفتر 73 ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  

مالحظه و محرز گردیده است.
13- رای  شــماره  8923  مورخ  1398/07/13  خانم /  آقای محســن عمادی اندانی    
فرزند رجبعلی  به شــماره کالسه 1174  وبه شــماره شناســنامه 765  و به شماره ملی    
1141700875  صادره نسبت به1 دانگ مشاع از شش   دانگ یکباب  ساختمان دو طبقه و 
زیر زمین  به مساحت 194.85مترمربع پالک شماره  296   فرعی از  105   اصلی واقع  در        
بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل سند 60270 مورخ 93/11/23 
دفتر 173 و ســند 230965 مورخ 94/11/29 دفتر 73 ومالحظه نقشــه ملک  وگزارش 

کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
14- رای  شماره  8891  مورخ  1398/07/13  خانم /  آقای اشرف السادات موسوی اندانی    
فرزند سید کمال   به شماره کالسه 1172    وبه شماره شناســنامه 598  و به شماره ملی    
1141699206  صادره نسبت به1 دانگ مشاع از شش   دانگ یکباب  ساختمان دو طبقه 
و زیر زمین  به مساحت 194.85مترمربع پالک شماره  296   فرعی از  105   اصلی واقع  

در   اندان     بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شــهر شامل سند 94746 مورخ 
76/04/02 دفتر 62  و ارائه قولنامه از محسن عمادی سند 60270 مورخ 93/11/23 دفتر 
173 و سند 230965 مورخ 94/11/29 دفتر 73 ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  

مالحظه و محرز گردیده است.
15- رای  شــماره  8889  مورخ  1398/07/13  خانم /  آقای معصومه بصیریان    فرزند 
رمضانعلی  به شــماره کالســه 1171  وبه شــماره شناســنامه 3064  و به شماره ملی    
1141166429  صادره نسبت به3 دانگ مشاع از شش   دانگ یکباب  ساختمان دو طبقه 
و زیر زمین  به مساحت 194.85مترمربع پالک شماره  296   فرعی از  105   اصلی واقع  
در  اندان  بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شــهر شامل سند 229769 مورخ 
94/07/25 دفتر 736 و ســند 229769 مورخ 94/07/21 دفتر 73  و ســند 8339مورخ 
30/10/16 دفتر 61ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده 

است.
16- رای  شماره  7438  مورخ  1398/06/10  خانم /  آقای براتعلی عمادی   فرزند فتح 
اله  به شماره کالسه 1023   وبه شماره شناسنامه 125  و به شماره ملی    1141659778  
صادره نسبت به3 دانگ مشاع از شش   دانگ یکباب  خانه  به مساحت 151مترمربع پالک 
شماره  471   فرعی از  111   اصلی واقع  در  نخود جاری اندان  بخش  14  اصفهان حوزه 
ثبت  ملک خمینی  شــهر شــامل  ثبت در صفحه 315 دفتر 513 ومالحظه نقشه ملک  

وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
17- رای  شماره  7440  مورخ  1398/06/10  خانم /  آقای اعظم کریمی    فرزند ابوالقاسم  
به شماره کالسه 1024    وبه شماره شناســنامه 2456  و به شماره ملی    1141160341  
صادره نسبت به3 دانگ مشاع از شش   دانگ یکباب  خانه  به مساحت 151مترمربع پالک 
شماره  471   فرعی از  111   اصلی واقع  در  نخود جاری اندان  بخش  14  اصفهان حوزه 
ثبت  ملک خمینی  شــهر شــامل  ثبت در صفحه 318 دفتر 513 ومالحظه نقشه ملک  

وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
18- رای  شــماره  8925  مورخ  1398/07/13  خانــم /  آقای زهرا  عمــادی  اندانی  
فرزند صادق   به شــماره کالســه 1089  وبه شماره شناســنامه 7599  و به شماره ملی    
1142300897  صادره خمینی شهر نسبت به شش   دانگ یکباب  ساختمان تجاری اداری  
به مساحت 40 مترمربع پالک شــماره  16   فرعی از  73   اصلی واقع  در  جوتنده  بخش  
14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شــهر شامل سند 122651 مورخ 86/05/29 دفتر 

63ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
19- رای  شــماره  8340  مورخ  1398/07/04  خانم /  آقای سعید هارونی  فرزند حسن   
به شماره کالسه 0387    وبه شماره شناســنامه 3376  و به شماره ملی    1286126924  
صادره خمینی شهر نسبت به شش   دانگ یکباب  خانه  به مساحت 114 مترمربع پالک 
شماره  1731   فرعی از  99   اصلی واقع  در  جوی آباد   بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک 
خمینی  شهر شامل ســند 27483 مورخ 97/10/20دفترخانه 300ومالحظه نقشه ملک  

وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
20- رای  شماره  7605  مورخ  1398/06/13  خانم /  آقای شهناز مختاری ورنوسفادرانی  
فرزند احمد رضا    به شــماره کالسه 1584  وبه شماره شناســنامه 375  و به شماره ملی    
1140985345  صادره نسبت به شش دانگ یکباب  خانه مخروبه   به مساحت 196.60 
مترمربع پالک شــماره  3570   فرعی از  87   اصلی واقع  در  ورنوســفادران  بخش  14  
اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شــامل مع الواسطه از مالکیت منوچهر سعیدی  و 
مریم شاه منصوری سند 52158 مورخ 70/06/16 و سند34154 مورخ 63/11/18 دفتر 

59ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
21- رای  شــماره  8493  مورخ  1398/07/07  خانم /  آقای علی محمد حاجی هاشمی  
فرزند احمد    به شــماره کالسه 0964  وبه شــماره شناســنامه 2161  و به شماره ملی    
1141121174  صادره نسبت به شــش دانگ یکباب  انبار تجاری   به مساحت 35.11 
مترمربع پالک شماره  5729   فرعی از  72   اصلی واقع  در  فروشان بخش  14  اصفهان 
حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل مع الواســطه از فاطمه صرامی ثبت در صفحه 581 
دفتر 187 و صفحه 163 دفتر 109ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و 

محرز گردیده است.
22- رای  شــماره  7962  مــورخ  1398/06/25  خانم /  آقای حســین کاظمی اندانی  
فرزند رمضان    به شــماره کالسه 0757  وبه شــماره شناســنامه 32  و به شماره ملی    
1141612305  صادره نسبت به شش   دانگ یکباب  ساختمان تجاری  به مساحت 56.23 
مترمربع پالک شــماره  58   فرعی از  73   اصلی واقع  در  جوتنــده  بخش  14  اصفهان 
حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل ثبت در صفحه 473 دفتر 177ومالحظه نقشه ملک  

وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
23- رای  شــماره  7302  مــورخ  1398/06/06  خانم /  آقای محمد بلدی فروشــانی  
فرزند عبداله  به شــماره کالسه 1104  وبه شــماره شناســنامه 3510  و به شماره ملی    
1142263266  صادره نسبت به شش دانگ یکباب  خانه   به مساحت 167 مترمربع پالک 
شــماره  304   فرعی از  107   اصلی واقع  در  بابا فضلگاه   بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  
ملک خمینی  شهر شامل سند 37502 مورخ 97/09/27 دفتر 301ومالحظه نقشه ملک  

وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
24- رای  شــماره  5585  مورخ  1397/04/05  خانم /  آقای علی چراغی   فرزند حسین 
به شماره کالسه 1806   وبه شماره شناســنامه 1519  و به شماره ملی    5759359142  
صادره نسبت به شش   دانگ یکباب  خانه  به مساحت 159 مترمربع پالک شماره  690   
فرعی از  99   اصلی واقع  در  جوی آباد   بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر 
شامل مع الواسطه از مالکیت خلیل اهلل بروجی ســند 61526 مورخ 61/12/12 دفتر 5 و 
 ثبت در صفحه 140 دفتر 634ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز 

گردیده است.
25- رای  شــماره  2926  مورخ  1398/03/09  خانم /  آقای ربابه مهرابی    فرزند علی 
به شماره کالسه 1932   وبه شماره شناسنامه 12306  و به شماره ملی    1140376081  
صادره نسبت به شش دانگ یکباب  خانه  به مساحت 114 مترمربع پالک شماره  14/1   
فرعی از  84   اصلی واقع  در  فتح آبادخوزان  بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  
شهر شــامل مع الواســطه از مالکیت ســیف اهلل حدادیان  ثبت در صفحه 278و 310 و 
 325  دفتر 624 و 106ومالحظه نقشــه ملــک  وگزارش کارشــناس  مالحظه و محرز 

گردیده است.
26- رای  شــماره  8788  مورخ  1397/07/10  خانم /  آقای معظمه حاجی هاشــمی 
ورنوســفادرانی  فرزند نصر اله به شماره کالسه 0863  وبه شــماره شناسنامه 12783  و 
به شماره ملی  1140126547  صادره نسبت به شــش   دانگ یکباب  خانه  به مساحت 
285.70 مترمربع پالک شماره  42   فرعی از  118   اصلی واقع  در  ورنوسفادران      بخش  
14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل مع الواســطه از مالکیت نصر اهلل حاج 
هاشمی ثبت در صفحه 541 دفتر 146 ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه 

و محرز گردیده است.
27- رای  شماره  8802  مورخ  1397/12/21  خانم /  آقای سید حسین موسوی اندانی   
فرزند سید حسن به شــماره کالسه 1589   وبه شماره شناســنامه 767  و به شماره ملی    
1289293171  صادره نسبت به شش   دانگ یکباب  کارگاه   به مساحت 918 مترمربع 
پالک شماره  88   اصلی واقع  در  قرطمان  بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  
شهر شامل مع الواسطه از مالک رسمی  رحیم  رحمتی سند 41236 دفتر 86 وارائه قولنامه  
و فرم عدم دسترسی ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده 

است.
28- رای  شــماره  8141  مورخ  1397/07/02  خانم /  آقای براتعلی لطفی فروشــانی     
فرزند عبدالرضا  به شــماره کالســه 1176   وبه شماره شناســنامه 11223  و به شماره 
ملی    1140488376  صادره نسبت به شــش دانگ یکباب  مغازه و فوقانی   به مساحت 
40 مترمربع پالک شــماره  3227 و 774   فرعی از  72   اصلی واقع  در  فروشان  بخش  
14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شــهر شــامل ثبت در صفحــه 337 دفتر 218 و 
 صفحه 495 دفتر 77 ومالحظه نقشــه ملــک  وگزارش کارشــناس  مالحظه و محرز

 گردیده است.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/07/28      

تاریخ انشار نوبت دوم :1398/08/13
م الف: 634158 نبی اله یزدانی  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر 

اخطار اجرایی
7/295 شــماره: 1353/97 حل8 ، مشــخصات محکوم علیه:نام و نام خانوادگی: شهال 
اترکی ، نشانی: مجهول المکان ؛ مشخصات محکوم له: نام و نام خانوادگی: جلیل جوانمرد 
، نام پدر: محمد ، نشانی: خمینی شهر جوی آباد خ شمس تبریزی نبش کوچه خرداد پ2 ، 
محکوم به:به موجب رای شماره 854 تاریخ 98/04/30 حوزه هشتم شورای حل اختالف 
شهرستان خمینی شهر که قطعیت یافته است. محکوم علیه محکوم است به: الزام خوانده 
به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و انتقال اتومبیل موصوف یکدستگاه خودروی پراید 
به شماره انتظامی 11/ 151 و 75 به نام خواهان بابت اصل خواسته و پرداخت دویست و 
نود هزار ریال بابت هزینه ی دادرسی و نیم عشــر دولتی در حق صندوق دولت در ضمن 
رای صادره غیابی می باشد. ماده34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه 
ابالغ شد محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از 
آن میسر باشد و در صورتی که خود قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحًا اعالم نماید.  
م الف: 630434 ایمان بختیاری قاضی شعبه هشتم شورای حل اختالف خمینی شهر  

ابالغ رای
7/297 کالسه پرونده:2995/97 ، شماره دادنامه:1129 ، تاریخ رسیدگی:98/05/16 ، مرجع 
رسیدگی: شعبه سوم شورای حل اختالف خمینی شهر خواهان: علی ابراهیمی خوزانی به 
نشانی:خمینی شهر خ شریعتی جنوبی کوی مسجد جامع ، وکیل: خانم اکرم صالح پور نشانی: 
بروجن گندمان بلوار اصلی روبروی دادگســتری ؛ خوانده: وحید دل پسند نشانی: مجهول 
المکان ، خواسته: مطالبه وجه چک، گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به 
کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاءقاضی شورا ختم رسیدگی را 
اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی آقای 
علی ابراهیمی خوزانی علیه آقای وحید دل پسند به خواسته مطالبه مبلغ بیست میلیون ریال 
20/000/000 ریال وجه یک فقره چک به شماره 376768 - 97/08/20 به انضمام خسارات 
دادرسی و تاخیر تادیه نظر به مفاد دادخواست و مالحظه رونوشت مصدق چک و گواهینامه 
عدم پرداخت و اینکه وجود اصل مستندات در ید خواهان ظهور در اشتغال ذمه صادر کننده و 
متعهدین آن دارد و اینکه از ناحیه خوانده دلیلی که برائت ذمه خود را مدلل بدارند ارائه نداشته اند 
با استصحاب دین دعوی خواهان ثابت تشخیص می گردد با استناد به مواد 9 و 18 و 19 و 25 
و 27 قانون شوراهای حل اختالف و مواد 310 ، 311 ، 313 از قانون تجارت و تبصره الحاقی به 
ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198و 519 و 522 از قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی 
و انقالب در امور مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 20/000/000 ریال بابت 
اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1/270/000 ریال بابت خسارات دادرسی و پرداخت خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک لغایت استهالک کامل دین بر مبنای شاخص بهای کاال و 
خدمات مصرفی و حق الوکاله وکیل در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. این رای غیابی 
اســت و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شورا و سپس ظرف مهلت 
20  روز قابل اعتراض در محاکم عمومی و حقوقی خمینی شهر است. م الف: 630586  

مصطفی زیبایی فر قاضی شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر 
ابالغ رای

7/298 کالســه پرونده:621/98-98/5/26 ،شــماره دادنامه:1111- 98/05/30 مرجع 
رسیدگی: شــعبه یازدهم شــورای حل اختالف خمینی شــهر خواهان: علی انتظاری به 
 نشانی: خمینی شهر خ پاسداران کوی آزادگان . وکیل: اکرم صالح پور نشانی: خمینی شهر 
خ 17شهریور خ هاتف شرقی ک مهرگان ؛ خوانده: منور مشتاقی نشانی: مجهول المکان ، 
خواسته: مطالبه وجه یک فقره چک ، گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به 
کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاءقاضی شورا ختم رسیدگی را 
اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دادخواست 
آقای علی انتظاری با وکالت اکرم صالح پور به طرفیت خوانده منور مشتاقی خوزانی به خواسته 
مطالبه وجه 1 فقره چک به شماره 058/110937 به مبلغ 25/000/000 ریال مورخ 98/2/28 
عهده بانک از جاری 141204000754905001 به انضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل 
و خسارت تاخیر در تادیه شورا با توجه به دادخواست تقدیمی و ضمایم و وجود اصل مستندات 
دعوی در ید خواهان و اینکه خوانده دلیل ومدرکــی مبنی بر برائت ذمه خود یا ادای دین در 
حق خواهان ارایه نکرده است دعوی خواهان را مقرون به صحت دانسته و با توجه به نظریه 
مشورتی اعضا شورا به شرح صورتجلسه مورخه 98/5/26 و به استناد مواد 519 و 198 قانون 
آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و مواد 310 و 313 از قانون تجارت 
و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به ماده2 قانون صدور چک حکم به 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 25/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1/362/500 
ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل وفق آیین نامه تعرفه حق الوکاله وکال و خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک 98/2/28 لغایت زمان پرداخت که در زمان اجرا محاسبه 
می گردد در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای شورا غیابی است و ظرف بیست روز 
پس از ابالغ قابل واخواهی در این شــورا و پس از انقضای مهلت واخواهی ظرف بیســت 
 روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی  شهرســتان خمینی شهر می باشد. 
م الف: 630555   ایمان بختیاری قاضی شــعبه یازدهم حقوقی شورای حل اختالف 

