
به بهانه برگزاری یادواره شهید عبدالرسول زرین ؛ گردان تک نفره یک لشکر

قهرمان ما تویی

شهید گمنام فقط آنهایی نیستند که شناسایی نشدند، آنها که سهم مان از خاطره قامت بلندشان ، استخوان و پالکی 
بود و سنگ مزاری به نام »فرزند روح ا...« .

می شود پیکرت برگشته باشد و مفقود االثر نباشی. می شود شناسایی هم شده باشی و گمنام نباشی؛ اما در عین حال 
»گمنام« هم باشی. مثل همه آن شهدایی که پیکر پاک شان به وطن برگشت و ســنگ مزار و نام و نشانی دارند اما 
در غربت مانده اند. بی نامی و گمنامی که آرزوی شان بود این نامدار مردان مردی که بودن و عزت و غرورمان وامدار 
»غیرت« و تاشدن قامت شان است. اما اینکه ما »بی معرفت« باشیم، به دور از معرفت است و عهدی که با شهدا بستیم. 
می گویند شهید خرازی درباره شهادت »عبدالرسول زرین« اینگونه گفته بود: »در عملیات خیبر هم همانند دیگر 
عملیات ها، زرین با شهامت دشمن را هدف قرار می داد. بعد از عملیات مرحله دوم خیبر خبر دادند که زرین همانطور که 
اسلحه اش به سمت دشمن نشانه می رفت، به شهادت رسید. پس از شهادت زرین، برادران در بی سیم ها و رادیو دشمن 
شنیده بودند که اظهار می کنند »شکارچی خمینی« را زدیم.« تک تیرانداز لشکر پیاده عملیاتی 14 امام حسین)ع( 
 اصفهان،  »بی نظیر« بود. از آن دست ستاره هایی که اگر در هرکشــور دیگری بود)به ویژه آمریکا( حتما تا به حال 
درباره اش فیلم های باشکوه ساخته بودند و کتاب ها می نوشــتند و به جای بتمن ها و جوکرها و مارول ها از »تک 
تیرانداز« خبره ای می گفتند که دشمن از دستش عاصی شده بود و به قول شهید خرازی او را »شکارچی امام« می 
نامیدند. آنها اسطوره ندارند و اسطوره های خیالی می سازند و ما اسطوره های واقعی داریم؛ اما دلسوز واقعی نداریم )یا 
حداقل کم داریم( تا درباره زرین ها فیلم بسازد و کتاب چاپ کند و او را به نسل جوان بشناساند.  فرزند شهید راست 
می گوید؛کشور هلند یک اسطوره ساختگی به نام »پطروس« خلق کرده که حتی در کتاب های درسی دبستان ما 
 هم رسوخ کرد. آنها با این همه جنایت و فرهنگ های نادرست اینگونه موارد را بهتر می فهمند و خیلی دقیق تر عمل 
می کنند. یاآمریکایی ها کریس کایل، تک تیرانداز کودک کش خود را با 160 جنایت و شــلیک موفق چنان بزرگ 
 می کنند و فیلم هالیوودی برایش می سازند که گویی در جهان نمونه ای ندارد و خیلی دقیق و هدفمند روی آن کار 
می کنند. اما اینجا ) قرار است پس از سالها فیلمی درباره این شــهید در شبکه استانی تولید شود( ... اما چند نفر در 
همین شهر ، شهید »عبدالرسول زرین« را می شناسند؟ کسی که شهید خرازی او را »گردان تک نفره زرین« نامید. 
از دارخوین تا آبادان، از پادگان حمیدیه تا طالییه، از سوسنگرد تا هویزه، از تپه های ا... اکبر تا بستان و از فکه تا عین 

خوش، همه جا ردپایی از دالوری های این »گردان تک نفره« نقش بسته است. 
 شجاعتش مثال زدنی بود. می گویند عبدالرسول زرین اولین نفری بود که در محله شیخ صدوق اصفهان روی پشت 
بام رفته و ا...اکبر می گوید. آتشبار دشمن را فقط با شلیک یک گلوله خاموش می کرد. برای خرازی ، وجود یکی مثل 
»زرین« نعمت بود و گفتن و نوشتن و شنیدن از »زرین« و »زرین« ها برای ما هم »نعمت« و »غنیمت« است در های 
و هوی این زمانه قیل و قال پرستی که سلبریتی های بادکنکی و ســتاره های پوشالی، قهرمانان فضای مجازی 
شده اند و نمی دانند ما تمام هویت و عزت مان را از قهرمانان واقعی در فضای حقیقی گرفته و می گیریم؛ از آنهایی 
که رقص شان در میدان مین برای گرفتن عکس یادگاری نبود! دنبال الیک و فالوئر نبودند ...کاش یادمان بماند 

که این شهر، بی شهید می میرد. 

ناگه

استاندار اصفهان:

مشارکت زنان در 
انتخابات گویای بلوغ 

سیاسی آنان است

با مسئوالن

اســتاندار اصفهان در نشست بررسی 
راهکارهای افزایش مشارکت سیاسی 
زنــان در جمــع زنان عضو شــورای 
اســالمی در اســتان اصفهان اظهار 
کرد: فضای سیاســی آینــده نباید ما 
را از توجه به آموزه هــای اصیل دینی 
وا دارد و زمینه بــروز غیبت و تهمت و 
اخالق های نادرست در انتخابات پیش 
رو را مهیا کند.عباس رضایی با اشــاره 
به اینکه هیچ کس حــق ندارد فضای 
انتخابات پیش رو را به ســمت فضای 
غیرعرفانی سوق دهد، افزود: از وظایف 
همه ما این است که در جهت استمرار 
فضای معنوی در انتخابات تالش کنیم 
چراکه مشــکالت سیاسی و انتخاباتی 
زودگذر اســت و رعایت تقوای الهی و 
توجه بــه امور آخرت بایــد از مهمات 
باشد. وی درخصوص ارائه راهکارهای 
ارتقای وضعیت زنان و مشــارکت آنها 
اظهار کرد: بایــد گروه های فعال زنان 
در استان تشکیل شــود و این گروه ها 
راهکارهــای خود را در حــوزه زنان و 
خانواده برای بررســی به امــور بانوان 
استانداری یا فرمانداری ها ارائه دهند 
چرا که اعتقاد ما این است که اگر قشر 
فرهیخته زنان فعال شــود بی تردید 
خانواده و جامعه هم فعال خواهد بود. 
وی با بیان اینکه امسال شرایط حضور 
در انتخابات شــرایط دیگری اســت، 
افزود: لزوم مشــارکت زنان در چنین 
وضعیتی پیش از گذشته عینیت یافته 
است و حضور زنان در انتخابات پویای 
بلوغ سیاسی آنان است که اگر این بلوغ 
سیاسی را به منصه ظهور برسانیم بعد 
از آن تامین خواسته ها و مطالبات دیگر 

به راحتی صورت می گیرد.

 وقتی زمین های بایر به معضل نظافت محالت منطقه8 شهرداری تبدیل می شود؛

رضایت شهروندان، نیازمند همکاری همه جانبه آنهاست
7

 بر اساس اعالم مدیرعامل شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان، افزایش قیمت برق در اصفهان ارتباطی با حذف قبوض کاغذی ندارد؛

گرانی های نامربوط
3

 دود جریمه در چشم راکبان بی قانون 
  طرح تشدید برخورد با خودروها و موتور سیکلت های دودزا در اصفهان آغاز شد؛ 

5

ثبت نام مسکن 
ملی آغاز 
می شود

ابراز ناراحتی 
 »اردوغان« 
از ایرانی ها
2 3

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان خبر داد:

آزادسازی ۵۱۴ کیلومتر از حریم و بستر زاینده رود
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: تاکنون بالغ بر ۵14 کیلومتر از اراضی حریم و بستر زاینده رود 

آزادسازی و ۷0 کیلومتر از این مسیر ساماندهی شده است.

نماینده مردم خمینی شهر:

دولت دیواری کوتاه تر از شیر مدارس پیدا نکرد
نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسالمی گفت: با توجه به کسری بودجه در سال جاری و مشکالت 

بیمه ها و بهداشت، دولت نمی تواند توزیع سراسری شیر در مدارس را اجرا کند. 

معاون عمران شهری شهردار اصفهان خبر داد:

پیشرفت ۶۲ درصدی پروژه ادامه بلوار فرزانگان
معاون عمران شهری شهردار اصفهان گفت: احداث ادامه بلوار فرزانگان در قالب خیابانی جدید که به بزرگراه 

شهید اردستانی متصل می شود، راهکار مدیریت شهر برای رفع مشکل منطقه 14 است .