شهرستان خمینی شهر 
ابالغ رای

7/296 کالسه پرونده:650/98 ، شماره دادنامه:1240 ، تاریخ رسیدگی: 98/5/30 ، مرجع 
رسیدگی: شعبه چهارم شورای حل اختالف خمینی شهر خواهان: علی انتظاری با وکالت 
خانم اکرم صالح پور به نشــانی:بروجن گندمان بلوار اصلی روبروی دادگستری ؛ خوانده: 
آزیتا درویشیان نشانی: مجهول المکان ، خواســته: مطالبه وجه چک ، گردشکار: پس از 
ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و جری تشریفات قانونی و اخذ نظریه 
مشورتی اعضاءقاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می 
نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دادخواست تقدیمی آقای علی انتظاری با وکالت خانم 
اکرم صالح پور به طرفیت آزیتا درویشیان به خواسته مطالبه مبلغ 10/000/000 ریال وجه 
یک فقره چک به شماره 346401 مورخه 94/04/07 عهده بانک تجارت شعبه ایذه گندم 
بانضمام خسارت دادرسی و خســارت تاخیر تادیه با توجه به محتویات پرونده دادخواست 
تقدیمی مالحظه رونوشــت مصدق چک با توجه به اظهارات خواهان در جلسه رسیدگی 
مورخ 98/5/27 و عدم حضور خوانده و عدم دفاعیه موثر در جلسه رسیدگی شورا و نظر به 
اینکه از ناحیه خوانده دلیلی که حکایت از پرداخت وجه چــک نماید ارائه نگردیده فلذا با 
توجه به نظریه مشورتی اعضاء شورا به شرح صورتجلسه مورخه 98/5/27 و با احراز اشتغال 
ذمه خوانده و استصحاب بقای دین مستنداً به ماده 9 و 18 و 19 و 25 و 27 قانون شوراهای 
حل اختالف 94/8/10 و مواد 310 ، 311 ، 313 از قانون تجارت و تبصره الحاقی مصوب 
مجمع تشــخیص مصلحت نظام به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198و 519 و 522 از 
قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 10/000/000 ریال 
بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک تا زمان اجرای 
حکم که توسط دایره محترم اجرای احکام حقوقی بر اساس شاخص اعالمی از ناحیه بانک 
مرکزی محاسبه می گردد و پرداخت 117/500 ریال هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل در 
حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره غیابی و ظرف مهلت 20روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در همین شورا و ســپس ظرف مدت بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظر 
در محاکم عمومی حقوقی خمینی شهر می باشد. م الف: 630550  عمار امیری آرانی 

قاضی شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر 
ابالغ اجراییه

7/302 شــماره پرونــده: 139804002121000472/1، شــماره آگهــی ابالغیــه: 
139803802121000065 ، شــماره بایگانــی پرونــده: 9800650 ، تاریــخ صدور: 
1398/07/23 ، آگهی ابالغ اجرائیه پرونده اجرایی 9800650 بدین وسیله به آقای حسن 
مختاری ، نام پدر: حیدر ، تاریخ تولد: 1359/07/05 ، شماره ملی: 1289082065 ، شماره 
شناسنامه: 1996 به نشانی: خمینی شهر خ امیرکبیر فروشگاه لوازم یدکی سپاهان جنب 
نمایشگاه نصیری ابالغ می شود که آقای امید هاشم زاده ریزی جهت وصول وجه چک: 
250/000/000 ریال باستناد شماره چک 9665/991682 ، تاریخ چک: 1398/03/30 
بانک ملی علیه شــما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به بایگانی 9800650 در این 
اداره تشکیل شــده و طبق گزارش مورخ 1398/07/18 مامور ابالغ به شما به علت عدم 
شناسایی نشانی مقدور نبوده است  لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا 

مفاد اجراییه فقط یک مرتبه در روزنامه آگهی می شود و چنانچه ظرف مدت بیست روز از 
تاریخ این آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننماید 
عملیات اجرایی جریان خواهد یافت. م الف : 633549   نبی اله یزدانی رئیس اداره ثبت 

اسناد و امالک خمینی شهر
حصر وراثت

7/299  آقای حمید باقری دارای شناسنامه شماره 4 به شرح دادخواست به کالسه  347/98  
 از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان 
حسن باقری به شناسنامه 36 در تاریخ 97/8/8 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به1- ســهیله لنجی ، ش.ش 1 فرزند عباس همسر 
متوفی 2- ایرج باقری، ش.ش 531 فرزند حســن فرزند متوفی 3- رضا باقری، ش.ش 
2251 فرزند حســن فرزند متوفی 4- علی باقری، ش.ش 50 فرزند حسن فرزند متوفی 
5- حمید باقری، ش.ش 4 فرزند حسن فرزند متوفی 6- سعید باقری، ش.ش 26 فرزند 
حسن فرزند متوفی 7- مژگان باقری، ش.ش 1230008047 فرزند حسن فرزند متوفی 
8- ناهید باقری، ش.ش 2 فرزند حســن فرزند متوفی 9- مریم باقری، ش.ش 18791 
فرزند حسن فرزند متوفی می باشــد و به جز نامبردگان فوق ورثه دیگری ندارد.  اینک با 
انجام تشریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه 
به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 635287 شعبه اول حقوقی 

شورای حل اختالف شهرستان نطنز 
ابالغ رای

7/300  کالســه پرونــده: 930/97 ش 2 ح - 1071/97 ش 2 ح جلب ثالث، شــماره 
دادنامــه: 458-98/5/27 دادنامه جلب ثالث: 458-98/5/27  مرجع رســیدگی کننده: 
شــعبه دو حقوقی شــورای حل اختالف شــهرضا، خواهــان ها: 1- عادلــه منصوری 
2- مجتبی منصوریان بــه وکالت صابر عبدالی به نشــانی اصفهان بهارســتان میدان 
ولیعصر جنب بانک صادرات مجتمع تجاری اشــکان طبقه دوم واحد 4 پ 649 کدپستی 
814317995  ، خواهــان جلب ثالث ســید محمد موســوی، خوانــدگان: 1- محمد 
عمادی به نشــانی شــهرضا خ 45 متری روبروی دفتر اســناد رســمی 263 نمایشگاه 
اتومبیل اسالمی 2- سید محمد موســوی به وکالت کمیل قاســمی به نشانی شهرضا 
 خ طالقانــی ابتدای خ انقالب ســاختمان ســپید طبقه ســوم، خوانــدگان جلب ثالث
1- هومان حســنی 2- ســید مهدی جعفری 3- عادله منصوری 4- مجتبی منصوریان 
 5- محمــد عمادی به نشــانی 1- ســمیرم پادنــا روســتای نورآباد منزل شــخصی
  2- مجهول المکان، موضوع: ابطــال قرارداد و جلب ثالث، رای شــورای حل اختالف: 
در خصوص دعــوی خواهان هــا 1- عادله منصــوری فرزند محمد رضــا 2- مجتبی 
منصوریان فرزند فریدون به وکالت صابر عبدالی به طرفیت خواندگان 1- محمد عمادی 
فرزند حسینعلی 2- سید محمد موسوی فرزند ســید حجت اله به وکالت کمیل قاسمی 
به خواســته ابطال قراداد مورخ 1395/10/2 و مطالبه مجموع 181/500/000 ریال که 
مبلغ 171/500/000 ریــال وجه پرداختی بابت خرید و مبلــغ 10/000/000 ریال بابت 
تعمیرات به جهت فروش مال غیر )اتومبیل مســروقه( به انضمام کلیه خسارات قانونی 
اعم از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ قرارداد و سایر 
هزینه های مربوطه و تامین خواسته و پرونده جلب ثالث خواهان سید محمد موسوی به 
وکالت کمیل قاسمی به طرفیت خواندگان 1- هومان حسنی فرزند حسین 2- سید مهدی 
جعفری فرزند محمد 3- عادله منصوری فرزنــد محمدرضا 4- مجتبی منصوریان فرزند 
فریدون 5- محمد عمادی فرزند حسینعلی به خواسته جلب ثالث خواندگان ردیف اول و 
دوم در پرونده کالسه 930/97 شعبه دوم شــورای حل اختالف شهرضا و ابطال قرارداد 
مورخ 1394/1/19 محکومیت آنها به پرداخت مبلغ یکصد و نود و پنج میلیون ریال بابت 
ثمن پرداختی و هزینه بانضمام کلیه خسارات دادرســی و حق الوکاله وکیل شورا با توجه 
به دادخواســت تقدیمی خواهان و مداقه نظر در اوراق پرونده ها و مبایعه نامه های ضم 
پرونده و مالحظه سند رسمی ثبت دفترخانه اسناد رسمی 263 شهرضا به شماره 14401 
مورخ 1395/11/16 و مرقومه صادره از اداره پلیس آگاهی تهران در خصوص مســروقه 
بودن خودرو به شــماره 96/02/6859316-96/4/31 و اظهارات طرفین در جلســات 
مورخ 97/10/17 و 1398/4/1 و 98/3/11 و با عنایت به اینکه خواندگان دلیلی مبنی بر 
پرداخت ما فی الذمه خود ارائه ننموده اند لذا شورا دعوی خواهان پرونده اصلی را مقرون 
به صحت تشخیص داده و باســتناد مواد 198 و 522 و 515 قانون آیین دادرسی مدنی و 
مواد 10 و 331 قانون مدنی و از باب تســبیب حکم به ابطال قرارداد مورخ 1395/10/2 
و محکومیت تضامنی خواندگان به مبلغ 181/500/000 ریال بابت وجه پرداختی خرید 
خودرو و تعمیرات به جهت فروش مال غیر )اتومبیل مسروقه ( و مبلغ 4/430/000 ریال 
 هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان دعوی اصلی را صادر و اعالم 
می دارد. در مورد تاخیر تادیه 181/500/000 ریال از تاریخ 1395/10/2 بر مبنای شاخص 
اعالمی بانک مرکزی که از ناحیه واحد اجرا محاسبه و وصول خواهد شد در حق خواهان 
دعوی اصلی صادر و اعالم می دارد. در مورد پرونده های جلب ثالث نیز با توجه به محتویات 
پرونده و اظهارات وکیل خواهــان جلب ثالث در جلســات 98/1/19 و 98/3/11 و عدم 
حضور خواندگان ردیف اول و دوم با وصف ابالغ قانونی و انتظار کافی و عدم ارائه الیحه 
از سوی آنان و مبایعه نامه مربوطه حکم به ابطال قرارداد مورخ 1394/1/19 و محکومیت 
خواندگان ردیف اول و دوم به پرداخت مبلــغ 195/000/000 ریال بابت ثمن پرداختی و 
مبلغ 2/368/750 ریال هزینه دادرســی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان 
جلب ثالث صادر و اعالم می دارد و تاخیر تادیه 195/000/000 ریال از تاریخ 97/10/19 
بر مبنای شاخص اعالمی بانک مرکزی که از ناحیه واحد اجرا محاسبه و وصول خواهد شد 
در حق خواهان جلب ثالث صادر و اعالم می دارد و در مورد خواندگان ردیف سوم و چهارم و 
پنجم نیز بدلیل عدم ارائه مدرک قانونی قرار رد دعوی صادر و اعالم می گردد رای صادره 
حضوری و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل اعتراض در دادگستری محترم شهرستان 

شهرضا می باشد. م الف: 635314 شعبه دوم حقوقی شورای حل  اختالف شهرضا
تبصره 1 ماده 105 اصالحی

7/301  شماره صادره: 1398/09/588613-1398/7/22 نظر به اینکه بر اساس تقاضای 
آقای محمد حســین براهیمی مبنی بر تعیین بهاء ثمنیه اعیانی ششــدانگ پالک 998 
 فرعی از 2- اصلی بخش یک ثبتی شــهرضا که طبق سوابق متعلق است به خانم همدم 
فخار زاده که در اجرای تبصره یک ماده 105 اصالحی آئین نامه قانون ثبت، کارشــناس 
رسمی دادگستری پالک فوق را فاقد هر گونه اعیانی و آثار کشت و کار اعالم نموده است 
و چون ذی نفع فاقد نشانی است لذا با توجه به مفاد تبصره یک  آئین نامه فوق الذکر مراتب 
فقط یک مرتبه در روزنامه زاینده رود آگهی می شود در صورتیکه از کسی تضییع حقی شده 
باشد می تواند از تاریخ انتشار این آگهی به مدت یک ماه به مراجع صالحه قضائی مراجعه 
و گواهی طرح دعوی را به این اداره تسلیم نماید بدیهی است در صورت عدم مرجعه ذینفع 
به مراجع قضائی در مدت تعیین شده و عدم ارائه گواهی طرح دعوی سند مالکیت متقاضی 
بدون استثناء بهاء ثمنیه اعیانی صادر و تســلیم خواهد شد. م الف: 634392 محمد 

حسن صمصامی مسئول دفتر ثبت اسناد و امالک شهرضا
فقدان سند مالکیت 

7/303 آقای محمد محرابی مقدم به وکالت از وراث خانم ربابه هاشمیان به استناد چهار 
برگ استشهادیه محلی که امضای شهود رسما گواهی گردیده مدعی اند که سند مالکیت 
نصف 5 سهم از 900 سهم ششــدانگ مزرعه مستوفی )ثبت ذیل شــماره 69 دفتر دوم 
صفحه 141( و همچنین ســند مالکیت نصف 37 ســهم و یک دهم دانگ از 900 سهم 
ششدانگ مزرعه مستوفی )ثبت ذیل شماره 69 دفتر 44 صفحه 293( به شماره 3 فرعی 
از پالک 6 اصلی واقع در بخش دو حوزه ثبتی آران و بیدگل که بنام ربابه هاشمیان فرزند 
حاج محمود ثبت و سند مالکیت آن صادر و تسلیم گردیده در اثر جابجایی مفقود و اینک 
درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده لذا طبق تبصره یک ماده 120 اصالحی آیین 
نامه قانون ثبت مراتب آگهی تا هرکس مدعی انجام معامله نسبت به ملک مذکور یا وجود 
اسناد مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی لغایت ده روز به این اداره مراجعه 
و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل اسناد مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب 
صورت مجلس و اصل اسناد با ارائه کننده مسترد گردد. چنانچه ظرف مهلت مقرر اعتراضی 
واصل نگردد یا در صورت اعتراض اصل اسناد ارائه نشود المثنی اسناد مالکیت مزبور صادر 
و به متقاضی تسلیم خواهد شــد. م الف: 633795 عباس زادگان رییس ثبت اسناد و 

امالک آران و بیدگل 
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نگاه توسعه ای به مدارس غیردولتی داشته باشیم

پیشنهاد سردبیر:

اخبار

محیط زیست

سراب گاوخونی
تاالب بین المللی گاوخونی یکی از تاالب های 
مشــهور جلگه مرتفــع مرکزی ایران اســت. 
این تاالب حیاتی، منطقه ای به وســعت ۴۷۶ 
کیلومترمربع را پوشانده و در ۱۶۷ کیلومتری 
جنــوب شــرق اصفهــان در ۳۰ کیلومتری 
شهرســتان ورزنه و در مجاورت تپه های شنی 
واقع شده اســت. گاوخونی با داشــتن منابع 
زیستی غنی، در گذشــته های نه چندان دور 
پناهــگاه پرندگان مهاجــر بود؛ امــا به دلیل 
خشکســالی و نبود مدیریت صحیــح در این 
سال ها از حقابه خود محروم ماند. البته در سیل 
ابتدای امسال درصد اندکی از گاوخونی آبگیری 
شد؛ اما خشــکی این تاالب و غبار ریزگردهای 
آن همچنان رخ نمایی می کرد. با این وجود در 
ســال آبی جدید و بعد از اتمام کشــت پاییزه 
کشــاورزان اصفهان باالخره از سوی مدیران 
عزمی بــرای تحویل حقابه تاالب ایجاد شــد. 
بر اســاس آخرین گــزارش اداره کل حفاظت 
محیط زیســت اســتان اصفهان، از یکم تا ۱۶ 
مهرماه جاری به طــور میانگین نیم مترمکعب 
برثانیه آب همراه با پســاب و زهاب کشاورزی 
در طول شبانه روز از ایستگاه شاخ کنار به سمت 
تاالب جریان داشــته اســت. به گفته اکبری، 
معاون اداره کل حفاظت محیط زیست استان 
اصفهان در روزهای آینده حجم ورودی آب به 
بند شاخ کنار، کمتر از میزان ۱۸ مهرماه خواهد 
بود؛ اما تا چنــد روز آینده که آب به طور کامل 
به تاالب خواهد رســید می توان به طور دقیق 
نتایج میزان آبگیری گاوخونــی را اعالم کرد. 
عضو هیئت علمی دانشــگاه آزاد اسالمی نیز 
گفته است: حتی میزان آبی که ابتدای امسال 
بر اثر ســیل به ســمت گاوخونی رها شد، نیم 
درصد حجم تاالب نبود. حشمت ا... انتخابی با 
تاکید بر اینکه حقابه تاالب گاوخونی از مسیر 
زاینــده رود می گذرد، می گوید: بــرای حقابه 
تاالب چند عدد و از همه مشهورتر ۱۷۶ میلیون 
مترمکعب در سال مشــخص شده است. البته 
میزان آب رها شــده از سد مالک نیست و باید 
دید چه میزان آب به گاوخونی می رسد. وی با 
اعتقاد بر اهمیت حقابه شــهر اصفهان و حقابه 
کشــاورزان و نقش دولت در تامین آن، تاکید 
می کند: برداشت های متعدد تمام حقابه ها را 
تحت تاثیر قرار داده اســت و اگر تاالب خشک 
شود پیامدهای خشکی آن با توجه به نزدیکی 
به تاالب، ابتدا مردم و کشــاورزان پایین دست 
اصفهان و ســپس دیگر مناطق اســتان های 
همجوار و کشــور را درگیر می کند. وی اضافه 
می کند: باوجودی که اکنون بخشــی جزئی از 
حقابه این تاالب بین المللی رهاســازی شده و 
اقدامی مناسب ارزیابی می شــود، اما باز با در 
نظر داشتن میزان باالی بارش ها در سال آبی 
گذشته، پرسش های متعددی درباره آینده پر 
ابهام این تاالب وجود دارد و نگرانی ها همچنان 
پابرجاست. یکی دیگراز فعاالن محیط زیست 
در این رابطه می گویدکشــت سنتی در شرق 
اصفهان باید تغییر کند، چرا که کشاورزان در 
سال هایی به اشــتباه طبیعت را تصرف کرده 
بودند، از ســوی دیگر بایــد از روش های نوین 
کشاورزی بهره ببریم و نوع محصوالت را تغییر 
دهیم که با حداکثر ارزش افزوده، کشــاورزان 
حداقل مصرف آب و سطح زیر کشت را داشته 
باشد. اگرچه امروز بنا بر سیاست مدیران استان 
و مهم تر از آن وزارت نیرو، تالش شــده میزان 
آبی به تاالب گاوخونی به عنوان حقابه تخصیص 
یابد؛ اما به اعتقاد کارشناسان تحویل دوره ای و 
مقطعی آب به گاوخونی نه تنها راهگشا نیست 
بلکه سرابی به نام تاالب گاوخونی را در اذهان 
شکل می دهد که شاید برنامه ریزان را از احیای 

دائمی این تاالب بین المللی دور کند.

در جاده ها، بقاع متبرکه ، مساجد 
وحسینیه ها صورت می گیرد؛
 ارائه خدمات امدادی

 به زائران اربعین حسینی
گروه های امدادی استان اصفهان، آماده  خدمت 
رسانی به زائران اربعین حسینی در جاده ها ، بقاع 
متبرکه و مساجد وحســینه ها شدند.مدیرکل 
مدیریت بحران اســتانداری اصفهــان گفت: 
همزمان با اربعین حسینی، 2۳۴ گروه امدادی 
پلیس راه ، راهداری ، هالل احمر ، فوریت های 
پزشکی ، امداد خودرو ، عوامل شهرداری و آتش 
نشانی با استقرار در پایگاه های امدادی شهری 
وجاده ای همچنین بقاع متبرکه این استان محل 
تجمع عزاداران حسینی ، مساجد و حسینیه ها 
به زائران خدمات امدادی ارائه می کنند.منصور 
شیشــه فروش افزود: این گروه هــای امداد به 
منظور ارائه خدمات امــدادی و ارتقای ضریب 
ایمنی تردد در جاده ها همچنین اماکن برگزاری 
مراسم های ویژه عزاداری در استان آماده شدند.

تشویق جهت فراگیری 
زبان های خارجی به جای 

حذف آموزش زبان از مدارس
سرپرســت پژوهشــکده آمــوزش و پرورش 
روســتایی، عشــایری و چند زبانه پژوهشگاه 
مطالعات آموزش و پرورش با بیان اینکه بهتر بود 
استفاده از پتانسیل سایر زبان های خارجی در 
طرح اخیر نمایندگان مجلس دیده شود و تنوعی 
از زبان های خارجی را داشــته باشیم، گفت: به 
جای حذف آموزش زبان، می توانیم مشوق هایی 
برای فراگیری ســایر زبان ها ایجاد کنیم. رضا 
کالنتری با اشاره به طرح اخیر نمایندگان مجلس 
پیرامون رفع انحصار از زبان انگلیســی در نظام 
آموزش همگانی کشــور اظهار کــرد: واقعیت 
این اســت که قبل از ارائه چنین طرحی، هیچ 
گونه نظر کارشناســی از پژوهشــگاه مطالعات 
خواسته و دریافت نشده اســت. وی افزود: این 
طرح دارای ابعاد مختلفی اســت؛ شش ماده و 
چندین تبصره دارد و الزم است تک تک این مواد 
و تبصره ها خوانده و دربــاره پیامدها و نتایجی 
که هرکدام دارد بررســی کارشناســی صورت 
بگیرد. سرپرست پژوهشکده آموزش و پرورش 
روســتایی، عشــایری و چند زبانه پژوهشگاه 
مطالعــات آموزش و پرورش با بیــان اینکه اگر 
درخواستی از پژوهشــگاه برای انجام مطالعات 
مطرح شود آماده همکاری هستیم اظهار کرد: 
کار ما کار پژوهشــی و اعالم نظرات کارشناسی 

در این خصوص است.

 ایرانیان، 2 برابر استاندارد
 نمک می خورند

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی کاشان 
گفت: میزان مصرف نمــک ایرانیان در روز به ۸ 

تا ۱۰ گرم می رسد که 2 برابر استاندارد است. 

محســن تقی زاده اظهار داشت: در سال 2۰۱9 
شعار سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد با 
عنوان »رفتار ما آینده ما را می سازد رژیم غذایی 
سالم برای دنیای بدون گرسنگی« است. وی با 
اشاره به اینکه به طور کلی یافته ها حاکی از آن 
بود که میزان مصرف سرانه کالری در ایران بیش 
از میزان توصیه روزانه شــده اســت، ادامه داد: 
سرانه مصرف روغن 2۰ درصد و قند و شکر ۳۸ 
درصد بیش از مقادیر توصیه شده در سبد غذایی 
مطلوب است. وی با بیان اینکه استاندارد مصرف 
روزانه نمک 5 گرم اســت، گفت: میزان مصرف 
نمک ایرانیان در روز به ۸ تا ۱۰ گرم می رســد 
که 2 برابر استاندارد است. تقی زاده یادآورشد: 
در برخی از صنایع مانند نان های صنعتی میزان 
نمک بیش از 5۰ درصد، در مورد پنیر 25 درصد 
و در مورد دوغ 2۰ درصد کاهش یافته؛ اما کاهش 
بیش از این ممکن اســت با عکس العمل منفی 
مصرف کننده ها همراه باشــد و صنایع آسیب 

ببینند.

تکذیب اختالل در ارائه 
خدمات ثبتی درخوانسار

مدیرکل ثبت اســناد و امالک استان اصفهان 
در پی انتشــار تصاویری مبنی بــر ترک محل 
کار کارکنان ثبت اســناد و امالک خوانســار و 
نارضایتی مراجعه کنندگان از این موضوع انتقاد 
کرد. علی بهبهانی، مدیرکل ثبت اسناد و امالک 
اســتان در پی انتشــار تصاویری مبنی بر ترک 
محل کار کارکنان ثبت اسناد و امالک خوانسار 
و نارضایتــی مراجعه کننــدگان از این موضوع 
انتقاد کرد و گفت: در بررسی های این اداره کل 
مشخص شد، روزهای گذشته فردی برای انجام 
امور ثبتی به مرکز خوانسار مراجعه کرده که به 
دلیل نداشــتن پرونده مالکیتی روی این اسناد 
پس از اینکه پاسخ مثبتی از کارکنان این اداره 
نمی گیرد، اقدام به تهدید کارکنان می کند. علی 
بهبهانی افزود: این واکنش کارشناســان ثبت 
اسناد و امالک خوانسار بهانه ای شد، برای انتقام 
جویی این فرد تا بــا تصویربرداری مخفیانه، در 
زمانی که تعدادی از صندلی های کارکنان اداره 
خالی و برای نقشــه برداری بــه بیرون مراجعه 
کرده اند، تصاویر را با عنــوان بالتکلیفی ارباب 

رجوع در فضای مجازی منتشر کند.

۴۰۰ مبلغ روحانی از حوزه های علمیه قم و طالب 
بومی همزمــان با دهه آخر ماه صفــر به مناطق 
مختلف اصفهان و اســتان های همجــوار اعزام 
شــدند. رییس دفتر تبلیغات اســالمی اصفهان 
اظهارداشــت: این روحانیون مبلغ از روز اربعین 
حسینی تا پایان دهه آخر ماه صفر در این استان 
و روســتاهای بدون روحانی استان های همجوار 
حضور دارند. حجت االسالم و المسلمین محمد 
قطبی افــزود: فعالیت تبلیغی مبلغان تا شــب 
شهادت امام رضا )ع( و امام حسن مجتبی )ع( و 
رحلت پیامبر اکرم )ص( ادامه دارد. وی تصریح 
کرد: اعزام مبلغان با توجه بــه اهمیت تبلیغ در 
اسالم به ویژه تبلیغ چهره به چهره احکام اسالم و 
برای تحقق اهداف انقالب اسالمی انجام می شود. 
رییس دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان با اشاره به 
برنامه های تبلیغی مبلغان در دهه آخر صفر ادامه 
داد: در این ایام بیانات رهبری در ارتباط با شعار 
سال، گام دوم انقالب، جایگاه والیت و نقش ولی 
فقیه، عزاداری و امور فرهنگی و مذهبی در جامعه 

توسط مبلغان تبیین می شود. وی ادامه داد: این 
مبلغان دینی بیشتر به روستاهای بدون روحانی 
و مناطقی که برنامه مذهبی خاصی در طول سال 
ندارند، اعزام می شــوند. قطبی اضافه کرد: انجام 
فعالیت های تبلیغی، ارتباط با مردم، پاســخ به 
ســؤاالت دینی و اقامه نماز جماعت از مهمترین 
کارهای روحانیون در این راهپیمایی محســوب 

می شود.

رییس دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان:

۴۰۰ مبلغ به مناطق مختلف اصفهان و استان همجوار اعزام شدند
مدیرکل تعــاون، کار و رفاه اجتماعــی اصفهان 
گغت: حــوادث منجر به فــوت ناشــی از کار در 
شــش ماهه اول ســال جاری در ابن اســتان 2۱ 
مورد بود که نســبت به مدت مشابه سال گذشته 
2۰ درصد کاهش داشته اســت. محسن نیرومند 
افزود: بیشترین حوادث ســال گذشته در بخش 
صنعت و تولید بــا ۸۳۴ مورد، ســاختمان ۳59 
مــورد، فعالیت ها و خدمات عمومــی 2۴۳ مورد 
بوده اســت. وی با بیان اینکــه 9۶ درصد حادثه 
دیدگان در ســال 9۷ را مردان و چهار درصد آنها 
را زنان تشــکیل می دهند، اظهارداشــت: اجرای 
برنامه آموزش کارگران ساختمانی گام موثری در 
کاهش این حوادث خواهد بــود. مدیرکل تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی اصفهان بیان کرد: بیش از ۷2 
درصد علل بروز حــوادث در اثر عدم نظارت، عدم 
آموزش و شرایط ناایمن کارگاه است که قصور آن 
متوجه کارفرما و کمتر از 2۸ درصد به دلیل رفتار 
نا ایمن کارگران و عدم استفاده از وسایل حفاظت 
فردی است. وی تصریح کرد: کارفرمایان به دلیل 

استفاده از بیمه های مسئولیت مدنی و به منظور 
بهره مندی حداکثری از خسارات پرداختی توسط 
شــرکت های بیمه گذار، در حوادث ناشــی از کار 
دفاع موثری از خود نمی کننــد و این امر موجب 
شــده علل بروز حوادث بیشتر متوجه کارفرمایان 
می شود از طرفی تجهیزات و ماشین آالت موجود 
 در بسیاری از صنایع فرسوده و به روزرسانی نشده

 است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اصفهان:

فوت ناشی از حوادث کار در اصفهان  2۰ درصد کاهش یافت

تعاون تبلیغات اسالمی

طی روزهای اخیر آسمان اصفهان شاهد باران های 
جسته و گریخته ای بوده است. سازمان هواشناسی 
اعالم کرده بود بارش های خوبی در پاییز برای ایران 
پیش بینی می شــود، چیزی در حدود ۱۰ درصد 
باالتر از حد نرمال در سال های اخیر. این اتفاق اما 
هنوز در اصفهان محقق نشده است. طبق آمار دفتر 
مطالعات پایه منابع آب شرکت مدیریت منابع آب 
ایران، استان های اصفهان، ایالم، خراسان جنوبی، 
خراسان رضوی، خوزستان، ســمنان و کرمانشاه، 
۷ استانی هســتند که در 25 روز نخست سال آبی 
جاری، برخالف آمار بارش های مدت مشــابه سال 
قبل، هیچ بارشی نداشتند. چشــم انتظاری برای 
باران شــاید به دلیل پیش بینــی و ارائه گزارش از 
سوی ریاست ســازمان هواشناسی استان مبنی بر 
آغاز بارش ها در دهه آخر مهرماه هم باشــد. چند 
روز پیش بود که حمید رضا خورشیدی اعالم کرد 
در دهه آخر مهرماه منتظر بارش های خوب پاییزی 
باشید؛ وعده ای که حاال با رسیدن به آخرین روزهای 
پاییز تنهــا حاصلش چند رگبــار آرام و باران های 
اندکی بوده است. هر چند بر اســاس اعالم دوباره 
کارشناسان هواشناسی هفته جاری برای اصفهان 
پر بارش خواهد بود؛ اما بررسی آمار بارش ها موارد 
عجیبی را نشــان می دهد. براســاس اطالعاتی که 
مدیرکل هواشناســی اســتان اصفهان داده است: 

اصفهان از اول مهر ســال 
9۷ تا پایان شهریور امسال 
۱2۰ میلی متر بارندگی را 
شاهد بوده است. این آمار 
البته 9 درصد نســبت به 
بلندمدت افزایش را نشان 
می دهــد و همچنین ۴5 
درصد نســبت بــه مدت 

مشابه ســال قبل افزایش دارد. این آمار همچنین 
از میانگین وزنی بارش ها نیــز خبر می دهد. بر این 

اســاس میانگیــن وزنی 
بارش هــا تا پایان ســال 
زراعی گذشــته که سی و 
یکم شهریور ماه به پایان 
رسیده در استان اصفهان 
۱95/9میلی متر است که 
نسبت به بلندمدت2۴/۷ 
درصد و نســبت به سال 
زراعی گذشته ۸۱ درصد افزایش را نشان می دهد. 
حاال برای تحقق پیــش بینی میــزان بارش ها در 

مهرماه باید چند روزی دیگر صبر کرد. آنچه که اداره 
کل هواشناسی استان اصفهان در پیش بینی روزانه 
خود درج کرده، بیانگر جوی نسبتا پایدار روی استان 
تا چند روز آینده است. بر این اساس هرچند ممکن 
است گاهی افزایش ابر و ورزش باد میهمان آسمان 
اکثر مناطق استان باشد؛ اما نباید منتظر بارندگی 
بود. از امروز گذر امواج ناپایدار و البته ضعیف ممکن 
است رگبارهای پراکنده ای را برای اصفهان به همراه 
داشته باشد، آن هم مناطق غربی و جنوبی استان. 
نکته جالب دیگر اینکه بارش های پاییزی در حالی 
هنوز به اصفهان نرسیده است که در برخی از نقاط 
کشــور میانگین بارش ها از حد نرمال در 2۰ سال 
اخیر باالتر و بی ســابقه تر بوده است. در سیستان 
و بلوچستان بارش های پاییزی تا ۴۴ میلی متر هم 
رسیده است. این وضعیت در حالی است که پاییز در 
این منطقه جزو کم بارش ترین روزهای سال است؛ 
اما به صورت کلی برای تمام کشور بارش های نرمالی 
برای پاییز پیش بینی شده اســت هر چند به نظر 
می رسد در اصفهان آمار بارش تاکنون از حد نرمال 
کشوری هم کمتر بوده اســت. براساس بولتن های 
هواشناسی، پیش بینی می شود که میزان بارش در 
فصل پاییز عمدتا نرمال و گرایش به ترسالی باشد، 
اما هرچقدر به فصل زمستان نزدیک می شویم، طبق 
برآوردهــای اقلیمی و مدل های عــددی، بارش ها 
نرمال و کمتر از نرمــال و به عبارت دیگر گرایش به 

خشکسالی را خواهند داشت.

چشم اصفهان به آسمان

مدیرکل دفتر جمعیت وزارت بهداشــت گفت: اگر جمعیت جوان 
فعلی خودشان را بازسازی نکنند شاخص رشد جمعیت کاهش پیدا 
می کند. حامد برکاتی، اظهار کرد: امروزه اقدامات خوبی از سوی وزارت 
بهداشت در حوزه درمان ناباروری و مدیریت آن انجام گرفته و اقدامات 
غربالگری و مداخالت ناباروری انجام می شود. وی با اشاره به کاهش 
نرخ تولد در کشور گفت: در ســال 5۸ متوسط متولدین کشورمان 

بیش از دو میلیــون و 25۰ هزار نفر بود که این آمار در ســال ۶5 به 
دو میلیون و 2۰۰ هزار تولد کاهش پیدا کرده و در یک بازه ۱9 ساله 
در سال ۸۴، میزان تولد به یک میلیون و ۱5۰ هزار نفر رسیده است. 
مدیر کل دفتر جمعیت و سالمت خانواده وزارت بهداشت ادامه داد: 
در سال های گذشته ایران جوان ترین کشور دنیا محسوب می شد؛ اما 
متاسفانه در آینده به یکی از پیرترین کشورهای جهان تبدیل می شود.

وی گفت: اکنون ۳۰ درصد از درمان ناباروری موفقیت آمیز است و 
هر ســیکل IVF حدود یک و نیم میلیون تومان و هر سیکل درمان 
دارویی برای زوجین حدود ۶5۰ هزار تومان هزینه در بردارد.برکاتی 
بیان کرد: ۸5 درصد از هزینه های درمان ناباروری را وزارت بهداشت و 
۱5 درصد فرانشیز آن را مردم پرداخت می کنند و در مورد افرادی که 

تحت پوشش سازمان هستند درمان ناباروری رایگان انجام می شود.

مدیرکل دفتر جمعیت وزارت بهداشت اعالم کرد:
درمان »رایگان« ناباروری افراد تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد

طبق آمار دفتر مطالعات مدیریت منابع آب ایران، استان اصفهان در 25 روز نخست سال آبی جاری 
 برخالف سال قبل، هیچ بارشی نداشته است

 از امروز گذر امواج ناپایدار و البته ضعیف 
ممکن است رگبارهای پراکنده ای را 
برای اصفهان به همراه داشته باشد، 

آن هم مناطق غربی و جنوبی استان

رییس دانشگاه اصفهان:
تعداد شرکت های دانش بنیان در دانشگاه اصفهان افزایش می یابد

رییس دانشگاه اصفهان از افزایش شرکت های رشد و دانش بنیان در سال جاری در این دانشگاه خبر داد. هوشنگ 
طالبی، گفت: کمیت این قراردادها افزایش یافته؛ اما مبلغ درآمدی حاصل از این قراردادها متناسب با نرخ تورمی 
که در کشور شاهد هستیم، افزایش پیدا نکرده است؛ چرا که سازمان های بیرون از دانشگاه به لحاظ اعتباری با 
محدودیت هایی مواجه هستند به همین خاطر نتوانستیم رشد مناسبی از در آمدهای حاصل از این قراردادها 
داشته باشیم. رییس دانشگاه اصفهان درباره نحوه فعالیت دانشجویان در مراکز رشد و کارآفرین دانشگاه، گفت: 
ابتدا، تیم های برخوردار از ایده برای کســب و کار، با مراجعه به مرکز، در قالب یک هسته فناور، درخواست 
خود را ارائه می دهند که پس از بررســی و در صورت پذیرش ایده، به عنوان هسته فناور، وارد مرکز و در 

آن مستقر می شوند.

استاندار اصفهان:
نگاه توسعه ای به مدارس غیردولتی داشته باشیم

استاندار اصفهان گفت: اگر می خواهیم به سمت توسعه برویم باید به بخش خصوصی و مدارس غیردولتی نیز نگاه 
توسعه ای داشته باشیم. عباس رضایی افزود: در مسیر حرکت به سمت توســعه باید کار مردم را به مردم و بخش 
خصوصی واگذار کنیم. وی تاکید کرد: باید با عینک خوش بینی به مدارس غیردولتی بنگریم و آنها را به امور آموزشی 
تشویق کنیم. وی با اشاره به اینکه مدارس غیردولتی، بخشی از بار آموزش و پرورش را به دوش می کشند، افزود: باید 
برای تشویق و رونق مدارس غیردولتی و نیز برای مسکن فرهنگیان از بانک های استان وام دریافت شود. استاندار 
اصفهان همچنین درباره هماهنگی سازمان های مرتبط درمورد اصالح و به روزرسانی محتوای کتاب استان شناسی 
گفت: به روزرسانی این کتاب نیاز به تشکیل کارگروهی دارد که باید افراد مختلفی از جمله معاون سیاسی استانداری، 

مسئول اداره تقسیمات کشوری، مدیر سازمان برنامه ریزی استان و ... در آن حضور یابند و اظهارنظر کنند.

غربالگری ها، معاینه به موقع به چشم و آموزش ها، تولد نوزاد روشندل را در 
استان اصفهان به حداقل رسانده است. معاون توانبخشی اداره کل بهزیستی 
استان عوارضی که منجر به نابینایی می شود را شــامل زایمان، مادرزادی، 
سوانح سوختگی، بیماری و ســایر موارد اعالم کرد و گفت: معلولیت با منشأ 
ژنتیک با افزایش آگاهی ها و غربالگری ها کاهش یافته است. سید اصغر فیاض 
افزود: حدود 25 سال، تعداد نابینایان و کم بینایان استان، پنج هزار نفر بود 

که در حال حاضراین تعداد به هشت هزار و ۳۰۰ نفر )5۱ درصد مردان و ۴9 
درصد بانوان( رسیده است. وی با اشاره به اینکه در کشور ۱۴ آموزشگاه مادر 
و کودک نابینا وجود دارد، افزود: از این تعداد چهار مرکز در شهرستان های 
اصفهان، کاشــان، نجف آباد و فالورجان فعال اســت که کــودکان نابینا یا 
کم بینای کمتر از ۶ ســال، حدود سه سال هفته ای ســه روز در این مراکز 

آموزش های الزم را برای ورود به مدرسه کسب می کنند.

تی
س

هزی
 ب

 غربالگری ژنتیک
  راهی برای پیشگیری 

از معلولیت

پریسا سعادت

خبر



6
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 2821 | یکشنبه 28 مهر 1398 | 21  صفر 1441

قیمت نجومی مهاجم مدنظر 
سرخ پوشان

پس از نمایش های خارق العاده ارلینگ برات 
هالنــد، مهاجــم تیم 
فوتبــال ردبــول 
سالزبورگ، چند 
باشــگاه بــزرگ 
اروپایــی از جمله 
بارســلونا، رئــال 
مادرید و منچســتر 
یونایتد به جذب این مهاجم نروژی عالقه نشان 
دادند. عملکرد فوق العاده هالند در این فصل 
باعث شد تا چند باشــگاه بزرگ اروپایی برای 
جذب او عالقه مند شــوند؛ اما باشگاه اتریشی 
برای انتقال مهاجم جوان خود به تیم دیگر، ۵۰ 
میلیون دالر در نظر گرفته است. هالند در ۱۱ 
بازی این فصل که برای تیمش به میدان رفته، 
۱۸ بار موفق به گلزنی شده تا آماری استثنایی 
از خود برجای بگذارد. عملکرد استثنایی هالند 
در رقابت های این فصل باعث شــده تا باشگاه 
اتریشی برای انتقال او به تیم دیگری به کمتر از 
۵۰ میلیون یورو قانع نباشد. همچنین ردبول 
ســالزبورگ قصد دارد مهاجم گلزن خود را تا 

پایان فصل در ترکیب داشته باشد.

چطور زندگی شخصی »نیمار« 
برای او دردسرساز شد!

 روزنامــه انگلیســی دیلی میل مدعی شــده 
بــه غیــر از تیم های 
فوتبــال بارســلونا 
و رئــال مادرید، 
منچســتریونایتد 
هم در تابستان به 
دنبال جــذب نیمار 
بوده و به اندازه دو تیم 
اسپانیایی برای به خدمت گرفتن این بازیکن 
تالش کرده اســت؛ اما گفته می شود دلیل پا 
پس کشیدن این باشــگاه به غیر از درخواست 
رقم هنگفت توسط پاری ســن ژرمن، مسائل 
دیگری داخل و بیرون زمین هم بوده است. اد 
وودوارد، نایب رییس باشــگاه یونایتد، همواره 
دوســت دارد بازی های بزرگ انجام دهد؛ اما 
اگر دست از رقابت با بارســا و رئال برداشته به 
دلیل مسائلی مربوط به زندگی شخصی نیمار 
بوده است. گفته می شود او نگران مهمانی های 
شبانه نیمار و همچنین اهمیتی است که پدر 

او به پول می دهد.

 2 ستاره بایرن مونیخ 
جریمه خواهند شد؟

نشــریه بیلد در گزارشی مدعی شــد، ایوان 
پریشیچ و خاوی مارتینز 
در تمرینات پایانی 
بایرن مونیخ قبل 
از دیــدار مقابل 
آگزبــورگ تأخیر 
داشــته اند و بعیــد 
است در ترکیب اصلی 
نیکو کوواچ برای این دیدار جایی داشته باشند. 
ایوان پریشیچ در تابســتان امسال و به صورت 
قرضی از اینتر راهی بایرن مونیخ شــد و هنوز 
نتوانســته خود را به ترکیب ثابت باواریایی ها 
برســاند. در صورت رضایــت کادر فنی بایرن 
از عملکرد پریشــیچ، قرارداد وی در تابستان 
تمدید خواهد شد؛ اما خاوی مارتینز در فصل 
جاری، جایی در اندیشه های نیکو کوواچ نداشته 
و نیمکت نشینی های متوالی به قدری وی را 
آزار داده که او پیش از بازی قبلی بایرن مونیخ 

از شدت ناراحتی روی نیمکت گریه کرد.

دوربین آمازون وارد رختکن 
تاتنهام می شود

سال گذشته باشگاه منچسترسیتی تبدیل به 
اولین تیمی شد که بعد 
از توافق با کمپانی 
آمــازون، اجــازه 
مستند  ســاخت 
»همــه چیــز یا 
هیــچ چیــز« را به 
این شرکت داد و این 
مستند به شدت در سراسر دنیا مورد استقبال 
هواداران فوتبال قرار گرفت. این مستند تصاویر 
جالبی از اتفاقات داخل رختکن و باشــگاه در 
لحظات حســاس و سرنوشت ســاز فصل را به 
تصویر کشــیده و عالقه مندان به فوتبال را با 
جنبه های ناشناخته مدیریت یک تیم در طول 
یک فصل کامل فوتبال آشــنا می سازد. حاال 
باشگاه تاتنهام اعالم کرد این مستند در فصل 
جاری برای این مجموعه ســاخته شــده و در 

تابستان سال بعدی منتشر خواهد شد.