 حضور ۱3 گردشگر فرانسوی
 ژیان سوار در اصفهان

 انتخابی که قلعه نویی
 به آن می بالد
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صفحه 3

صفحه 5

صفحه 7

مدیرعامل سازمان قطار شهری اصفهان خبر داد:

خط سوم قطار شهری اصفهان در مرحله طراحی
مدیرعامل سازمان قطار شهری اصفهان گفت: خط سوم قطار شهری اصفهان در مرحله طراحی است و بعد از 
تامین بودجه، فعالیت اجرایی آن شروع خواهد شد.محمدرضا بنکدار هاشمی در جلسه بررسی مدیریت بحران 
و پدافند غیرعامل ساخت خط دوم قطار شــهری اصفهان اظهار کرد: خط یک قطار شهری اصفهان از ایستگاه 
عاشق اصفهانی در شمال شهر آغاز و به ایستگاه صفه در جنوب شهر می رسد.وی افزود: این خط با ۲1.۲ کیلومتر 
و ۲0 ایستگاه در حال حاضر به بهره برداری رســیده و امیدواریم با تکمیل شبکه ریلی اصفهان، مسافران قابل 
توجهی از آن اســتفاده کنند.مدیرعامل 
سازمان قطارشهری اصفهان با بیان اینکه 
توســعه خط یک متروی اصفهان نیز با 
چهار ایســتگاه و ۵.۵ کیلومتر در مرحله 
مطالعه بوده و به محــض تامین اعتبار، 
فعالیت اجرایی آن آغاز می شود، تصریح 
کرد: عملیــات اجرایی خــط دوم قطار 
شهری نیز از اواسط سال ۹۷ آغاز شده و 
قرار است از دو سمت شرق و غرب حفاری 
کند.وی ادامه داد: عملیات حفاری تونل از 
شمال شرق اصفهان اسفند سال گذشته آغاز و به زودی حفاری تونل از غرب با یک TMB به قطر 6.۹ آغاز خواهد 
شد.بنکدار هاشمی گفت: در خط دوم به دلیل مباحث ترافیکی و کاهش معضالت عمرانی، قرار است ایستگاه ها 
قبل از ورود TMB ساخته شود و این موضوع ویژگی های خوب بسیاری به دنبال خواهد داشت.وی گفت: باتوجه 
به اینکه کار ساخت ایستگاه ها در خط دوم بسیار دشوار است و این موضوع مشکالت بسیاری به دنبال دارد؛ اما 
خوشحالیم که روند ساخت خط دوم با سرعت در حال پیشروی است.مدیرعامل سازمان قطارشهری اصفهان 
با بیان اینکه هم اکنون ایستگاه های دارک، زینبیه، عاشق اصفهانی، عمان سامانی و الله در حال ساخت است و 
 TMB به ایستگاه الله، عملیات نازک کاری این ایستگاه ها آغاز خواهد شد، افزود: به زودی TMB پس از رسیدن
شرقی خط دوم نیز از ایستگاه مدرس نجفی، عملیات اجرایی خود را آغاز خواهد کرد و قرارگاه خاتم االنبیا، حفاری 
این تونل را بر عهده خواهد داشت.وی ادامه داد: خط سوم قطارشهری اصفهان نیز در مرحله طراحی بوده و بعد از 

تامین بودجه، فعالیت اجرایی آن آغاز خواهد شد.

چهارشنبه ۱ آبان ۱398 
 ۲۴ صفر ۱۴۴۱ 
 ۲3 اکتبر ۲0۱9
 شماره ۲8۲۴

8 صفحه
قیمت: ۱000 تومان

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی

سمیه پارسادوست

 یادواره شهید زرین و ۱۲00 شهید ورزشکار استان امروز برگزار می شود    
رییس سازمان بسیج ورزشکاران استان اصفهان از ساخت فیلم سینمایی زندگینامه شهید » عبدالرسول زرین« 
در این خطه خبر داد و گفت: شــهید زرین یکــی از بارزترین تک تیراندازهای دوران دفاع مقدس، بســیاری از 
فرماندهان نیروهای متجاوز رژیم بعث را به هالکت رساند.سرگرد پاسدار وحید رجبی در نشست خبری یادواره 
شهید زرین و 1۲00 شهید ورزشکار اســتان اصفهان اظهار داشت: سازمان بســیج ورزشکاران استان اصفهان 
پیشنهاد ساخت فیلم زندگینامه این شهید واالمقام را به سازمان صدا و سیما ارائه کرده است که مورد استقبال 
قرار گرفت. وی اضافه کرد: افزون بر این ســاخت فیلم شهید » 
حسن غازی « کاپیتان تیم فوتبال سپاهان را پیشنهاد کرده ایم 
که قرار است مقدمات ساخت این فیلم ها توسط سازمان صدا و 
سیمای جمهوری اسالمی ایران فراهم شود. رییس سازمان بسیج 
ورزشکاران استان اصفهان با اشاره به رشادت های شهید زرین در 

دفاع از کیان اسالمی گفت: برای شناخت هرچه بیشتر نسل جوان با فداکاری های این شهید واالمقام از سال 
گذشته تهیه پویانمایی ) انیمیشن ( سه بعدی از زندگینامه شهید زرین در دستور کار معاونت فرهنگی سپاه 
صاحب الزمان )عج( استان اصفهان قرار گرفت و تاکنون 1۵ دقیقه از این پویانمایی ساخته شده است. وی، 
هزینه ساخت 1۵ دقیقه پویانمایی شهید زرین را ۸0 میلیون تومان اعالم کرد و گفت: برای تهیه پویانمایی 
کامل زندگینامه این شهید که حدود سه سال زمان نیاز دارد، حدود سه میلیارد تومان اعتبار نیاز اســت و در حال عقد تفاهم نامه با حامیان مالی این طرح 
هستیم. سرگرد پاسدار رجبی  با اشاره به اینکه یادواره شهید عبدالرســول زرین و 1۲00 شهید ورزشکار اصفهان صبح امروز در سالن کوثر این شهر برگزار 
می شود، گفت: در این یادواره که با حضور مسئوالن استان برگزار می شود، سردار حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی به عنوان سخنران و حسین یکتا 
از رزمندگان پیشکسوت دوران دفاع مقدس به عنوان روایتگر، فداکاری ها و رشادت های شهید زرین را بازگو می کنند. وی، تجلیل از خانواده شهید زرین و 
برنامه های نمایشی، رزمی و ورزشی توسط ورزشکاران و قهرمانان اســتان اصفهان که در میدان های بین المللی برای کشورمان افتخار آفرین شده اند، را از 

دیگر برنامه های این یادواره اعالم کرد. 

 یادواره شــهید زرین و 1200 شــهید 
ورزشــکار اســتان، امروز بعد از نماز 
مغرب و عشــا در تاالر همایشات کوثر 
مجموعه 22 بهمن ارتش برگزار می شود. 
سردار اشتری، فرمانده نیروی انتظامی 

سخنران ویژه این مراسم خواهد بود.
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 »نتانیاهو« از تشکیل کابینه
 انصراف داد

نخست وزیر رژیم صهیونیستی از تشکیل کابینه 
فراگیر انصراف داد و مجوز تشکیل کابینه فراگیر 
را به رییس این رژیــم بازگرداند. نتانیاهو در یک 
پیام ویدئویی اختیار تشکیل کابینه را به »روون 
ریولین««، رییس رژیم صهیونیستی بازگرداند 
و ریولین، بنی گانتز، رییس ائتالف آبی و ســفید 
را مامــور تشــکیل کابینه کــرد. نتانیاهو گفت 
تالش های او برای آوردن بنی گانتز به میز مذاکره 
و جلوگیری از برگزاری یــک انتخابات دیگر به 
شکست منجر شده و او هر بار این درخواست ها 

را رد کرده است.

برد ناپلئونی »جاستین«؛
کار برای لیبرال ها سخت شد

حزب نخســت وزیر کانادا با وجــود پیروزی در 
انتخابات فدرال مجبور به تشــکیل دولت اقلیت 
اســت و از این پس باید برای تصویب قوانین به 
دیگر احزاب تکیه کند. بنا بر گزارش خبرگزاری 
رویترز، تشکیل دولت ائتالفی به مفهوم آن است 
که ترودو از این پس برای وضع قوانین مجبور به 

همکاری با دیگر احزاب خواهد بود.
 گزارش ها حاکی از آن است که انتخابات فدرال 
در واقع یک همه پرســی در خصوص ترودو بود 
که دور اول نخســت وزیری وی بــا ناهمواری ها 

همراه شد.

 امپراتور جدید ژاپن
 رسما تاج گذاری کرد

امپراتور جدید ژاپــن پس از اینکــه در ماه می 
ســلطنت خود را آغاز کرده بود، به طور رسمی 
تاج گذاری کــرد. »ناروهیتــو« امپراتور کنونی 
۵۹ ساله پس از اســتعفای »آکی هیتو« پدرش، 
سلطنت خود را به طور رسمی آغاز کرد. امپراتور 
ناروهیتو به طور رسمی اداره حکومت خود را از 

اول ماه می )۱۱ اردیبهشت( آغاز کرده بود.

اردوغان، آمریکا را تهدید کرد
رییس جمهور ترکیه در اظهاراتی پیش از سفرش 
به روسیه برای دیدار با پوتین گفت تنها در صورت 
خروج کامل کردها از مناطق شمال شرقی سوریه 
عملیات چشــمه صلح متوقف می شود. اردوغان 
در ادامه تهدید کرد اگر آمریــکا به وعده هایش 
برای عقب نشــینی کردها از شمال سوریه عمل 
نکند با قدرت بیشــتر عملیات مان را از همان جا 

که متوقف کردیم، ادامه می دهیم. 
رییس جمهــور ترکیــه همچنیــن تاکید کرد 
کشورش هرگز اجازه ایجاد گذرگاهی تروریستی 
در شمال سوریه توسط تروریست ها را نمی دهد و 
گفت: آن ها )کردها( می خواهند در شمال سوریه 
منطقه تروریستی ایجاد کنند؛ اما ما هرگز اجازه 

نمی دهیم.

کره جنوبی، هزینه های دفاعی 
را باال می برد

رییس جمهوری کره جنوبی برای تعیین بودجه 
با اعالم اینکه هزینه های دفاعی را باال می برد، به 
 کره شــمالی تاکید کرد تا به مذاکرات برگردد. 
مون جائه این،  رییس جمهــوری کره جنوبی با 
تاکید بر اینکه دفاع قوی برای تعیین سرنوشت 
بســیار مهم و حســاس اســت، گفت: سئول، 
هزینه های دفاعی خود را تا هفت درصد در سال 
آتی میــالدی افزایش می دهد و بــه بیش از ۴۲ 
میلیارد دالر می رساند. ما با تقویت نسل جدیدی 
از زیردریایی ها و ماهواره های نظارتی سیســتم 

دفاع مرکزی خود را تقویت می کنیم.
 این خبر پس از آن منتشر شد که کره شمالی ماه 
جاری میالدی یک موشــک بالستیک آزمایش 

کرد.

پیام »ظریف« از کارخانه 
نوآوری به ترامپ

وزیر امور خارجه کشــورمان در توییتی نوشت: 
»تروریســم اقتصادی ترامپ مانع از دستیابی 

کارآفرینان به رویاهایشان نمی شود«. 
محمدجواد ظریف، وزیر امرور خارجه کشورمان 
در توییتــی نوشــت: ۲۵00 کارآفریــن، یک 
ســاختمان قدیمی در تهران را به یک کارخانه 
نوآوری به ارتقــای فناوری پیشــرفته- اعم از 
بازی سازی، نانو دارو، هوش مصنوعی و اینترنت 
اشــیا - تبدیل کرده اند. تروریســم اقتصادی 
دونالد ترامپ ســعی در محدود کــردن آنها و 
خالقیت هایشان را دارد؛ اما آنها برای دستیابی 

به رویاهایشان از پا نخواهند نشست.

الریجانی در دیدار سفیر سوریه در تهران:
ایران از تمامیت ارضی سوریه 

حمایت می کند
علی الریجانی،رییس مجلس شــورای اسالمی 
در دیدار عدنان محمود سفیر سوریه در تهران، 
با بیان اینکه خدشــه به تمامیت ارضی سوریه، 
مشکالت مردم این کشــور را افزایش می دهد، 
گفت: جمهوری اسالمی ایران از امنیت و ثبات 

سوریه حمایت خواهد کرد.
 الریجانی تاکید کرد: حفظ تمامیت ارضی سوریه 
همیشه مورد نظر جمهوری اسالمی ایران بوده 
و از این دیدگاه با سایر کشــورها رایزنی الزم را 

انجام می دهد.

دعوت از  سازمان ملل جهت 
بررسی حمله به نفتکش ایرانی

نمایندگی جمهوری اســالمی ایران در سازمان 
ملل متحد خواستار آن شــد تا کارشناسان این 
سازمان در تحقیقات مربوط به حمله تروریستی 
به نفتکش ســابیتی که در دریای سرخ رخ داد، 

مشارکت داشته باشند. 
در این نامه، جمهوری اسالمی ایران تاکید دارد 
حمله به نفتکش ایرانی که در تاریخ ۱۹ مهرماه 
امسال رخ داد با دخالت عوامل دولتی انجام شده 
و یک عمل تروریستی قلمداد می شود. ایران با 
تاکید بر اینکه تحقیقات خــود را در این زمینه 
آغاز کرده اســت، از آنتونیو گوتــرش دبیرکل 
ســازمان ملل متحد هم خواسته تا کارشناسان 
این ســازمان را برای مشــارکت در این فرایند 

تحقیق به کار گیرد.

 سکوت مجلس
 دربرابر انحراف ۶۷ درصدی 

دولت از اجرای بودجه
نماینده فالورجــان در مجلس بــا بیان اینکه 
مجلس دربرابــر انحــراف ۶۷ درصدی دولت 
از اجرای بودجه ســال ۹۶ سکوت کرده است، 
گفت: دادستان دیوان محاســبات نیز باید به 
این موضوع ورود کند. ســید ناصر موســوی 
الرگانی با بیان اینکه دیوان محاســبات اخیرا 
گزارشی از نحوه اجرایی شدن بودجه سال ۹۶ 
به نمایندگان ارائه کرده که نشانگر انحراف بیش 
از ۶۷ درصدی دولت از تحقق آن است، گفت: 
متاســفانه مجلس دربرابر ایــن تخلف قانونی 
دولت ســکوت کرده و در بعد نظارتی اقدامی 

انجام نداده است. 
نماینده فالورجان در مجلس شورای اسالمی 
با تاکید براینکــه مجلس بایــد در مقابل این 
تخلف آشکار دولت می ایستاد، ادامه داد: دیوان 
محاســبات به وظیفه ذاتی خــود عمل کرده 
و با رصد نحوه اجرایی شــدن بودجه سال ۹۶ 
گزارشــی را به مجلس ارائه کرده؛ اما مجلس 
 در این باره ســکوت کرده و اقدامــی را انجام

 نمی دهد.

محمد صدر
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام:

عضو مجمــع تشــخیص مصلحت نظــام، گفت: 
امید بستن به کنوانســیون هایی نظیر »پالرمو« و 
»سی اف تی« که پشت پرده همه آنها آمریکاست و 
اروپا پادویی آن را می کند، در شرایط کنونی سودی 
برای ما ندارد ولی متاسفانه عده ای هنوز و   به رغم 
عهدشــکنی آمریکا و بدقولی اروپا، چشم امید به 
 آنها دارند زیرا قابلیت هــای خودمان را باور ندارند. 
سید مصطفی میرسلیم در پاسخ به چرایی این نکته 
که دست اندرکاران »اف ای تی اف« هر ۶ ماه یک بار 
مهلت ایران برای تصویب »پالرمو« و »سی اف تی« 
را تمدید می کنند و در عین حــال زبان به تهدید 
ایران می گشایند که این آخرین تمدید مهلت است، 
گفت: منافع نامشروع آمریکا و اروپا ایجاب کرده که 
تا کنون هشت بار تمدید مهلت کرده اند. آن منافع 
نامشروع تغییری نکرده و دلیلی ندارد که ما دست از 
عزت خود برداریم. اشکال اصلی در عدم خودباوری 

و ضعف مدیریت اجرایی برخی مسئوالن است.

  هنوز به اروپا 
چشم امید دارند!

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام:

کافه سیاست

عکس  روز 

 »بشار اسد« در خط مقدم نبرد 
در جنوب ادلب حاضر شد

رییس جمهــور ســوریه از نیروهــای ارتش 
کشــورش در یکی از جبهه هــای درگیری با 
گروه های تروریســتی در جنوب استان ادلب 
بازدید کرد. استان ادلب تنها استان سوریه است 
که تقریبا به طور کامل تحت اشغال گروه های 

تروریستی و مسلح است. 

ابرازناراحتی»اردوغان«ازایرانیها

پیشنهاد سردبیر:

عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام گفت: 
اگر لوایح سی اف تی و پالرمو به تصویب نرسد 
کمک بزرگی به ترامپ شــده اســت. محمد 
صدر در مورد پاســخ دولت به سواالت مجمع 
گفت: پاسخ هایی که من دیدم و آنها را خواندم 
پاســخ های قوی و خوبی اســت، البته پس از 
ارسال پاسخ های دولت، جلسه مجمع تشخیص 
مصلحت برگزار نشده و پاسخ های دولت بررسی 
نشده است. وی افزود: ترامپ ایران را یک جانبه 
تحریم کرده است و کشــورها به لحاظ قانونی 
موظف نیســتند از تحریم های آمریکا تبعیت 
کنند؛ اما نکته مهم این اســت کــه اگر لوایح 
سی اف تی و پالرمو تصویب نشود، بعد از ایران 
تحریم بین المللی می شود و مثل زمان دولت 
آقای احمدی نژاد همه چیز بســته خواهد شد 
و مشــکالت خیلی جدی برای کشور به وجود 

می آید.