سرنوشت نمازی در انتظار منصوریان

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

شوی تبلیغاتی مدیرعامل 
گل گهر با بزرگان فوتبال

گل گهر، فصل قبل در لیگ دســته اول حضور 
داشــت و گرچه به لیگ یک صعود کرد؛ اما چند 
هفته ای نیز خوش شانسی آورد و در هفته هایی 
که این تیم نتیجه نمی گرفت، سایر مدعیان نیز 
در کســب پیروزی ناکام بودند تا قرعه شانس به 
نام این تیم بیفتد و آنها اولین تجربه لیگ برتری 
شدن را حس کنند. با وجود بنیه مالی باالی این 
باشگاه، اما همواره مدیریت ناکارآمد سبب شده 
تا آنها در مقاطع زیادی از فصل درگیر حواشــی 

شوند. 
از تمدید قرارداد با وینگو بگوویچ تا حضور مربیان 
سرشــانس در این تیم تنها بخشــی از حواشی 
این باشــگاه بوده که توســط مدیریت مجموعه 
شکل گرفته است. البته پرونده بازیکنان خارجی 
جدید این باشگاه با قیمت های بسیار نجومی نیز 
هنوز باز نشده است. این شوی تبلیغاتی درحالی 
توسط مدیریت باشگاه رقم می خورد که مربیان 
سیرجانی فراوانی هستند که بتوانند با فن باالی 
خود، به تیم کمک کنند. به عنوان نمونه، منصور 
احمدی، مربی ســیرجانی جوانان گل گهر، که 
اکنون با تیمش در صدر جدول مسابقات کشوری 

قرار دارد.

 مهاجم برزیلی
 به لیگ برتر ایران پیوست

 ماشین ســازی تبریز، یک مهاجم جدید جذب 
کرد. جفرســون دژســوس، مهاجم ۲۳ ساله و 
برزیلی ســابق تیم آالشکرت ارمنســتان با عقد 
قراردادی یک ســاله به ماشــین ســازی تبریز 
پیوست. دژسوس، ســابقه بازی در تیم سانتوس 

برزیل را نیز در کارنامه دارد.

در حاشیه

حریفان ووشوکاران ایران 
مشخص شدند

مراسم قرعه کشــی پانزدهمین دوره مسابقات 
ووشوی قهرمانی بزرگساالن جهان، در شانگهای 
برگزار شد و خواهران منصوریان حریفان خود در 
این رقابت ها را شناختند. وزن 6۵ کیلوگرم: »الهه 
منصوریان« دور اول به مصاف نماینده فرانســه 
می رود و در صورت پیروزی با برنده ایتالیا و لبنان 
مصاف می دهــد. وزن 7۰ کیلوگرم: »شــهربانو 
منصوریان« ابتدا استراحت دارد و سپس با روسیه 

مبارزه می کند.

برد تاریخی هندبال ایران 
مقابل کره جنوبی

تیم ملی هندبال کشــورمان در نخستین بازی 
خود در مسابقات قهرمانی آسیا و انتخابی المپیک 
۲۰۲۰، مقابل تیم کره جنوبی با نتیجه ۲۸ بر ۲7 
به پیروزی رسید. نیمه نخست این بازی با نتیجه 
۱۳ بر ۱۲ به ســود ایران به پایان رســیده بود. 
دومین بازی کشورمان امروز رأس ساعت ۱۸:۳۰ 

مقابل بحرین خواهد بود.

 مراسم ازدواج »نادال«
 در محل عروسی گرت بیل

رافائل نادال، تنیس باز مشــهور جهان با دوست 
دوران بچگی خود ازدواج خواهد کرد.

 به نقل از سایت نشریه انگلیسی میرر، نادال ۳۳ 
ساله، قهرمان دو گرند اســلم ویمبلدون مراسم 
عروســی خود را با ماریــا فرانچســکا پارییو در 
الفورتالزا برگزار می کنــد. کارلوس مویا، تنیس 
باز بازنشسته و مربی وی نیز در میان ۳۵۰ مهمان 
دعوت شده به این مراسم است. این زوج به مدت 
۱4 سال با یکدیگر آشــنایی دارند و نامزد نادال 
شغل خود را رها کرد تا مدیر پروژه خیریه رافائل 
نادال شود. این دو در ماه می و در مراسمی در شهر 
رم )ایتالیا( با یکدیگر نامزد شدند. محل برگزاری 
مراســم ازدواج نادال جایی است که گرت بیل و 
همســرش با یکدیگر ازدواج کرده و به مدت سه 

روز جشن گرفتند.

منهای فوتبال

تیم فوتبال سپاهان در چهارچوب هفته هفتم لیگ برتر میهمان 
تیم گل گهر در ورزشــگاه امام علی )ع( سیرجان خواهد بود. از 
آنجا که فرودگاه ســیرجان اجازه فرود پــرواز اختصاصی را به 
این باشــگاه نداده اســت و به رغم نامه نگاری شرکت اسپانسر 

تیم سپاهان با درخواســت آنها برای فرود پرواز اختصاصی در 
فرودگاه سیرجان موافقت نشــده است، به همین خاطر اعضای 
تیم سپاهان ظهر امروز با پروازی از اصفهان به کرمان می روند 
و سپس از این شهر به وســیله اتوبوس راهی سیرجان خواهند 

شد. تیم سپاهان بعد از بازی روز دوشنبه نیز به همین ترتیب به 
اصفهان بازمی گردد. سپاهان هم اکنون با چهار برد و دو تساوی 
و با ۱4 امتیاز در صدر جدول رده بنــدی رقابت های لیگ برتر 

فوتبال کشور ایستاده است.

از پرواز اختصاصی تا اتوبوس برای شاگردان قلعه نویی

از روزهایی که علیرضا منصوریان به دلیل کسب نتایج ضعیف تیم 
استقالل در رقابت های لیگ برتر، زیر ذره بین منتقدان قرار گرفته 
بود و هواداران این تیم علیه او شعار می دادند هنوز مدت زمان زیادی 
نگذشته که همان ماجرا این روزها در ذوب آهن برای سرمربی این 
تیم در حال تکرار شــدن اســت، تجربه ای که علی منصور خاطره 

خوشی از آن ندارد.
روزچهارشــنبه تیم ذوب آهن با هدایت منصوریان 
شکست ســنگینی را در خانه مقابل تیم لیگ دسته 
یک مس کرمان متحمل شد؛ شکستی که خون عده ای 
از هواداران این تیم را به جوش آورد و آنها خواستار 
برکناری سرمربی این تیم شدند. سبزپوشان در 
حالی از صعود به مرحله باالتر رقابت های جام 
حذفی جــا ماندند که آنها در لیــگ برتر هم 
وضعیت خوبی ندارند. شــاگردان منصوریان 
در شش هفته برگزار شده از رقابت های لیگ 
برتر تاکنون موفق به کسب پیروزی نشده و 
دو شکست و چهار تساوی حاصل کار آنها 
در این مدت بوده تا بــا تنها چهار امتیاز از 
این 6 بازی، دو تیم تازه لیگ برتری گل گهر 
و شاهین شهرداری را پایین تر از خود ببینند. 
نتایجی که اصال به مذاق هــواداران این تیم 
خوش نیامده بود و حاال باخت سنگین به یک 
تیم لیگ دسته یک هم مزید بر علت شده تا 
آنها دیگر حاضر به ادامه همکاری منصوریان 
با تیم ذوب آهن نباشند و از مدیران این تیم 
بخواهند که او را برکنار کنند، موضوعی که به 

نظر می رسد زمان زیادی تا تحقق آن باقی نمانده باشد.
تجربه دو تیم اصفهانی سپاهان و ذوب آهن نشان می دهد که مسئوالن این 
باشگاه فرصت زیادی به سرمربی تیم شان نمی دهند و باید به همین زودی 
شاهد برکناری منصوریان از تیم ذوب آهن باشیم. درست مثل اتفاقی که 
پیش از این برای امید نمازی در همیــن ذوب آهن رخ داده بود یا برکناری 
کرانچار از هدایت ســپاهان در لیگ هفدهم. البته اگرچه مسئوالن باشگاه 
ذوب آهن تا زمانی که این مطلب به نگارش در می آید این موضوع را تنها در 
حد یک شایعه دانســته و بر تداوم همکاری منصوریان با سبزپوشان تاکید 
می کنند ولی فراخواندن او به جلسه چهار ساعته و هم چنین صحبت های 
خود علی منصور در نشســت خبری بعد از بازی ذوبی ها با مس کرمان این 
موضوع را تقویت می کند که خبر کنار گذاشته شدن منصوریان چندان هم 
شایعه نیست.سرمربی ذوب آهن درباره فشاری که از بیرون به او و اعضای 
کادر فنی تیمش وارد شده گفته است: »ما یک خانواده بزرگ هستیم. همه 
باید کمک کنیم تا مشکالت حل شود. فرقی نمی کند در کدام موقعیت  قرار 
داریم ولی  باید در روزگار سخت به هم کمک کنیم. متاسفانه روز بد ما در 
جام حذفی رقم خورد. ممکن بود هم امروز در لیگ برتر رقم بخورد. من در 
این مسابقه از خودم و بازیکنان ناراضی هستم؛ اما باید همه کمک کنیم تا 
در ادامه راه شرایط بهتر شود. در سلسله مراتب از نفر اول کارخانه گرفته تا 
بقیه همه می خواهند کمک کنند و باید دید تفکرات آنها برای کمک کردن 

چگونه است.«
سخنگوی باشگاه ذوب آهن هم در صحبت های اخیرش به نوعی تعطیالت و 
وقفه در دیدارهای لیگ برتر را فرصت خوبی برای این جابه جایی و روی کار 

آمدن کادر فنی جدید عنوان کرده است.
 آن چه مسلم است اینکه جریان کنار رفتن منصوریان از نیمکت ذوب آهن 
کلید خورده و اگر او در همین روزها از کار خود برکنار نشــود، حداقل باید 
گفت در لبه پرتگاه قرار گرفته و تلنگری بیشــتر تا برکناری فاصله ندارد. 
ذوبی های فردا در یک دیدار دشوار به مصاف شهر خودرو می روند، دیداری 

که حکم مرگ و زندگی را برای منصوریان خواهد داشت.

سرنوشت نمازی در انتظار منصوریان
وقتیتجربهتیمهایاصفهانیمزیدبرعلتمیشود؛

اینستاگردی

واکنش »جواد کاظمیان« به راحت شدن بازی در تیم ملی
جواد کاظمیان، بازیکن اسبق پرسپولیس و تیم ملی پستی جالب در اینستاگرامش منتشر 
کرد. او که پشت خط مهدوی کیا در تیم ملی مانده بود در اینستاگرامش نوشت: »داداشم 
مبعلی. بهترین کاشته زن آسیا. به چه نسلی خوردیم، مهدوی کیا، کریمی، دایی، هاشمیان، 
من هم پست مهدوی کیا، ایمان هم پســت کریمی، االن بازی کردن خیلی راحت شده تو 

تیم ملی.«

افزایش حجم پرونده شکایت خارجی های استقالل به فیفا
مدیران باشگاه استقالل با یک بحران جدید و البته خطرناک مواجه شده اند. طبق آخرین اخبار رسیده، 4 بازیکن 
خارجی و پیشین آبی پوشان در مدت زمان کم نسبت به یکدیگر، از این باشگاه به کمیته تعیین وضعیت فیفا 
شکایت کردند. سرور جباروف، هافبک ازبکستانی آبی ها که انصافاً بازیکن خوب و مفیدی برای این تیم به شمار 
می رفت، اولین چراغ را روشن کرد. سپس رابسون جان واریو بود که دومین پرونده شکایت علیه استقالل طی 
روزهای گذشته را فعال کرد. پس از این بازیکن، نوبت به پادووانی رسید. مدافع برزیلی که به بدترین شکل ممکن 
در استقالل مصدوم شد و حاال به خانه برگشته تا شاید بتواند به لطف امکانات پزشکی، راه رفتن را از سر بگیرد. 
مدیران باشگاه استقالل هنوز باقی مانده پول این بازیکن مصدوم را پرداخت نکرده اند. از سوی دیگر خبر رسید 

بویان نایدنوف هم دست به قلم شده و علیه استقاللی ها در فیفا طرح شکایت کرده است.

کار سخت خط دفاعی پرسپولیس مقابل بهترین خط حمله لیگ
جدال امروز پرسپولیس در برابر پیکان را می توان تقابل یکی از بدترین خطوط حمله و یکی از بهترین خطوط 
حمله لیگ برتر دانست. پرسپولیس در حالی برای این دیدار آماده می شود که در حال حاضر با به ثمر رساندن 
۳ گل در 6 بازی عنوان همراه گل گهر سیرجان به صورت مشترک ضعیف ترین خط حمله را به خود اختصاص 

داده است، مسئله ای که انتقادات زیادی را برای کالدرون و تیمش همراه داشته است.
 این در شــرایطی اســت که حریف این هفته پرســپولیس از این حیث نقطه مقابل سرخ هاست. شاگردان 
 حسین فرکی با به ثمررساندن ۱۲ گل تا به امروز با تیم نساجی مازندران بهترین خط حمله لیگ برتر را دارد

  و حــاال تقابل ایــن دو خط حملــه با آمــاری کامال متفــاوت می توانــد نکته جالبــی برای هــر دو تیم 
باشد.

کاپیتاناسبقتیمفوتبالذوبآهن:
شعار هواداران علیه کادرفنی برنامه ریزی شده بود!

کاپیتان اسبق ذوب آهن در خصوص عملکرد علیرضا منصوریان، سرمربی تیم ذوب آهن، اظهار کرد: 
منصوریان در ابتدای سرمربیگری تیم ذوب آهن، عملکرد مناسبی نداشت ولی با گذشت زمان با تیم 
هماهنگ شد و اقدامات خوبی به نمایش گذاشت. محمد صلصالی ادامه داد: درمسابقات قبلی ذوب آهن 
نمایش خوبی داشت، اما نتیجه نمی گرفت؛ در بازی ذوب آهن مقابل مس کرمان، تیم منصوریان نمایش 
مناسبی نداشت. وی با اشاره به باخت ذوب آهن در مقابل مس کرمان در جام حذفی، گفت: ذوبی ها 
مس کرمان را دست کم گرفته بود و بازی را از پیش برده می دانستند. صلصالی در خصوص آرایش ذوب 
آهن در مقابل مس کرمان، تصریح کرد: در بین بعضی از سرمربیان استفاده از بازیکنان متفاوت در جام 
حذفی نسبت به لیگ موضوع متوالی است. منصوریان نیز برای این بازی خط دفاع خود را تغییر داده 
بود. صلصالی با اشاره به تعویض بازیکنان دفاعی در دقایق 6۰ به بعد، گفت: زمانی که مربی یک بازی 
کن را در خط دفاع در دقیقه 6۰ تعویض می کند نشان دهنده ضعف اوست. وی در خصوص عملکرد 
سیدمجتبی حسینی، سرمربی مس کرمان در بازی با ذوب آهن، گفت: حسینی مدتی در باشگاه ذوب 
آهن به عنوان کمک مربی و سرمربی حضور داشت و توانست با شناخت کاملی نسبت به تیم ذوب آهن 
در برابر ذوبی ها حاضرشود. این شناخت به مس کرمان کمک کرد. کاپیتان اسبق ذوب آهن با اشاره به 
حضور کم هواداران ذوب آهن در ورزشگاه، گفت: حضور تماشاگران در ورزشگاه برای بازیکنان روحیه 
بخش است و یار دوازدهم تیم نامیده می شوند و حضور کم هواداران سبزپوش اصفهانی در چند سال 
اخیر باید ریشه یابی شود. صلصالی در خصوص حواشی و شعارهای پیرامون ذوب آهن و مس کرمان، 
اظهار کرد: من در ورزشگاه حضور داشتم زمانی که از جایگاه ویژه خارج شدم، شاهد شعارهای پایانی و 
برخی مصاحبه های هواداران بودم. به نظر من این شعارها از قبل برنامه ریزی شده بود و منتظر بودند 

که تیم نتیجه نگیرد تا این شعارها را بدهند.