 تصویب نشدن لوایح
 کمک به ترامپ است

رحمانی فضلی
وزیر کشور:

عضو کمیســیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه در 
جنگ اقتصادی نباید به اندازه ســر سوزنی نگاه به 
مذاکره داشــته باشــیم، گفت: وزارت امور خارجه 
باید وارد عرصه جنگ اقتصادی شــود. محمدرضا 
پورابراهیمی با بیان اینکه رویکرد وزارت امور خارجه 
دیپلماسی سیاسی است، گفت: وزارت امور خارجه در 
عرصه دیپلماسی اقتصادی ورود جدی نداشته است 
اگرچه بعد از سواالت بنده از آقای ظریف در صحن 
علنی مجلس و احکامی که در برنامه ششم توسعه 
مصوب شد، فضا به سمتی رفت که وزارت امور خارجه 
رویکرد اقتصادی اتخاذ کند؛ اما عمال شــاهد اقدام 
خاصی از سوی وزارت خارجه در این خصوص نبودیم. 
وی ادامه داد: معتقدم در حوزه وزارت امور خارجه، 
دیپلماسی اقتصادی باید محور اقدامات وزارت امور 
خارجه باشد و تغییرات محتوایی در این حوزه محقق 
شود؛ اما اقدامات وزارت خارجه در این زمینه عمدتا 

ظاهری بوده است.

نباید سر سوزنی نگاه به 
مذاکره داشته باشیم

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:

 FATF وزیر کشور گفت: دولت پیگیر موضوع
اســت و آیین نامه هــای مورد نیــاز در دولت 
تصویب شــده و تا چهار ماه آینده مسئله باید 
پیگیری شود که این نیازمند همکاری مجلس، 
مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان 
و دولت است که با مشکلی روبه رو نشویم، همه 
دلسوز هستند و کســی نمی خواهد مشکلی 

برای کشور ایجا شود.
 رحمانی فضلی با اشــاره بــه مباحث عنوان 
شده در جلسه ستاد تصریح کرد: مسئله دیگر 
موضوع تصمیم FATF بود کــه در مورد  نوع 
بیان مطالب و خبر بحث کردیم، کسانی در این 
موضوع اظهارنظر می کنند که باید مد نظر قرار 
گیرد که موجب نگرانی نشود، نقش رسانه ها در 
این میان نیز مهم است و مردم باید در جریان 
باشند و نباید مطالب به نحوی عنوان شود که 

موجب نگرانی شود.

آیین نامه های مورد نیاز 
FATF تصویب شده است

پیشخوان

بین الملل

زیر و بم بودجه تا 1400

حل مشــکالت کنکور در 
قرن آینده!

برادر رییــس جمهور هم 
یکی مثل همه

تصویب لوایح » اف ای تی 
اف« در چارچــوب منافع ملی 

است

ابراز ناراحتی »اردوغان« از ایرانی ها
رییس جمهور ترکیه در اظهاراتی از ناراحتی خود از برخی اظهارنظرهای انجام شده مردم ایران در خصوص 
عملیات چشمه صلح و حمله به سوریه خبر داد. »رجب طیب اردوغان« در این رابطه گفت: برخی اظهارنظرها 
از جانب ایران در خصوص عملیات سوریه مرا ناراحت کرد. ترکیه از تاریخ ۱۷ مهر به بهانه مبارزه با تروریسم، 
تحت عملیاتی با نام چشمه صلح، لشکر کشی خود به شمال سوریه را آغاز کرد. وی ادامه داد: متاسفانه در 
روزهای اخیر صداهایی از ایران می شنویم که متفاوت است. برخی اظهارات درباره عملیات مرا ناراحت کرد. 
البته این صداها خارج از دولت است و ما این موضوع را با جدیت دنبال می کنیم. الزم بود آقای روحانی این 
گونه اظهارات را ساکت کند. رییس جمهور ترکیه افزود: ایران ۲0 سال درگیر پرونده هسته ای بوده و در این 
دوران همه می دانند که موضع اردوغان چه بوده است. حاال از ایران صداهای متفاوتی می شنویم که البته از 

طرف دولت نیست و ما این موضوع را با جدیت دنبال می کنیم.

واکنش سخنگوی وزارت کشور به خرید و فروش رای معتادان
سخنگوی وزارت کشور می گوید: تالش ما در وزارت کشور این است که با ایجاد ساز وکاری مشخص، اساسا 
امکان ورود پول هایی با منشأ نامشــخص به انتخابات را محدود کنیم. سلمان ســامانی، درباره معضل ورود 
پول های کثیف به انتخابات گفت: با مصادیق تخلف قطعا در صورت اثبات برخورد می شود. سامانی همچنین 
در پاسخ به این سوال که گفته می شود در برخی حوزه های انتخابیه آرای مربوط به معتادان با مبالغ ۲00 هزار 
تومان یا بیشتر خریداری می شود، وزارت کشــور چه تمهیداتی برای برخورد با این نوع تخلفات دارد، گفت: 
در رابطه با خرید و فروش رای اگر شــما می گویید که جلوگیری از آن صرفا باید با قانون گذاری اتفاق بیفتد 
امکان پذیر نیست؛ مصداقی که شما درباره خرید و فروش رای گفتید از ابتدای تدوین قوانین انتخاباتی ما جرم 
بوده ؛ اما بعضا در جاهایی اتفاق می افتد بنابراین ما نمی توانیم بگوییم صرفا با قانون می توان همه ایرادات را 

رفع و رجوع کرد.

چهره ها

پس از دستگیری روح ا... زم و پخش اعترافات وی در 
مورد منابع خبری و حاشیه های کانال تلگرامی اش 
و پس از ارائه گزارشی در مورد یکی از منابع خبری 
او که به نوعی وابسته به جناح های اصولگرا بود، تک 
و پاتک های فعاالن سیاســی و رســانه ای از هر دو 
جناح در مورد منابع خبری روح ا... زم آغاز شد. در 
اولین واکنش ها خبرهای غیر رسمی از دستگیری 
گســترده چند مدیر و منبع خبری در دولت و قوه 
قضاییه انتشــار یافت. پس از آن کریمی قدوســی 
مدعی شد که برخی از منابع آمد نیوز در سال های 
قبــل، از دفتر دولت و جناح سیاســی اصالح طلب 
دستگیر و شناســایی شــده بودند. وی در توییتی 
مدعی شــد در ارتباط با آمدنیوز، دستگیری هایی 
در نهاد ریاست جمهوری صورت گرفته است. جواد 
کریمی قدوسی در یک رشته توئیت ادعایی را علیه 
حســام الدین آشــنا در ماجرای آمدنیوز و روح ا... 
زم مطرح کرد. این عضو کمیســیون امنیت ملی و 
سیاست خارجی مجلس نوشــت: دستگیری های 
صورت گرفته در حوزه نهاد ریاســت جمهوری در 
ارتباط با آمدنیوز باید برای مردم روشن شود. کریمی 
قدوســی در توئیت دیگری هم نوشت: نقش حسام 
الدین آشنا، مســئول اتاق عملیات روانی دولت در 
ماجرای آمدنیوز باید مورد توجه قرار گیرد. آشنا اما 
در پاسخ گفت: چه بسا یکی هم بگوید؛ نقش جواد 

کریمی قدوسی مامور اتاق عملیات روانی ضد دولت 
در ماجرای آمدنیوز باید مورد توجه واقع شود.  وی 
همچنین در پاسخ به این توییت مدعی شد که» اگر 
قدوسی مدرک و مستنداتی دارد باید رسانه ای و ارائه 
دهد«. در این میان برخی از منتقدان قدیمی دولت 
هم وارد گود شدند از جمله حمید رسایی در توییتی 
نوشت: »سوال افکار عمومی این است که چرا پرویز 
اســماعیلی، معاون ارتباطات و اطالع رسانی دفتر 
حسن روحانی بالفاصله پس از دستگیری روح ا... زم 
عزل شد؟ آیا ترکش این عزل به محدوده مشاوران 

آشــنا و وزیر آن نقاش امنیتی هم می رســد؟« این 
توییت هم با موضع گیری تند آشنا همراه بود. حسام 
الدین آشــنا در جواب نوشت: »شــما و سوال افکار 
عمومی؟ جناب آقای اســماعیلی عزل نشدند بلکه 
در سمت دیگری مشــغول خدمت هستند. با شیوه 
آمدنیوزی لجن پراکنی نکنیــد؛ عاقبت ندارد«. این 
صحبت ها و حواشی در حالی هر روز تندتر و شدت 
بیشتری می گیرد که به تازگی سخنگوی قوه قضاییه 
اعالم کرد کســی از مدیران در رابطه با همکاری زم 
دستگیر نشده است. اســماعیلی در ادامه در پاسخ 

به ســوالی درباره اینکه در فضای مجازی ادعاهایی 
مطرح شده که افرادی از ریاســت جمهوری و قوه 
قضاییه بــا روح ا... زم و آمدنیــوز در ارتباط بودند و 
دستگیر شدند،   آیا این موضوع صحت دارد؟ گفت: تا 
امروز غیر از خود روح ا... زم، فرد دیگری از بخش های 
مختلف چه در دولت و چه در قــوه قضاییه و چه در 
نیروهای مســلح بازداشت نشــده است و بی جهت 
گمانه زنی نشــود. توصیه ام این اســت که انگشت 
اتهام به ســمت یکدیگر روانه نکنید. سخنگوی قوه 
قضاییه ادامه داد: اجازه بدهید دستگاه های امنیتی 
و قضایی بررسی دقیق خود را انجام دهند، البته ما 
اطالعات خوبی در این حوزه به دست آوردیم؛ اما بعد 
از دستگیری زم هیچ دستگیری جدیدی انجام نشده 
است. وی یادآور شد: قبال در بخش هایی که اطالع 
رسانی شد و مستند ایستگاه پایانی دروغ پخش شد، 
افرادی در آن فرآیند دســتگیر شده بودند و قبل از 
این قصه رسیدگی و محکوم شدند؛ اما در برهه اخیر 

دستگیری جدید نداشتیم.
این اظهارات می تواند خط پایانی بر ماراتن اتهام زنی 
جناح های سیاسی علیه دولت و رد اتهام دولت  علیه 
مخالفانش باشد؛ اتفاقی که در شرایط کنونی آن هم با 
هجمه تحریم و فشارهای خارجی اندکی مضحک به 
نظر می رسد. هر چند بدون شک در آستانه انتخابات 
هر بهانه ای می تواند یک برگ برنده برای جناح های 
مختلف باشد حتی اگر به قیمت تضعیف امنیت ملی 

و توان دفاعی کشور تمام شود.