درابتدایرقابتهایلیگازسویکمیتهانضباطیفدراسیون
فوتبالبهتمامیبازیکنانوکادرفنیتیمهااعالمشدنبایددر
میکسدزونونشستهایخبریپیشوپسازبازی،صحبتی
غیرمرتبطبامسائلفنیمسابقهخودداشتهباشند.اینمسئله

باعثشددرابتدایفصلبازیکنانیکهحتیدرخصوصکیفیت
پایینتوپهــایلیگبرترنوزدهمصحبتیبــهمیانآوردند،
نقرهداغشوند.حاالامادرتازهتریناتفاقرخداده،وریاغفوری،
کاپیتاناستقاللپسازپیروزیتیمشدربرابرفجرسپاسیدر
چهارچوبجامحذفی،درمیکسدزونازحمالتارتشترکیهبه
مناطقکردنشینسوریهانتقادکردوگفت:»اینحمالتمحکوم
استوازمسئوالنکشــورمانهممیخواهمکهدراینمورد
صحبتکردهواینحمالترامحکومکنند.ترکیهبایدهرچهزودتر

حمالتشرامتوقفکند.«مشخصنیستدقیقااینصحبتها
چهعواقبیممکناســتبرای
ستارهآبیپوشانداشتهباشد؛

امامطابقآییننامهاعالم
شدهازسویفدراسیون
فوتبالبعیدنیستویبا
محرومیتیدیگرمواجه

شود.

 صحبت های جنجالی »وریا«
 باعث محرومیتش می شود؟

سمیهمصور
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امروزهرسانههاحرفاولرامیزنند
پیشنهاد سردبیر:

شهرداری

 ویژه

اخبار

  برگزاری یادواره سردار 
 شهید عبدالرسول زرین
 و ۱۲۰۰ شهید ورزشکار

یادواره سردار شهید عبدالرسول زرین و ۱۲۰۰ 
شهید ورزشــکار اســتان اصفهان اول آبان در 

اصفهان برگزار می شود.

 این یادواره همزمان با اول آبان بعد از نماز مغرب 
و عشا در تاالر کوثر ارتش اصفهان با سخنرانی 
سردار حسین اشتری، فرمانده نیروی انتظامی 
برگزار می شود. سردار مجتبی فدا، فرمانده سپاه 
صاحب الزمان )عج( استان اصفهان با بیان اینکه 
شهید زرین با ســه هزار شلیک موفق در دوران 
دفاع مقدس برای دفاع از امنیت کشور به شهادت 
رسید ،گفت: این شهید بزرگوار از اسوه هایی است 
که در زمان جنگ حضور فعال داشــت. شهید 
عبدالرسول زرین، قهرمانی است که دشمن را به 
ستوه آورده بود و شجاعت و بی باکی اش سبب 
شد که شهید خرازی لقب گردان تک نفره را به او 
بدهد. در وصف او عناوینی همچون نابغه جنگی، 
تک تیرانداز برتر جهان، چریک مخلص لشکر ۱4 
امام حسین )ع( ذکر شــده است. سردار شهید 
عبدالرسول زرین اسفند ۱36۲ در عملیات خیبر 

براثر اصابت ترکش خمپاره به شهادت رسید.

برگزاری دومین همایش 
»طراحی دارو« درخانه جوان

دومین همایش»طراحی دارو«، روز پنجشنبه ۲5 
مهر در خانه جوان برگزار شد. صنعت داروسازی 
ایران پیش از پیروزی انقاب اســامی صنعتی 
کاما وابسته و وارداتی بود؛ اما با پیروزی انقاب 
و تربیت جوانان مختصصی در رشــته های حوزه 
علوم دارویی و داروســازیی ایران به خودکفایی 
رسید و اکنون بیش از ۹5 درصد داروی مصرفی 
در کشور تولید می شود؛ اما همچنان این صنعت و 
فارغ التحصیان رشته های وابسته به آن نیازمند 
حمایت هستند. مدیر دفتر تخصصی جوان در این 
رابطه گفت: با توجه به اینکه تعداد زیادی از فارغ 
التحصیان رشته های علوم پایه بیکار هستند و 
باید جذب بازار کار شود همایش »طراحی دارو در 
اصفهان« برگزار شد. فاطمه اکبرزاده با بیان اینکه 
این همایش از سوی خانه جوان وابسته به سازمان 
فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان و با 
همکاری شرکت بیوکمپ در اصفهان برگزار شد، 
افزود: این شرکت زیر نظر سازمان نظام پزشکی و 
وزارت بهداشت ثبت شده است و در جهت کشف، 
طراحی و فــروش دارو فعالیت می کند. وی ادامه 
داد: مخاطبیــن این همایش فــارغ التحصیان 
رشته های زیست شناسی، شیمی، شیمی دارویی، 
داروسازی، نرم افزار محاســباتی و عاقه مندان 
حضور در صنعت دارو بودنــد. وی بیان کرد: این 
همایش به مباحثی همچون آینده شغلی، طراحی 
دارو و زیست فناوری و کســب درآمد در شرایط 

بحرانی پرداخت.

 آشنایی با معماری قاجار 
در موزه گرمابه علیقلی آقا

دومین نشســت »آشــنایی با معماری قاجار و 
هنرهای وابســته به آن«، امروز در موزه گرمابه 

علیقلی آقا برگزار می شود.
جایگاه و مرتبه معماری قاجار در تاریخ معماری 
گذشته ایران )قبل از دوره جدید( می تواند محل 
بحث و تامل باشــد. اگر آثار معمــاری را از زاویه 
فضایی ارزیابی کنیم و به خاقیت های فضایی در 
معماری توجه کنیم معمــاری دوره قاجار ارزش 
پیدا می کند و در جایگاه برتر و تکامل یافته تری 
نسبت به معماری های دوره های قبل از خود چون 
زندیه و صفویه قرار می گیرد. به طور خاصه، اگر 
تکامل معماری را گشایش، شــفافیت و سبکی 
فضاها بدانیم، معماری این دوره به عنوان مرحله 
تکامل معماری قدیم ایران مطرح می شود. موزه 
گرمابه علیقلی آقا وابســته به سازمان فرهنگی 
اجتماعی ورزشی شــهرداری اصفهان در همین 
راستا به برگزاری نشســتی با عنوان »آشنایی با 
معماری قاجار و هنرهای وابسته به آن« به مدت 
سه جلسه آموزشی اقدام کرده است. دومین جلسه 
این برنامه با حضور محمدآقاجانی به عنوان مدرس 
روز یکشنبه ۲8 مهرماه ساعت ۱6 در محل موزه 
واقع در خیابان مسجد ســید، خیابان بیدآبادی 

برگزار می شود.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری:
کشاورزان کمپوست را جایگزین 

کودهای شیمیایی کنند
مدیرعامل ســازمان مدیریت پســماند شهرداری 
اصفهان اظهارکرد: در کارخانه تولید کود آلی، عاوه 
بر کمپوست، زیرساخت تولید ورمی کمپوست که 
نوع دیگری از کود آلی با ارزش غذایی باالست را هم 
تولید می کنیم تا بتوانیم کودهای با ارزش تری را در 
اختیار بهره برداران قرار دهیم. علی دهنوی تصریح 
کرد: کمپوستی که در حال حاضر تولید می شود، در 
مقایسه با انواع کودها قیمت چندان باالیی ندارد و 
کشاورزان و باغداران می توانند کمپوست را جایگزین 
کودهای شیمیایی کنند بدون آنکه هزینه باالیی نیاز 
باشد. مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری 
اصفهان گفت: تاکنون پژوهش  های فراوانی در مورد 
ارزش غذایی کود کمپوست و تاثیرگذاری آن بر رشد 
انواع گیاهان انجام شده که همگی موفقیت این کود 
را از نظر تولید محصول سالم اثبات کرده است. وی 
تصریح کرد: شهروندان با تفکیک از مبدأ و جداسازی 
صحیح پسماندتر از ســایر گروه ها شامل پسماند 
خشک، پسماند ویژه و پسماند الکترونیک می توانند 
به کاهش مصرف کودهای شــیمیایی و حذف آثار 
نامطلوب آن کمک کنند، همچنین مصرف کنندگان 
کود مانند کشــاورزان، باغداران و حتی شهروندان 
عادی برای باغچه ها و گیاهان خانگی، می توانند کود 
کمپوست و ورمی کمپوست را جایگزین کودهای 
شیمیایی کنند تا هم از ورود اثرات مخرب به محیط 
زیست جلوگیری کنند و هم به محصوالت سالم و با 

کیفیت تری دست یابند.

مدیر منطقه سه شهرداری اصفهان:
 جهت نظافت شهر

 باید فرهنگ سازی شود
مدیر منطقه سه شــهرداری اصفهان اظهارکرد: در 
شش ماهه نخست ســال جاری تعداد ۷۹88 پیام 
شــهروندان مربوط به این منطقه بــوده که از این 
تعداد 6۹8۲ پیام مربوط به اداره خدمات شهری و 
تعداد ۷3۰ پیام مربوط به اداره عمران و ۱8۹ پیام 
مربوط به اداره ترافیک این منطقه بوده است. حسین 
کارگر افزود: طبق بررســی میزان رضایت مندی 
شهروندان، حوزه خدمات شهری 88 درصد و حوزه 
عمران ۹۰ درصد همچنین حوزه ترافیک 8۱ درصد 
بوده است. وی با اشاره به بیشترین موضوع پیام های 
شهروندان، گفت: مطلوب نبودن نظافت با 854 پیام 
و هدررفت آب فضای سبز با 8۰5 پیام از موضوع های 
حوزه خدمات شهری به شمار می آید. وی با اشاره 
به نظافت در شهر، تصریح کرد: کارگران شهرداری 
نســبت به نظافت گذرها اقدام می کنند، عاوه بر 
آموزش های عمومی به شهروندان متاسفانه برخی 
مغازه داران با جاروزدن مغازه خود اقدام به زباله ریزی 
کرده یا برخی شــهروندان، صبح ها اقــدام به زباله 
گذاری می کنند و با پراکنده شدن آن نظافت گذر را 
تحت تاثیرقرار می دهند. مدیر منطقه سه شهرداری 
اصفهان با اشاره هدررفت آب، گفت: متاسفانه برخی 
از شهروندان جهت آبیاری فضای سبز منازل شخصی 
خود و یا شست وشو اقدام به باز کردن آب فضای سبز 
کرده که موجب شکسته شدن شیرآالت فضای سبز 
می شود که با اطاع رسانی به موقع شهروندان تیم 
تاسیســاتی به محل اعزام و نسبت به هدررفت آب 

اقدامات الزم انجام می گیرد.

مدیر منطقه ۹ شهرداری اصفهان خبر داد:
 پیشرفت ۶۰ درصدی
 خیابان کمکِی آتشگاه

مدیر منطقه ۹ شــهرداری اصفهان گفت: میزان 
هزینه پروژه احــداث خیابان کمکی آتشــگاه 
۲۰8 میلیارد ریال برآورد شده است. این خیابان 
حدفاصل اتوبان شــهید خرازی و خیابان سردار 
شهید حجازی را به یکدیگر متصل می کند. سید 
عباس روحانی اظهار کرد: پروژه خیابان کمکی 
آتشگاه به موازات خیابان شهید اشرفی اصفهانی 
و خیابان آتشگاه حد فاصل اتوبان شهید خرازی 
تا خیابان سردار شهید حجازی است. وی افزود: 
این طرح که خیابان صاحب روضات را به خیابان 
در حال ساخت حجازی وصل می کند، 6۰ درصد 
پیشرفت داشــته و بین منطقه یک و منطقه ۹ 

مشترک است.
 مدیر منطقه ۹ شــهرداری اصفهان  خاطرنشان 
کرد: عملیات پل تقاطع صاحب روضات ســال 
آینده و پس از تصویب طرح اجرایی می شــود. 
وی با بیان اینکه میزان هزینــه این پروژه ۲۰8 
میلیارد ریال برآورد شده است، تصریح کرد: طول 
این خیابان 5۰۰ متر، عرض آن 36 متر و عرض 
ترافیکی خیابان ۱8 متر اســت، هزینه تملک و 
آزادســازی ۱8۷ میلیارد ریال و هزینه عملیات 

اجرایی طرح ۲8 میلیارد ریال است.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسامی 
در گفت وگو با ایمنا اظهار کرد: نیازمندی اصفهان 
و قســمتی از چهار و محال و بختیــاری به آب و 
همچنین تامین آب شرب یزد از زاینده رود باعث 
شده تا در حال حاضر زاینده رود با بحران کم آبی 
مواجه باشد. حیدرعلی عابدی افزود: قرار بود وزارت 
نیرو در ابتدا چهار طــرح بزرگ منابع زاینده رود از 
جمله »تونل ســوم کوهرنگ و طرح بهشت آباد« 
را اجرا کند و ســپس زاینده رود را به اســتان های 
چهارمحال و یــزد انتقال دهد؛ اما متاســفانه این 
طرح ها اجرا نشــد. نیاز سه اســتان به آب در حال 
حاضر 5/۲ میلیارد مترمکعب است. در سال ۹۷ که 
نســبتا وضعیت بارندگی خوب بود تنها دو میلیارد 
متر مکعب آب در زاینده رود جمع آوری شده بود 
که امروز با کســری 5۰۰ میلیــون متر مکعبی در 

زاینده رود مواجه هستیم.
نماینده مردم اصفهان در مجلس افزود: وزارت نیرو 
مضاف بر اینکه قادر به جبــران 5۰۰ میلیون متر 
مکعب آب کســری در زاینده رود نیست، به بهانه 
آب شرب مردم بن-بروجن تصمیم دارد، بارگذاری 
جدیدی در زاینــده رود را آغاز کنــد در حالی که 
جمعیت مردم بن-بروجن حــدود ۱4۰ هزار نفر 
اســت و بنا به گفته اردکانیان، وزیر نیرو هر نفر در 
۲4 ســاعت ۷۰ لیتر آب نیاز دارد، بنابراین مردم 
بن-بروجن کمتر از چهار میلیــون مترمکعب در 
ســال نیاز دارند.عابدی ادامه داد: متاسفانه وزارت 

نیرو به بهانه چهار میلیون متر مکعب آب شــرب، 
لوله ای جهت انتقال آب از زاینده رود به بن-بروجن 
قرار داده اســت که تا سقف ۷۰ میلیون متر مکعب 
آب از زاینده رود را به طرح آبرســانی کشاورزی، 
صنعتی بن-بروجن و سفید دشت انتقال می دهد. 
این به معنای فاجعه و خشــکی کامل زاینده رود 
است.وی گفت: نمایندگان اصفهان در حال حاضر 
خواســتار اصاح این طرح هســتند و درخواست 
دارند تنها به میزان آب شــرب مــردم بن-بروجن 
از زاینده رود آب برداشت شود و بعد از استحصال 

آب تونل سوم و اتمام پروژه بهشت آباد، سهم استان 
چهارمحال و بختیاری افزایش یابد. متاسفانه وزارت 
نیرو و وزارت کشــور بر اجرای این طرح پافشاری 
دارند و کشــاورزان اصفهان نیز با اجرای این طرح 
مخالف هســتند. دولت تنها سه راه جهت حل این 
غائله دارد، باید ســهم فوالد و ذوب آهن اصفهان 
را به بن-بروجن اختصــاص دهد، یا با اصاح طرح 
انتقال آب صرفا جهت آب شرب مردم بن-بروجن 
برداشت کند و یا از سهم کشاورزان برداشت کنند 
که بعید است کشاورزان اجازه انتقال آب را بدهند. 

نماینده مردم اصفهان در مجلس خاطرنشان کرد: با 
توجه به مخالفت کشاورزان با طرح انتقال آب، وزیر 
کشور باید بپذیرد اگر خونی ریخته شود، مسئولیت 
آن با وزارت کشور است. وزارت نیرو می تواند طی 
یک صورت جلسه آب فوالد و ذوب آهن را به طرح 
بن-بروجن اختصاص دهد. عابدی با اشاره به تذکر 
مکتوب نمایندگان اصفهان به رییس جمهور افزود: 
نمایندگان اصفهان در ایــن نامه به رییس جمهور 
متذکر شدند که دولت شــما وعده تشکیل ستاد 
احیای زاینده رود را داد درصورتی که در حال حاضر 
تقی زاده، معاون وزیر نیرو با پافشاری به اجرای طرح 
بن-بروجن ســتاد موت زاینده رود را تشکیل داده 
است. چرا دولت نسبت به موت زاینده رود بی تفاوت 
است؟ وی ادامه داد: قرار بود تشکیل ستاد احیای 
زاینده رود بر عهده معاون اول رییس جمهور باشد؛ 
اما در حال حاضر در فاز بی تفاوتی به ســر می برد. 
اردکانیان نیز همچنان سیاست تضعیف اصفهان و 
زاینده رود را در آیین نامــه احیای زاینده رود قرار 
داده است، همانطوری که حدود ۲ سال پیش قرار 
شد رودخانه زاینده رود ساماندهی شود؛ اما هنوز 
هیچ گام موثری در جهت انجام ایــن امر از طرف 
وزارت نیرو برنداشته است. نماینده مردم اصفهان 
در مجلس خاطرنشان کرد: خوشبختانه در جلسه 
اخیر مجلس شورای اسامی، نمایندگان اصفهان 
طرح استیضاح وزیر نیرو را امضا کردند. نمایندگان 

اصفهان پشتیبان استیضاح وزیر نیرو هستند.

نمایندگاناصفهان،پشتیباناستیضاحوزیرنیروهستند

اصفهان در چهلمین روز شــهادت ســرور و ســاالر شهیدان 
حضرت اباعبدا... الحســین )ع( غرق در ماتم و عزا بود. امسال 
بیش از 3۰۰ هزار نفر از اصفهانی ها توفیق شــرکت در مراسم 
بزرگ پیاده روی اربعین حسینی را پیدا کردند؛ اما جاماندگان 
اربعین هم دل و هم نــوا با زائران حســینی در کربای معلی، 
در نقاط مختلف اســتان پیاده روی نمادیــن را برگزار کردند. 
دیروزهمچنین اجتماع پرشور عزاداران حسینی در میدان امام 

علی )ع( نیز برگزار شد و جمعیت پرشــماری از دل سوختگان 
اهل بیت عصمت و طهارت با حضور در ایــن مکان به عزاداری 
در روز اربعین حسینی پرداختند. قرائت زیارت اربعین، اجرای 
گروه تواشیح کشوری از رهروان والیت، مداحی ونوحه خوانی 
و برپایی دسته های ســینه وزنجیر زنی در خصوص فضائل اهل 
بیت عصمت و طهارت به ذکر مصیبــت و برپایی نماز جماعت 
و در پایان پذیرایی عزاداران از برنامه هــای این اجتماع بزرگ 

مذهبی در این میدان تاریخی بود. گلســتان شهدای اصفهان 
نیز همچون دیگر مناسبت های مذهبی میزبان حضور خانواده 
معظم شهدا و مردم مومن و والیت مدار این شهر بود. مراسم های 
ویژه ای نیز در سایر شــهرهای اســتان اصفهان در روز اربعین 
برگزار شد. امامزاده شاهرضای شهرضا، ســید محمد خمینی 
 شــهر و نرمی دولت آباد، میزبان عزاداری هــای ویژه این روز

 هستند.

جاماندگان اصفهانی اربعین، پیاده روی نمادین برگزار کردند

 نماینده مردم اصفهان در مجلس: 

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اســامی استان اصفهان در جریان بازدید 
از دوره مقدماتی آموزش خبرنگاران و روزنامه نگاران با تسلیت ایام 
اربعین و با ابراز خرســندی از حضور در جمع اصحاب رسانه اظهار 
داشت: امروز رسانه ها عنصر پر نفوذ در همه بخش ها هستند و حرف 
اول را می زنند و این نقش چنان بزرگ است که می تواند یک مسیر 

و جهت را تا ۱8۰ درجه تغییر دهد.
 حجت االســام محمد علی انصاری با بیان اینکه کشور ما امروز در 
دنیا کانون توجه بوده و کسانی که دست به قلم هستند، نقش مهمی 
در این زمینه دارند، گفت: اگر نســبت به رســانه شناخت درستی 
نداشته باشــیم نخواهیم توانست بهره مناســبی از این ابزار ببریم 
و راه کســب معرفت و شــناخت آموزش صحیح و اصولی است. وی 
با اشــاره به برگزاری دوره مقدماتی آموزش خبرنــگاران و روزنامه 

نگاران افزود: این دوره با حضور اساتید مجرب، مطرح و صاحب نام 
کشوری همراه با اعطای مجوز رسمی از دفتر مطالعات و برنامه ریزی 

رسانه های وزارت فرهنگ و ارشاد اســامی در حال برگزاری است 
که امیدواریم اصحاب رسانه استان حداکثر اســتفاده را از مباحث 

دوره ببرند. مدیر کل فرهنگ و ارشــاد اسامی اســتان اصفهان در 
ادامه این بازدید که اصغر مختاری، معاون امور فرهنگی و رسانه ای 
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسامی استان اصفهان و مرضیه باقرصاد، 
رییس گروه رســانه و تبلیغات اداره کل او را در ایــن بازدید همراه 
می کردند، تصریح کرد: از مســئوالن برگزاری این دوره خواسته ام 
که خیلــی زود دوره تکمیلی این دوره را نیز برگــزار کرده و فاصله 
میان برگــزاری دوره مقدماتی و تکمیلی نیندازنــد. دوره مقدماتی 
آموزش خبرنــگاران و روزنامه نگاران با حضور اســاتید برجســته 
کشــوری و با همکاری خانه مطبوعات و خبرنگاران اســتان از ۱8 
مهر ســال جاری به مدت 5 هفته متوالی )پنجشــنبه و جمعه هر 
هفته( بــا موضوعات خبر نویســی، تکنیک هــای مصاحبه، اصول 
گزارش نویســی، اصول روابط عمومی و شــیوه نگارش فارسی در 
 مطبوعات در هنرســتان هنرهای زیبای اصفهان درحال برگزاری

 است.

نماینده شهرســتان اصفهان در شورای اسامی 
استان با اشاره به بندهای ذکر شده در قانون اساسی 
مربوط به شــوراها، اظهار کرد: همــه برنامه های 
اقتصادی و رفاهی، اجتماعــی جامعه با توجه به 
مقتضیات محلــی انجام شــده و اداره امور همه 

بخش های یک اســتان اعم از روستا، 
بخش، شهر، شهرستان و مرکز استان 
با نظارت شــوراها صــورت می گیرد. 
حسنعلی مبینی نژاد با اشاره به اینکه 
به منظور جلوگیری از تبعیض و جلب 
همکاری در تهیه برنامه های عمرانی و 
رفاهی استان ها شورای عالی استان ها 
در مرکز ایجاد شــده است، افزود: این 
شورا حق دارد در حدود وظایف خود 

طرح هایی را تهیه و مســتقیما یا از طریق دولت 
به مجلس شورای اســامی پیشنهاد کند که این 
طرح ها در مجلس شورای اسامی مورد رسیدگی 
قرار گیرد، اســتانداران، فرمانداران، بخشداران و 
سایر مقامات کشــوری که از طرف دولت تعیین 
می شــوند در حدود اختیارات شــوراها ملزم به 
تصمیمات آنها هستند. نماینده شهرستان اصفهان 
در شورای اسامی استان افزود: باید زمینه ای در 
سطوح مختلف روستاها و شــهرها ایجاد شود تا 

ارتباطات بین شوراها و دستگاه های اجرایی تقویت 
شود و شوراها بهتر بتوانند نظرات و خواسته های 
مردم را به دستگاه ها منتقل کنند. وی با بیان اینکه 
باید شوراهای اسامی شهرستان بتوانند با تمام 
دســتگاه های اجرایی مرتبط باشند، خاطرنشان 

کرد: دستگاه های شهرســتانی هم باید شناخت 
کافی به اعضای شوراهای خود داشته باشند و به 
تبع آن در اســتان مدیران ستادی و دستگاهی با 
بدنه اعضای شورای اســتان ارتباط  برقرار کنند. 
مبینی نژاد با انتقاد از برخی مدیران شهرســتانی 
و استانی به دلیل عدم هماهنگی الزم با شوراها، 
گفت: امیدواریــم با همت اســتاندار محترم این 
ارتباطات ایجاد شــود چرا که ارتبــاط مدیران و 

اعضای شوراها، حجم مشکات را کم می کند.   

نماینده شهرستان اصفهان در شورای اسالمی استان:

مدیریت سازمان آب شهری و روستایی یکپارچه شود
معاون شهرســازی و معماری شهرداری اصفهان 
با تاکید بر ضرورت پاسخگویی شهر به خواست و 
نیاز شهروندان و فراهم کردن فضایی ایمن، امن و 
عادالنه برای همگان، اظهار کرد: روز جهانی عصای 
سفید زنگ هشداری ســاالنه برای نظام مدیریت 

شهری اســت که چه اقداماتی برای بهره مندی 
توانخواهان و به ویــژه نابینایــان از حق زندگی 
شایسته و ایجاد محیطی مناسب برای سکونت و 
فعالیت آنها انجام می شود. سیداحمد حسینی نیا 
افزود: این حق نابینایان اســت که از تســهیات 
توانمندسازی در جهت زندگی مستقل و مشارکت 
در امور گوناگون زندگی بهره مند شوند و بتوانند 
به ســهولت در شــهر حرکت کنند و به فضاها و 
خدمات مورد نیاز دسترسی داشته باشند. معاون 

شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان ادامه داد: 
در این راستا مناسب سازی مسیرهای حرکتی و 
شــبکه معابر برای کارکردهای دسترسی، خرید، 
مکث، پیاده روی و تفریح امری ضروری در جهت 
شادی، سامتی و رعایت حقوق و کرامت انسانی 
شهروندان است. وی با بیان اینکه در 
سال های اخیر، تاش های بسیاری در 
شهرداری اصفهان برای مناسب سازی 
ســاختمان ها و فضاهای شهری برای 
استفاده نابینایان صورت گرفته است، 
گفت: از جمله این اقدامات تشــکیل 
ستاد مناسب سازی فضاهای شهری 
با هــدف اجرایــی کــردن قوانین از 
طریق نیازســنجی، سیاست گذاری، 
اولویت بندی، نظارت و کنترل اجرای پروژه های 
مناســب ســازی، تخصیص بودجه با سرفصل 
اختصاصی »مناســب ســازی معابر، پارک ها و 
ساختمان های شــهرداری جهت تردد معلوالن و 
جانبازان« بوده اســت. حسینی نیا افزود: تشکیل 
تیم های رصد شــهری، انجام بازدیــد و کنترل و 
نظارت عالیــه در پروژه های اجرایی شــهرداری، 
پاســخگویی به اعام نیازها و ... از دیگر اقدامات 

انجام شده برای نابینایان است.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری:

روز جهانی عصای سفید، زنگ هشداری برای مدیریت شهری است

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان:

امروزه رسانه ها حرف اول را می زنند

سمیه مصور
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یادداشت

در خصوص حرکت پرشور اربعین حسینی، سخت است که با 
قاطعیت بگوییم مهم ترین ویژگی های آن چیست. به نظرم باید 

به چیستی ظرفیت های تمدنی و تاریخی این روش بپردازیم.
 

نکته اول این اســت که در این راه ما به نوعی شاهد معنویتی 
متفاوت از جنــس معنویت های دیگر در اســام هســتیم. 
معنویت هایی مثل نمــاز و روزه و دیگر مناســک معنوی در 
اســام معموال یک مکان خاص و یک ثبات و تمرکزی دارد؛ 
اما منســک اربعین حســینی گویا یک اعتکاف سیار است. 
بر خاف اعتکاف های پیشــین که مثا به مســجد یا و مکان 
مقدس دیگری می رویم و چنــد روز آنجا خودمان را محصور 
می کنیم و به صورت متمرکز و ثابت بــه عبادت می پردازیم، 
این منســک اما از این ویژگی برخوردار است که عبادتش از 
جنس عبادت در حال حرکت است، در واقع یک نوع اعتکاف 
جمعی سیار اســت که در آن هر اقدامی که انجام می دهیم، 
اقداماتــی از جنس زندگی عادی مثل خــوردن و حرف زدن 
و خوابیدن و بحــث علمی یا ذکر گفتن و نمــاز خواندن و هر 
کاری از این جنس کنش ها، خودش مصداقی از این عبادت و 
این اعتکاف سیار است. شاید به تعبیر دیگری بتوان گفت که 
جواز رفتارهای متکثر در متن این منســک باعث می شود که 
سالک خسته نشود و سالکان بسیاری با ظرفیت های جسمی 
و روحی متکثر بتوانند با این منسک نســبت بگیرند. همین 
ویژگی به نوبه خود باعث می شود که هر سال جمعیتی بیش 
از سال های گذشته را به ســمت خودش دعوت کند. در واقع 
این ویژگی حرکت اربعین با یک ابهتی، به آن استعداد جهانی 
شــدن می دهد و ما در همین دهه اخیر نرخ رشد و شتاب این 
عظمت را به وضوح دیده ایم. نکته و ویژگی دیگر این منسک، 
»نظم معنوی« آن است. در بعضی موارد به نظر می رسد شاید 
نظم دقیقی رعایت نشده باشــد، مثا در مقوله بهداشت؛ اما 
وقتی به صورت کیفی تر تامل می کنیم، متوجه می شویم که 
نه، در این جا نوعی نظم حاکم است که باعث می شود میلیون ها 
نفر بتوانند حوائــج عادی زندگی خودشــان را تامین کنند و 
در عین حال، احساس ســلوک در یک طریق معنوی داشته 
باشند. این پدیده اساسا با شاخصه های مدیریت عرفی جهان 
امروز هم خوانی ندارد. مثا ما نمی توانیم با این مدیریت عرفی 
بیست میلیون جمعیت از اقوام مختلف از کشورهای مختلف را 
با زبان ها و با خلق و خو و فرهنگ های مختلف را در یک زمان 
و مکان محدود و مشخصی جمع کنیم و در عین حال کمترین 
ناهنجاری و تنش مذهبی و خشونت را شــاهد نباشیم. همه 
سالکان این طریق گویی در قراردادی نانوشته متعهد شده اند 
به اصولــی از جنس اصول معنوی. انگار همــه در محضر امام 
حسین علیه السام هستند. انگار همه در این دایره مغناطیسی 
امام معصوم، حلیم و باگذشت و بااخاق شده اند و این را همه 

به وضوح حس کرده اند.