زدوخوردجناحهابرسرمنابعآمدنیوز

وزیر امور خارجه کشورمان درباره اظهارات منسوب به خود در 
گفت وگو با المسیره یمن مبنی بر آمادگی اش برای سفر به ریاض 
برای حل و فصل اختالفات با عربســتان سعودی اظهار داشت: 
اتفاق خاصی نیفتاده است. همیشــه آماده بودیم به کشورهای 

همسایه سفر کنیم.
 ظریف تاکید کرد: بسیاری از کشــورها به این نتیجه رسیدند 

که خودشــان را تا جایی که امکان دارد بــا دالر آمریکا فاصله 
دهند و این تحول مهمی اســت. وی در خصوص کمک وزارت 
خارجه به رفــع تحریم های اپل و گوگل اظهار داشــت: وزارت 
ارتباطات این مســئله را مســتقیما پیگیــری می کند و ما هم 
در این زمینه کمــک می کنیم. کاری کــه وزارت امور خارجه 
کرده این اســت که تحریم هــای آمریکا را در دنیا نامشــروع 

کرده ایم. البتــه آمریکا قدرت زیــادی در بــازار دارد؛ قدرت 
دالر قدرت زیادی اســت. رییس دســتگاه دیپلماســی افزود: 
قدرت بازار آمریکا و نیاز شــرکت های مختلف بــه بازار آمریکا 
قدرت قابــل توجهی اســت؛ اما این بــه آن معنا نیســت که 
 آمریکا می تواند با ایــن روش ها کار را به صــورت دائمی ادامه

 دهد.

وزیر امور خارجه:
 همیشه آماده بودیم به کشورهای همسایه سفر کنیم

  قوه قضاییه اعالم کرد تاکنون مدیری در ارتباط با »زم« دستگیر نشده است؛ 

علیرضا کریمیان
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بیابان زدایی 300 هکتار از روستاهای استان اصفهان
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

گزارش

دالیل اقتصادی عدم موفقیت 
واگذاری ۲۰ درصدی سهام 

پاالیشگاه ها
درحالی دولت الزام به واگــذاری ۲۰ درصد از 
باقی مانده سهام خود در پاالیشگاه های کشور را 
دارد که اقتصاددانان واگذاری این بخش از سهام 
دولتی در بورس را با روش های قبلی محکوم به 
شکست می دانند. در ابتدای خرداد امسال بود که 
هیئت واگذاری با عرضه سهام متعلق به دولت در 
18 شرکت بورســی و فرابورسی موافقت و این 
موضوع را به تصویب رساند که در میان آنها، نام 
6 پاالیشگاه کشور وجود داشت. در نتیجه بلوک 
۲۰ درصدی سهام شرکت پاالیش نفت شیراز و 
بلوک ۲۰ درصدی ســهام شرکت پاالیش نفت 
الوان بــه ترتیب به ارزش کل پایــه یک هزار و 
96 میلیارد ریال، 7 هــزار و ۲95 میلیارد ریال 
و 6 هزار و 658 میلیــارد ریال آن هم به صورت 
نقد و یک جا در تیرماه عرضه شدند که مشتری 
برای این بلوک ها پیدا نشد. همچنین در روزهای 
نهم و دوازدهم ماه جاری نیز بلوک ۲۰ درصدی 
سهام شرکت پاالیش نفت تهران و اصفهان در 
بورس عرضه شد که این عرضه ها نیز به معامله 
ختم نشد. گفتنی اســت مجموع ارزش این دو 
عرضه بالغ بر 88 هــزار و 939 میلیارد و 979 
میلیون و 791 هزار ریال برآورده شده بود که از 
عهده بخش خصوصی خارج بود تا بتواند در این 
معامالت به عنوان خریدار حضور پیدا کند. در 
خصوص ناکامی های دولت در واگذاری های اخیر 
سهام پاالیشگاه ها از طریق بازار سرمایه، حسین 
عبده تبریزی،فعال اقتصادی گفت: تا زمانی که 
حضور دولت همچنان در پشت پاالیشگاه های 
واگذار شــده احســاس شــود، نمی تــوان به 
موفقیت این واگذاری ها دلخــوش کرد. وی با 
اشاره به دخالت دولت در تعیین قیمت خوراک 
پاالیشگاه ها و همچنین نرخ گذاری محصوالت 
اصلی این مجموعه ها که بنزیــن و گازوییل از 
مهم ترین آنهاســت، گفت: دولــت می خواهد 
سهام خود در این پاالیشگاه ها را در بورس واگذار 
کند؛ اما همچنان نقــش نظارتی خود را در این 
مجموعه ها داشته باشد که این موضوع با اصل 
خصوصی سازی کامل پاالیشگاه ها منافات داشته 
و از جذابیت واگذاری بلوک این پاالیشگاه ها در 
بورس می کاهد. پیش از این نیز رییس انجمن 
کارفرمایی پاالیشــگاه ها نیز گفته بود: از ابتدا 
نظر انجمن پاالیشی بر حفظ حداقل یک سیت 
مدیریت در همه پاالیشگاه ها از سوی دولت بود. 
دلیل این موضوع نیز پیچیده و استراتژیک بودن 
صنعت پاالیشی است که دولت را در تمام مراحل 
فراورش نفت خام به بنزیــن درگیر می کند. از 
تخصیص خوراک گرفته تا تولید و توزیع و قیمت 
گذاری در این صنعت، دخالت دولت نیاز است. 
بهتر اســت دولت در صنعت پاالیشی در کنار 

بخش خصوصی باشد.

بازار

مبل پاف

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:
 یارانه اقشار آسیب پذیر

 سه برابر شود
یک عضو کمیســیون اقتصادی مجلس شورای 
اســالمی گفت: اگر بخواهند همــان یارانه 45 
هزار تومان را به مردم پرداخت کنند، باید یارانه 
اقشار آسیب پذیر سه برابر شــود، یعنی هر فرد 
1۲۰ هزار تومان یارانه دریافت کند. ســید ناصر 
موســوی الرگانی ادامه داد: اینکــه می گویند 
وقتی می خواهیم یارانه پرداخت کنیم، مصیبت 
سرتاپایمان را می گیرد یک فرار به جلو است. این 
45 هزارتومانی که ماهانه به هر نفر داده می شود 
از جیب خود مردم برداشت می شود و مردم دارند 
تاوان آن را پرداخت می کننــد. مردم می گویند 
این پرداخــت یارانه را نمی خواهیــم و قیمت ها 
به ســال های قبل از هدفمندی یارانه ها برگردد. 
نمی خواهند قیمت هــا را برگرداننــد، درآمد و 
هزینه مردم را متناسب کنند. این عضو کمیسیون 
اقتصادی مجلس شورای اســالمی، اظهار کرد: 
امکان شناسایی افراد ثروتمند وجود دارد و اینکه 
یارانه عده ای را به صورت رندمی قطع می کنند و 
می گویند اگر اعتراضی دارید باید حساب هایتان 
مورد بررســی قرار بگیرد، کار صحیحی نیست و 
این رویه، اعتراض بخشی از مردم را که یارانه شان 

قطع شده، به همراه دارد.

 آغاز کشت پاییزه گندم
 در مزارع استان اصفهان

مدیر امور زراعت سازمان جهادکشاورزی استان 
اصفهــان گفت: تاکنــون هزار هکتــار از مزارع 
شهرستان های غربی اســتان اصفهان زیر کشت 
محصول زراعی گندم رفته اســت. محمودرضا 
افالکی  افــزود: تاکنــون هزار هکتــار از مزارع 
شهرستان های غربی این استان از جمله فریدن، 
فریدون شهر، چادگان و ســمیرم زیرکشت این 
محصول زراعی رفته کــه 7۰ درصد آن به روش 
کشت دیم اســت. وی،پیش بینی کرد تا پایان 
آبان وسعت مزارع زیرکشــت آبی به حدود 6۰ 
هزار هکتار و زیر کشــت دیم به حدود ۲5 هزار 

هکتار برسد. 

 عرضه گوشت الکچری
 کیلویی یک میلیون تومان

هرچند برخی مســئوالن بر این باورند که عرضه 
گوشت های الکچری با قیمت های گزاف در برخی 
مغازه های شمال شهر تنها نوعی عوام فریبی است 
که برخی قشــرهای خاص اقدام به خرید آن در 
بازار می کنند و به طــور کامل منکر پرورش دام با 
شــرایط خاص در واحدهای دامداری هستند، اما 
برخی عرضه کنندگان معتقدند دام با گرفتن ماساژ 
عضالنی، گوشتی با بافت لطیف و ساختاری مناسب 
در اختیار آنها قرار می دهد که این امر باعث افزایش 
قیمت تا کیلویی یک میلیون تومان می شود. احمد 
مقدســی، رییس انجمن صنفی گاوداران کشور 
درباره اینکه آیا عرضه گوشت الکچری صحت دارد، 
اظهار کرد: گوشت الکچری همان گوشت ویل است 
که هم اکنون در برخی مناطق شمال شهر عرضه 
می شــود. وی، عرضه گوشت الکچری با نرخ های 
فعلی را اجحاف در حق مصرف کنندگان دانست و 
گفت: گوساله های ویل یا به اصطالح الکچری تنها 
باید شیر مصرف کنند تا خوراک آنها حاوی آهن 
نباشد؛ اما عرضه با نرخ های یک میلیون تومان به 

باال اجحاف در حق مصرف کننده است.

 حباب قیمتی سهام شرکت ها 
در بورس خالی شد

عضو کمیســیون اقتصادی مجلــس می گوید، 
ســقوط حدود 8 هزار واحدی شاخص بورس در 
مدت اخیر به معنای خالی شــدن حباب شکل 
گرفته در ســهام برخی شرکت هاست. علی اکبر 
کریمی، دربــاره ریزش حدود 8 هــزار واحدی 
شاخص کل بورس در مدت اخیر، گفت: اگرچه 
ســقوط شــاخص بورس طی روزهای اخیر به 
معنای خالی شدن حباب شکل گرفته در قیمت 
سهام برخی شرکت هاست؛ اما باید به این نکته نیز 
توجه شود که بازار سرمایه ظرفیت های بسیاری 
برای سرمایه گذاری دارد و روز به روز بر ارزش آن 
افزوده شده و رشد می یابد. نماینده مردم اراک، در 
مجلس با بیان اینکه بورس یکی از مطمئن ترین 
بازارها برای جذب سرمایه های خرد است، افزود: 
سهامداران خرد به دلیل رشــد بادکنکی برخی 
سهام ها، وسوسه شده و به جای اینکه سبدی از 
سهام خریداری کنند تمام سرمایه خود را روی 
سهام شرکت های خاص سرمایه گذاری می کنند.

KA2-P پاف طرح کاشی مدل

 359,000
تومان

پاف مستطیل طرح 
MO3 فرش مدل

 379,000
تومان

پاف مدرن فرش کد 146907

 406,000
تومان

 معاون وزیر راه و شهرســازی گفت: کارهــای مقدماتی ورود به 
مرحله ثبت نام پروژه اقدام ملی تولید و عرضه مسکن انجام شده و 
به زودی نام نویسی از متقاضیان آغاز می شود. محمود محمودزاده 
اظهار کرد: عملیات اجرایی پروژه اقدام ملی تولید و عرضه 4۰۰ 
هزار واحد مسکونی در بســیاری از استان ها و شهرها آغاز شده و 
به زودی ثبت نام به تفکیک اســتان ها شروع می شود. این پروژه 

در هر استان مقتضیان خاص خود را دارد. فعال ثبت نام در کرمان 
آغاز شده و در ســایر مناطق نیز کارهای مقدماتی در حال انجام 
است که به محض آماده شدن اطالع رسانی می کنیم. وی درباره 
اقدامات دولت برای کنترل بازار مسکن گفت: چند اقدام را برای 
ایجاد تعادل عرضه و تقاضا در بازار مســکن در دســتور کار قرار 
داده ایم. هم اکنون با توجه به تکلیف قانونی و دستوری که وزیر راه 

و شهرسازی صادر کرده، سامانه امالک و اسکان مراحل راه اندازی 
خود را در وزارت راه و شهرسازی طی می کند؛ اما کاربر آن وزارت 
اقتصاد و سازمان امور مالیاتی است. به شــکل فشرده روی این 
سامانه کار کرده ایم که شرح خدمات و پیش نویس ها انجام شده 
و امیدواریم ظرف پنج تا شش ماه آینده به سازمان امور مالیاتی 

تحویل دهیم.

 معاون وزیر راه و شهرسازی:
ثبت نام مسکن ملی آغاز می شود

همزمان با دریافت اولین پیامک های قبض برق در 
سراسر کشور، اعتراضات نسبت به افزایش قیمت 
قبض ها هم آغاز شــد. اینکه مردم قبضی در دست 
ندارند تا از ریز مصرف خود مطلع شوند، اصلی ترین 
مشکلی است که اعتراضات را دامن می زند؛ هر چند 
آنها می توانند با مراجعه به ســایت از چند و چون 
مصرف اطالع یابند؛ اما اعــداد و ارقام روی صفحه 
موبایل بسیاری را شوکه کرده است. قیمت ها برای 
برخی تا یک ســوم قبض های پیشین هم افزایش 
یافته است. این موضوع البته آنگونه که شرکت برق 
طی هفته های اخیر اعالم کــرده، ربطی که حذف 
قبض کاغذی ندارد و بر اســاس مصوبه دولت برق 

گران شده است.
گرانی برق از خطای محاســبه تا شایعه 

مبالغه
تاکنون تمام ســناریوهای مطرح شده برای گرانی 
برق تکذیب و تنهــا علت افزایــش مبلغ قبض ها 
مصوبه گران شــدن برق عنوان شــده است. یکی 
از این شــایعات مربوط به نحوه محاســبه قبوض 
بوده، اینکه روش محاســبه هزینــه برق مصرفی 
 تغییر کــرده و عــوارض این قبوض هــم افزایش

 یافته است. 
در برابر این ادعا، ســخنگوی صنعــت برق اعالم 
کرد هیچ تغییــری در نحوه محاســبه قبوض و یا 

نرخ هــا اتفــاق نیفتاده و 
تنها تغییــری که صورت 
گرفته، صرفا نحوه صدور 
قبوض اســت که به جای 
صدور قبــوض کاغذی، 
صدور قبــوض به صورت 
الکترونیکــی خواهد بود. 
برخی از شــایعات هم از 

متوسل شدن ســازمان توانیر به روش های جدید 
برای کسب درآمد و جبران هزینه ها مربوط می شد، 

اینکه چرا حذف پر سر و 
صدای قبوض کاغذی هیچ 
تاثیری در کاهش هزینه 
آبونمــان بــرق مصرفی 
مشترکین نداشته است، 
در واقع ســوال اصلی این 
است که با وجود گرانی ها 
با حذف کاغذ از پروســه 
صدور قبض باید آبونمان هم حذف شــود؛ اما چرا 

تاکنون این اقدام صورت نگرفته است.

حذف کاغذ ربطی به قیمت ندارد
اعتراض به گرانی قبض هــای برق البته به اصفهان 
هم رســیده، در همین رابطه مدیرعامل شــرکت 
توزیع برق اصفهان گفته اســت: هیچ ارتباطی بین 
حذف قبوض کاغذی با افزایش وجوه مصرف برق 

در ماه های اخیر وجود ندارد.
 حمیدرضا پیرپیران گفت: از اردیبهشــت امسال 
افزایش هفت درصدی تعرفه برق را شاهد بودیم و 
هیچ ارتباطی بین حذف قبوض کاغذی با افزایش 
وجوه مصرف برق در ماه های اخیر وجود ندارد. وی 
با اشــاره به اینکه حذف قبوض کاغذی ارتباطی با 
افزایش تعرفه برق خانگی ندارد، اظهار داشــت: از 
خردادماه تا پایان شــهریور شماره تلفن های بیش 
از 97 درصد مشــترکین دریافت شده است و سه 
درصد باقی مانــده به باغات و مکان هــای خالی از 

سکنه مربوط می شود.
 وی با بیان اینکه قبض مصرفی مشترکین خانگی 
از طریق ارســال پیامک اطالع رســانی می شود، 
 ابراز داشــت: پیامــک قبض حاوی لینکی اســت 
 که دسترســی به تمام جزییات مصرف مشترکین
  را همانند قبــض کاغذی روی صفحه تماشــاگر

 نشان می دهد؛ شناســه پرداخت و شناسه قبض 
ارسالی با توجه به رمز یارانه و شماره تلفن مشترک 
 تعریف شــده اســت و در امنیت کامــل می توان

 با استفاده از کارت های اعتباری قبض را پرداخت 
کرد.