چرا راهپیمایی اربعین در حال جهانی شدن است؟

حجت االسالم احمد رهدار

عکس روز

دوخط کتاب

گفته نیچه حکمتی عظیم 
نفهته اســت که »کسی 
که چرایی زندگی را یافته 
اســت، بــا هــر چگونگی 

خواهد ساخت.«

»انسان در جستجوی 
معنی«  ویکتور فرانکل

»چراهــای« زندگــی 
مهم تــر هســتند یــا 

»چگونه ها«؟
من به جرات می گویم که 
در دنیــا چیزی وجــود ندارد 
که به انسان بیشتر از یافتن 
»معنی« وجــودی خود در 
زندگی یاری کنــد. در این 

اگرچه در کشــور چین تنبیه دانش آموزان در مدارس ممنوع شده است؛ اما 
گهگاهی خبر تنبیه دانش آموزان به ســوژه رســانه ها تبدیل می شود. مانند 
اتفاقی که به تازگی در یکی از مدارس منطقه » شئویی کئوآن « در استان هنان 
چین رخ داد. به دنبال تنبیه عجیب این معلــم، تعدادی از دانش آموزان راهی 
بیمارستان شدند. پس از انجام آزمایش پزشکی مشــخص شد که آنها بر اثر 
خوردن مقادیر زیادی آشغال بدحال شده اند. بنا به گزارش پکن نیوز، این اتفاق 
زمانی رخ داد که معلم با دیدن سطل آشــغال کاس که خالی نشده بود همه 

دانش آموزان را مجبور کرد تا تمام آشغال های داخل سطل زباله را ببلعند.

تنبیه معلم، دانش آموزان را راهی بیمارستان کرد!

به نظر می رسد رویای ناسا برای شهرک سازی در مریخ کم کم رنگ حقیقت 
به خود می گیرد. در همین راســتا دانشــمندان بی وقفه مشغول فعالیت 
هستند تا مشــکل تامین غذا در این زمینه را حل کنند. اکنون محققان ۹ 
گونه مختلف از سبزیجات از جمله کینوا، گوجه فرنگی و تربچه را بررسی 
کرده اند که قابلیت رشد در خاک ماه و مریخ را دارند. آنها خاک شبیه سازی 
شده ماه و مریخ را با برخی مواد ارگانیک ترکیب کرده و توانستند میوه و دانه 
برخی محصوالت کشاورزی را برداشت کنند. برخی از این دانه ها و میوه ها 

برای کشت نسل جدید محصوالت کشاورزی به کار خواهد رفت.

کشت گوجه فرنگی و لوبیا روی خاک ماه و مریخ!

یک کودک-مدل بسیار زیبای روسی که بسیاری او را »زیباترین دختر جهان« 
لقب داده اند بیش از 22/000 فالوور در اینستاگرام دارد. آلینا یاکوپووا، ۶ ساله و 
اهل مسکو از سن ۴ سالگی وارد عرصه مدلینگ شده و با حضور در کمپین های 
تبلیعاتی دنیای مد و فشن، برای خود نامی دست و پا کرده است. این دختر زیبا 
که با حلقه های موی بلوند و لبخند جذابش بســیاری را شیفت خود ساخته 
توانسته روی جلد مجات Instyle و Grazia که از مجات شناخته شده 

دنیای مد و فشن هستند نیز قرار بگیرد.

زیباترین دختر جهان که فقط 6 سال دارد

پذیرایی از زائرین 
اربعین در مرز چذابه

موکب های مســتقر در مرز 
چذابه، ظرفیت اسکان بالغ بر 
دو هزار نفری دارند و روزانه ۶ 
هزار وعده غذایی، بسته های 
فرهنگی و میــان وعده های 
مختلف را میان زائران توزیع 
می کند. برخــی موکب های 
مستقر در مرز چذابه تا سه روز 
بعد از ایام اربعین به خدمات 

رسانی خود ادامه می دهند.

21 پروژه فرهنگی، اجتماعی، HSE و ورزشــی با همفکری و همکاری اعضای 
کمیته مسئولیت های اجتماعی شرکت گاز اســتان اصفهان تعریف و طی سال 

جاری اجرایی شده است.
مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان دســتاوردهایی همچون؛ کسب تندیس 
زرین از وزارت نفت، تندیس زرین برند برتر، لوح صنعت سبز، سامت اداری و ... 
طی 3 سال اخیر وکسب عنوان روابط عمومی سرآمد در چهاردهمین جشنواره 
فرهنگی روابط عمومی های اســتان اصفهان در محور مسئولیت های اجتماعی 

حاصل پروژه های بهبود تعریف شده طی سال جاری عنوان کرد.
مهندس علوی، به اجرای حدود 15 هزار نفر ســاعت آمــوزش مصرف ایمن و 
بهینه در سطح استان در سال های ۹۶ و ۹7 اشاره کرد و گفت: این آموزش های 
مردمی منجر به کاهش ۴5 درصدی فوت مصرف کنندگان گاز طبیعی طی این 

دو سال شد.
مدیرعامل شــرکت گاز اســتان اصفهان، گفت: برگزاری نشســت هم اندیشی 
مسئولیت های اجتماعی در سطح استان و اخذ نیازها و انتظارات جامعه به منظور 
تدوین برنامه های بهبود و ایجاد اثربخشی بیشــتر در برنامه های شرکت، انعقاد 
تفاهم نامه به منظور استفاده از ظرفیت مشترک ســازمان ها، ارگان ها و نهادها 
نظیر؛ آموزش و پرورش استان، مرکز بهداشت اســتان، سازمان نظام مهندسی 
و...، برگزاری سمینار صیانت از شریان های حیاتی، اجرای فرآیند نظر سنجی از 
80 ســازمان دولتی و خصوصی و همچنین آحاد مردم به منظور تدوین نیازها و 

انتظارات واقعی آنها، از مهم ترین پروژه های بهبود تعریف شده در این راستا بود.
مهندس علوی، همچنین اجرای برنامه های فرهنگی- ورزشی به منظور افزایش 
سطح رضایت مندی خانواده های کارکنان، همکاری با سازمان رفاهی- تفریحی 
شهرداری اصفهان برای نصب بنرها و بیلبوردهای فرهنگ سازی مصرف ایمن و 
بهینه گاز طبیعی در سطح شهرهای اصفهان، نجف آباد، نایین، شاهین شهر و ...، 
عقد تفاهم نامه با سازمان صداو ســیمای مرکز اصفهان برای اجرای ۴35 دقیقه 
برنامه های فرهنگ ســازی رادیویی و تلویزیونی و ۴8 مصاحبه با اصحاب رسانه، 
مشارکت در برنامه های ملی، مذهبی و خیرخواهانه نظیر راهپیمایی ها، بازدید از 
خانواده های معزز شهدا و ...، توسعه برنامه های ورزش همگانی نظیر کوهگشت، 
پیاده روی و ...، حمایت از طرح ملی نهمین جشنواره کتاب خوانی رضوی، برپایی 

نمایشگاه سامت و آموزش تغذیه سالم ویژه کارکنان در راستای فرهنگ سازی 
سامت و تغذیه سالم در خانواده ها، حمایت از انجمن اوتیسم استان اصفهان از 
طریق برگزاری نمایشگاه دستاوردها و توانمندی ها و حمایت مالی از افراد تحت 
پوشــش نیز از برنامه مهم فرهنگی در حوزه مســئولیت های اجتماعی در این 

شرکت بوده است.
وی، گفت: این شرکت عاوه بر فرهنگ ســازی مصرف گاز طبیعی در خصوص 
مصرف بهینه برق در زمان اوج مصرف از طریق درگاه های اطاع رسانی شرکت 
نیز اقدام کرده اســت، همچنین اجرای برنامه های مانور مشترک بین اداره گاز و 
سایر ادارات، توسعه فضای سبز با همکاری مراکز دولتی و همکاری با NGO های 
زیست محیطی، ایجاد زیرساخت های جایگزینی سوخت پاک گاز با فرآورده های 

میان تقطیر را نیز در راستای مسئولیت های اجتماعی در کارنامه خود دارد.
مهندس علوی، با اشــاره به انجام تفاهم نامه با اداره کل زندان های اســتان به 
منظور تامین البسه کارکنان نیروهای این شرکت توسط زندانیان افزود: تدوین 
برنامه های خرید مسئوالنه برای برخی از کاالهای فاقد مشخصات ویژه نظیر لباس 

کار از تعاونی های زنان سرپرست خانوار، در دستور کار قرار دارد.

در شرکت گاز استان اصفهان انجام شد؛

تصویب و اجرای 21 پروژه بهبود در حوزه مسئولیت های اجتماعی

با کسب باالترین آرا صورت گرفت؛

»امیر نریمانی« در جمع اعضای هیئت مدیره انجمن صنفی نیروگاه های کشور
مدیرعامل شــرکت مدیریت تولید برق اصفهان به عنوان عضو هیئت مدیــره انجمن صنفی نیروگاه های ایران )اصنا( انتخاب شــد. امیر 
نریمانی، مدیرعامل شــرکت مدیریت تولید برق اصفهان در انتخابات هیئت مدیره انجمن صنفی نیروگاه های ایران با کسب باالترین آرا، 
به عضویت هیئت مدیره این انجمن )اصنا( در آمد. ارتقای ســطح امنیت عرضه برق در کشور، هم افزایی و ارتقای بهره وری اعضا به منظور 
کاهش هزینه های بهره برداری، نگهداری، تعمیرات و افزایش آمادگی نیروگاه ها و توســعه مشــارکت بخــش خصوصی در عرصه تولید 
انرژی و رقابتی کردن خرید و فروش برق در بازار کشــور از جمله اهداف انجمن صنفی نیرو گاه های ایران اســت. نریمانی که مدیرعاملی 
 شرکت مدیریت تولید برق همدان را در کارنامه خود دارد به تازگی به عنوان مدیرعامل شــرکت مدیریت تولید برق اصفهان انتخاب شده

 است.

اربعین در فرهنگ شیعه
کتاب »اربعین در فرهنگ شــیعه« در یک مقدمه و ســه فصل در سال 1۴2۶ 
هجری قمری منتشر شده اســت. در این رســاله عنوان »اربعین« در فرهنگ 
شیعه از جوانب مختلف مورد بررسی واقع شــده و به اثبات رسیده است که این 
عنوان از مختصات حضرت ســید الشهدا علیه السام اســت؛ زیرا مکتب شیعه 
مبتنی بر اطاعت و انقیاد صرف از والیت امام معصــوم بوده و تخطی از آن حرام 
خواهد بود. بعضی از عناوین این کتاب عبارت است از: رابطه تکوینی و تشریعی 
اسام با »اربعین«، بلوغ عقانی انســان در »چهل« سالگی، کام مرحوم عامه 
بحرالعلوم در مورد عدد »چهــل«، تاثیر عدد »چهل« در روایات، فلســفه قیام 
اباعبدا... علیه الســام، مجالس عزاداری سید الشــهدا)ع( از مبانی اصیل خود 
فاصله گرفته است، سیدالشهدا علیه السام فقط در حادثه کربا تفسیر نمی شود، 
زیارت اربعین سیدالشهدا)ع( شعار تشیع است، امام حسن عسکری علیه السام 
زیارت اربعین را از عائم ایمان می دانند و اهل بیت)ع( بعد از بازگشت از اسارت 
در مدینه ســه روز عزاداری کرده اند. کتاب »اربعین در فرهنگ شیعه« نوشته 
سید محمد محســن حســینی طهرانی )13۹8-133۴( فرزند عامه حسینی 
 طهرانی اســت که به همت انتشارات مکتب وحی در ســال 13۹5 منتشر شده

 است.

 رقابت »آخرین داستان« ایرانی
 با انیمیش های اسکار 2۰2۰

 بنا بر اعام رسمی آکادمی علوم و هنرهای سینمایی اسکار، انیمیشن سینمایی 
»آخرین داستان« به نویسندگی و کارگردانی اشکان رهگذر، واجد شرایط رقابت 
در شاخه بهترین انیمیشــن اسکار 2020 شناخته شــده است.شرکت »سون 
اسکای اینترتیمنت« در کنار استودیو هورخش پخش جهانی انیمیشن »آخرین 
داستان« را بر عهده دارند.  در خاصه داستان این انیمیشن که برداشتی آزاد از 
داستان »ضحاک« شاهنامه فردوسی اســت، آمده است: »جمشید رفته است و 
ضحاک در پی طمع و جاه طلبی برای محاصره جمکرد، به نیابت از پدر بر تخت 
جمشید تکیه می زند؛ اما افســوس که اهریمن بر وجود ضحاک سیطره یافته و 
تاریکی او تمام شهر را فرا می گیرد. در این میان آفریدون که کودکی است کشاورز 
زاده، متولد می شود و برای دادخواهی خون پدر و مادرش پیرو کاوه آهنگر قیام 
می کند ... .« اکبر زنجانپور، حامد بهداد، لیا حاتمی، پرویز پرســتویی، اشکان 
خطیبی، باران کوثری، حسن پور شیرازی، شــقایق فراهانی، ملیکا شریفی نیا، 
بانیپال شــومون، روزبه فرخ نعمتی، بیتا فرهی، مجیــد مظفری و زهیر یاری از 

مجموع بازیگرانی هستند که در این انیمیشن صداپیشگی کرده اند.
  انیمیشن »آخرین داســتان« تاکنون موفق به دریافت یازده جایزه بین المللی 
داخلی و خارجی از جمله اولین سیمرغ بهترین انیمیشن سینمایی ایران از سی 

و هفتمین جشنواره ملی فیلم فجر شده است.

زیارت، استعداد تمدن سازی دارد
حجت االسام احمد پناهیان، پژوهشگر و کارشناس مسائلی دینی 
در گفت وگویی با اشاره به راهپیمایی اربعین حسینی گفت: رهبر 
معظم انقاب بارها به این نکته اشاره کردند که جریان اربعین »آیه 
و عنایت ویژه الهی« در این عصر به بشــریت اســت. وقتی چنین 
اقبالی آن هم در این وسعت در اقصی نقاط جهان صورت می گیرد 
باید فاعل اصلی آن را خداوند دانست نه فرد، دولت و ملت دیگری. 
برقراری پیوند قلبی و عاطفی میان انسان ها به وسیله نعمت والیت 
فقط کار خداست. حجت االسام پناهیان با اشاره به اهمیت زیارت 
در فرهنگ شیعه گفت: یکی از اهداف زیارت »لَِیغیَظ بِِهُم الکّفاَر« 
یعنی به خشم درآوردن مســتکبران عالم است. دشمن، دشمنی 
می کند و این رفتار طبیعی اوست، آنها بارها به قبر مطهر حضرت 
سیدالشهدا )ع( جســارت کردند، اینها این دشمنی ها را کردند و 
می کنند تا زیارت صورت نگیرد، چراکه در مسئله زیارت، ثمرات 
و برکات بســیاری برای جبهه حق وجــود دارد. وی تصریح کرد: 
دشمن می داند که زیارت استعداد تمدن سازی دارد، لذا از سال های 
پیش تمام تاش شان را به کار گرفتند تا این زیارت صورت نگیرد، 
آنها در اندیشکده های مختلفی که تاسیس کردند به دنبال ایجاد 
راهکارهای گوناگون جهت جلوگیری زیارت اهل بیت )ع( از سوی 

محبان و شیعیان عالم بودند.
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