گرانی های نامربوط
 بر اساس اعالم مدیرعامل شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان، افزایش قیمت برق در اصفهان ارتباطی با حذف قبوض کاغذی ندارد؛

سود سهام عدالت در سال مالی 1397 نسبت به ســال مالی قبل، حدود 5۰ تومان افزایش داشته است؛ به این ترتیب 
مشموالن سهام عدالت که یک میلیون تومان سهام دارند حدود ۲۲۰ تا ۲3۰ هزار تومان سود خواهند گرفت.در سال 
گذشته نیز مشموالن سهام عدالت که یک میلیون تومان از این ســهام را داشتند به ازای سود سهام عدالت سال مالی 
1396 معادل 175 هزار تومان سود دریافت کردند؛ اما سود سال مالی 1397 هنوز به طور قطعی مشخص نبود، چرا که 
مجامع تعدادی از شرکت های مهم که در پرتفوی سهام عدالت بودند از جمله هلدینگ خلیج فارس هنوز برگزار نشده 
بود. اگر این هلدینگ، سود سهام عدالت را حدود 1۲۰۰ تومان شناسایی کند با توجه به برگزاری مجامع دیگر شرکت های 
سهام عدالتی که برگزار شده، سودی معادل ۲۲۰ تا ۲3۰ هزار تومان برای مشموالن سهام عدالت پیش بینی می شود.

سهامداران عدالت 
امسال چقدر سود 

می گیرند؟

مار
  آ

  عکس روز

لحظات پرالتهاب معامله گران بورس از نمای نزدیک

در اتاق بازرگانی اصفهان صورت می گیرد؛

 بررسی پرونده های فعاالن سالم اقتصادی 
پیش از قوه قضاییه

رییس اتاق بازرگانی اصفهان گفت: اکنون پرونده های فعاالن ســالم اقتصادی که دارای تعهدات ایفا 
نشده هستند، ابتدا در اتاق بازرگانی بررسی و در صورت حل نشدن مشکل به تعزیرات ارجاع خواهد 
شد. مسعود گلشیرازی در پنجمین جلسه کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری ذیل ستاد استانی 
پیگیری اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه با اشاره به تشکیل میز اتاق بازرگانی 
اصفهان در بانک مرکزی جمهوری اســالمی ایران، گفت: پس از ســفر رییس کل بانک مرکزی و با 
مساعدت وی، این میز به منظور پیگیری هرگونه درخواست بالتکلیف در حوزه های ارزی و ریالی شکل 
گرفت. رییس اتاق بازرگانی اصفهان افزود: پس از صدور بخشــنامه بانک مرکزی با موضوع عدم ارائه 
خدمت به فعاالن اقتصادی که دارای تعهدات ارزی هســتند، مشکالت زیادی برای فعاالن اقتصادی 
ایجاد شد که پس از تبادل نظر با بانک مرکزی، آیین نامه ای مبنی اینکه تا 3۰ درصد مجموع تعهدات 
به صورت تنخواه در گردش بالمانع است، صادر شد. وی تصریح کرد: همچنین به منظور کاهش حجم 
پرونده های ارجاعی به تعزیرات و کمک به رفع مشــکالت فعاالن اقتصادی، پیشنهاد سازوکار ایجاد 
فرجه ای برای ارجاع پرونده ها به اتاق بازرگانی قبل از قضایی شدن ارائه و از سوی معاون اول رییس کل 
بانک مرکزی دستور آن صادر شد. گلشیرازی افزود: اکنون پرونده های فعاالن سالم اقتصادی که دارای 
تعهدات ایفا نشده هستند، ابتدا در اتاق بازرگانی بررســی و در صورت حل نشدن مشکل به تعزیرات 
ارجاع خواهد شد. وی تاکید کرد: متاسفانه درخواســت وثیقه و سپرده از فعال اقتصادی که تعهدات 
ایفا نشده دارد، توسط تعزیرات مشکالت مضاعفی را برای تولیدکنندگان ایجاد می کند و الزم است در 

این راستا چاره اندیشی شود.

 پیامک قبض حاوی لینکی است 
که دسترسی به تمام جزییات مصرف 

مشترکین  را همانند قبض کاغذی روی 
صفحه تماشاگر  نشان می دهد

به همت بسیج سازندگی انجام شد؛
بیابان زدایی 3۰۰ هکتار از روستاهای استان اصفهان

رییس سازمان بسیج سازندگی استان اصفهان از پیشرفت 98 درصدی پروژه بیابان زدایی در سطح 3۰۰ 
هکتار از استان اصفهان در روستاهای فساران و پروانه خبر داد و گفت: در حال حاضر این 3۰۰ هکتار در 
مراحل پایانی آبیاری قرار دارد. سرهنگ احسان ا... رضاپور، با اشاره به اجرای 4۰ هزار پروژه به مناسبت 
چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی، اظهار داشت: از این 4۰ هزار پروژه در سطح کشور، 155۰ پروژه 
سهم استان اصفهان است که از دهه فجر سال گذشته تا دهه فجر امسال فرجه زمانی اجرای آنهاست. وی 
افزود: این پروژه ها با رویکرد آب، اشتغال و عمرانی و با شعار »دست در دست هم پنجه در پنجه دشمن« 
آغاز شد. در حال حاضر 3۰۰ هکتار پروژه بیابان زدایی در استان اصفهان )۲۰۰ هکتار در روستای فساران 

و 1۰۰ هکتار در روستای پروانه برخوار( را در دستور کار داریم.    

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان خبر داد:
آزادسازی ۵۱۴ کیلومتر از حریم و بستر زاینده رود

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: تاکنون بالغ بر 514 کیلومتر از اراضی حریم و بستر زاینده رود 
آزادسازی و 7۰ کیلومتر از این مسیر ساماندهی شده است. منصور شیشه فروش با اشاره به اینکه ساماندهی حریم و 
بستر رودخانه نقش مهمی در پیشگیری از وقوع سیالب ها دارد، اظهار داشت: با برگزاری جلسات متعدد بر آزادسازی 
و ساماندهی حریم و بستر رودخانه های استان اصفهان در کنترل و پیشگیری از سیالب تاکید شد. وی افزود: مطالعات 
یک هزار و 6۰۰ کیلومتر از بستر و حریم رودخانه های استان اصفهان توسط شرکت آب منطقه ای اصفهان انجام و به 
سازمان های مختلف ابالغ شد. وی با اشاره به نصب تابلوهای هشدار سیل در مناطق پرخطر سیالبی گفت: روی بیش 
از 8۰ درصد مناطق سیل خیز مطالعات انجام شده و دستورات الزم به شهرداری ها و دهیاری ها در اطالع رسانی 

و آموزش به شهروندان در نحوه برخورد با سیالب، ابالغ شده است.

مرضیه محب رسول
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آگهی نوبتی سه ماهه دوم سال 1398 
اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان آران وبیدگل

8/2 بموجب ماده 11 قانون ثبت اسناد وامالک وماده 59 اصالحی و آیین نامه 
مربوط به امالکی که در سه ماهه دوم سال1398 تقاضای ثبت آنها پذیرفته ونیز 
آنچه طبق آراء هیئت نظارت ثبت استان آگهی آنها باید تجدید شده و یا شماره 
های از قلم افتاده مربوط به بخش های حــوزه ثبتی آران وبیدگل به ترتیب در 

ردیف های الف وب به شرح آتی آگهی می نماید: 
الف ( شــماره پالک و مشــخصات مالک ونوع ملک که اظهارنامه آنها در سه 
ماهه مربوطه قبل تنظیم وجهت انتشــار آگهی در ردیف منظــور گردیده اند 
 وامالکی که قبال اظهارنامــه آنها تنظیم شــده ولی اشــتباها در موعد مقرر

 آگهی نشده اند :
امالک وابنیه بخش سه آران وبیدگل 

شماره های فرعی از پالک 2 اصلی واقع در مزرعه ایوب آباد
776 فرعی: آقای حسین مسجدی آرانی فرزند تقی ششدانگ قسمتی از یکباب 

ساختمان بمساحت 105.75 مترمربع
777 فرعی: خانم اعظم عبدلی آرانی فرزند ســیف اله ششــدانگ قطعه زمین 

مزروعی با کاربری صرفًا کشاورزی بمساحت 470 مترمربع

778 فرعی: خانم مبینا طباطبائی بیدگلی فرزند سیدمحمد ششدانگ یکدرب باغ 
محصور با کاربری صرفًا کشاورزی بمساحت 520 مترمربع

شماره های فرعی از پالک 2640 اصلی واقع در اراضی آران دشت
1978 فرعی: خانــم فاطمه دهنوی آرانی فرزند رمضانعلی ششــدانگ یکباب 

ساختمان بمساحت 53.30 مترمربع
1980 فرعی: خانم فاطمه قربانی فرزند غالمحســین ششدانگ یکباب خانه 

بمساحت 250.90 مترمربع
شماره های فرعی از پالک 3127 اصلی واقع در اراضی بیدگل

3127 اصلــی: خانم طیبه صابری مقــدم فرزند تقی ششــدانگ یکباب خانه 
بمساحت 85.50 مترمربع

شماره های فرعی از پالک 3130 اصلی واقع در اراضی بیدگل
3130 اصلی: آقای حسن شــادمهر فرزند حســینعلی و خانم شمسی شادمهر 
فرزند رضا )بالمناصفه( ششــدانگ قســمتی از یکباب چهاردیواری بمساحت 

14.65 مترمربع
شماره های فرعی از پالک 3131 اصلی واقع در اراضی بیدگل

3131 اصلی: شهرداری آران و بیدگل ششــدانگ قسمتی از یکباب ساختمان 
بمساحت 130.50 مترمربع

شماره های فرعی از پالک 3132 اصلی واقع در اراضی بیدگل
3132 اصلی: شهرداری آران و بیدگل ششدانگ قسمتی از دو باب چهاردیواری 

بمساحت 57 مترمربع
شماره های فرعی از پالک 3133 اصلی واقع در اراضی بیدگل

3133 اصلی: آقای علی اصغر آســمانی فرد بیدگلی فرزند غالمرضا ششدانگ 
یکباب خانه بمساحت 254.89 مترمربع

شماره های فرعی از پالک 3134 اصلی واقع در اراضی بیدگل
3134 اصلی: آقای علی اصغر آســمانی فرد بیدگلی فرزند غالمرضا ششدانگ 

یکباب خانه بمساحت 370.56 مترمربع
شماره های فرعی از پالک 3135 اصلی واقع در اراضی بیدگل

3135 اصلی: آقای رحمت اله بیابانی بیدگلی فرزند عباس و خانم ریحانه برزوئی 
بیدگلی فرزند غالمحسین )بالمناصفه( ششــدانگ یکباب خانه بمساحت 75 

مترمربع
امالک و ابنیه بخش چهار آران وبیدگل 

شماره های فرعی از پالک 14 اصلی واقع در مزرعه علی آباد مرکزی
1610 فرعی: خانم مرضیه کوهی نصرآبادی فرزند عین اله ششدانگ یک قطعه 

زمین مزروعی با کاربری کشاورزی بمساحت 850 مترمربع

بموجب ماده 16 قانون ثبت امالک چنانچه کســی نســبت به امالک مندرج 
قسمت) الف( این آگهی واخواهی داشته باشد ظرف مدت 90 روز ونسبت به بند 
)ب( ظرف مدت 30 روز دادخواست واخواهی خود را به این اداره تسلیم و طبق 
تبصره 2 ماده واحده قانون تعین تکلیف پرونــده های معترضی ثبت، معترض 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض به این اداره بایستی دادخواست 
خود را بــه مرجع ذیصالح قضائی گواهــی تقدیم دادخواســت را اخذ وبه این 
اداره تســلیم نماید ودر صورتی که قبال دعوائی اقامه شده باشد طرف دعوی 
باید گواهی دادگاه مشــعر بر جریان دعوی ظرف مدت مرقوم تســلیم نماید. 
اعتراضات و یا گواهــی طرح دعوی که بعد از انقضا مدت مرقوم و اصل شــود 
بال اثر بوده ومطابق قسمت اخیر ماده 16 و تبصره 17 قانون ثبت رفتار خواهد 
شــد ضمنا طبق ماده 56 قانون ثبت و تبصره 2 ماده واحده قانون تعین تکلیف 
پرونده های معترضی ثبت پذیرفته خواهد شد این آگهی در دو نوبت به فاصله 
 30 روز از تاریخ انتشار بشرح ذیل در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان درج و

منتشر میشود.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/08/01
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1398/09/02

 م الف: 633815  عباس عباس زادگان رییس اداره ثبت اسناد آران و بیدگل

آگهی نوبتی سه ماهه چهارم  سال 1397 
خمینی شهر

8/3 شماره: 98075831988934 – 1398/07/07 آگهی های نوبتی سه ماهه 
دوم سال 1398 مربوط به قســمتی از امالک و مستغالت حوزه ثبتی شهرستان 
خمینی شــهر واقع در بخش 14 ثبت اصفهان به موجب ماده دوازده قانون ثبت 
اســناد و امالک ماده 59 آئین نامه مربوط به امالکی که در سه ماهه دوم سال 
1398 تقاضای ثبت آنها پذیرفته شده و همچنین شماره های از قلم افتاده و نیز 
آنچه طبق آراء هیات نظارت است آگهی آنها تجدید شده و مربوط به شهرستان 

خمینی شهر به شرح زیر آگهی می نماید.
الف- امالکیکه تقاضای ثبت آنها پذیرفته شده و مدت اعتراض نسبت به آنها از 

تاریخ انتشار نود روز می باشد.
اراضی دستجرد قتاده خمینی شهر 75 اصلی و فرعی های زیر:

11197-آقای رضا ســالمی کوهانســتانی فرزند یداله ششــدانگ یکبابخانه 
 مســکونی مجزی شــده از 1170 فرعــی از 75 اصلی به مســاحت 174/10 

مترمربع
11209-آقــای وحیــد ابراهیمی دســتگردی فرزند نادعلی ششــدانگ یک 
 قطعه زمیــن محصور مجزی شــده از 439 الــی 75/434 به مســاحت 260 

مترمربع 
اراضی صحرای کک موش اندان خمینی شهر 110 اصلی و فرعی زیر: 

893- آقای علی محمدی فرزند محمدمهدی نســبت به یک سهم وسه هزار و 
دویست و شصت سه- چهار هزار و پانصد سهم مشاع آقای اصغر محمدی فرزند 
محمدمهدی نسبت به ســه هزار یکصد هفت – چهار هزار پانصد سهم مشاع و 
خانم کوکب محمدی فرزند محمدمهدی نسبت به  سه هزار یکصد هفت – نه 
هزارم سهم مشــاع و خانم طیبه محمدی فرزند محمدمهدی نسبت به سه هزار 
یکصد هفت –نه هزارم  سهم مشاع از بیست هفت ســهم و یکصد وشانزده –

یکصد بیست پنجم سهم ششدانگ پالک 110/893 که قسمتی از جوی متروکه 
بوده به مساحت 44/87 مترمربع که با ششدانگ پالک 110/891 توامًا تشکیل 

یک قطعه زمین پی کنی شده را داده است.
اراضی صحرای بوستان سهم خوزان خمینی شهر 113 اصلی و فرعی زیر: 

1289-آقای مهران رستم شــیرازی فرزند محمد نســبت به دو دانگ مشاع و 
آقای احمدرضا آقائی فرزند حیدرعلی نســبت به دو دانگ مشاع و آقای علیرضا 
عظیمی پور فرزند مرتضی نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ قسمتی از یکباب 
ســاختمان طبقاتی که تصرفی از جوی بوده اســت که با پالک 113/497 یک 

ساختمان طبقاتی را شامل می باشد به مساحت 67/85 مترمربع.
اراضی صحرای شمس آباد خوزان خمینی شهر 114 اصلی و فرعی زیر:

1848-شهرداری خمینی شــهر به نمایندگی خانم زهرا مسعودیان خوزانی از 
طرف شهرداری خمینی شهر به موجب معرفی نامه شماره 98/3/13-98/4843 
ششــدانگ یک قطعه زمین )که قباًل جوی متروکه بوده( به مســاحت 75/30 

مترمربع.
اراضی صحرای حاج رحمن خمینی شهر 117 اصلی و فرعی زیر:

1030-خانم زهرا طاهریان فرزند نصراله نســبت به پنج حبه و یک هفتم حبه 
مشاع ، آقای محمدعلی داورپناه فرزند حسن نسبت به چهار حبه و بیست –چهل 
نهم حبه مشاع ، آقای حسین داورپناه ورنوسفادرانی فرزند حسن نسبت به چهار 
حبه و بیست –چهل نهم حبه مشاع  ، آقای قدیر داورپناه فرزند حسن نسبت به 
چهار حبه و بیست –چهل نهم  حبه مشــاع ، آقای عباس داورپناه فرزند حسن 
نسبت به چهار حبه و بیست –چهل نهم حبه مشــاع  ، آقای علی داورپناه فرزند 
حسن نسبت به چهار حبه و بیست چهل نهم حبه مشاع ، آقای نعمت اله داورپناه 
فرزند حسن نسبت به چهار حبه و بیست –چهل نهم حبه مشاع  حبه مشاع ، خانم 
فاطمه داورپناه فرزند حسن نســبت به دو حبه و ده چهل نهم حبه مشاع  ، خانم 
اقدس داورپناه فرزند حسن نســبت به دو حبه –ده چهل نهم حبه مشاع  ، آقای 
یداله داورپناه فرزند رضا نســبت به ده حبه-  دو هفتم حبه مشاع ، آقای مهدی 
داورپناه فرزند رضا نسبت به ده حبه و-دو هفتم حبه مشاع  ، خانم صدیقه داورپناه 
فرزند رضا نســبت به پنج حبه و- یک هفتم حبه مشاع  ، خانم خورشید داورپناه 
فرزند رضا نسبت به پنج حبه و –یک هفتم حبه مشاع  ، خانم مریم نجفیان فرزند 
 عباس نسبت به یک حبه –پنج  هفتم حبه مشاع ، خانم زهرا نجفیان فرزند عباس 
نسبت به یک حبه –پنج هفتم حبه مشاع  ، آقای رضا پارسیان فرزند علی نسبت 
به ســه هفتم حبه مشــاع ، آقای محمد قورچانی فرزند علی نسبت به سه هفتم 
حبه مشــاع ، خانم اعظم قورچانی فرزند علی نسبت به سه چهاردهم حبه مشاع 
، خانم زهرا قورچانی فرزند علی نسبت به ســه چهاردهم حبه مشاع ، آقای علی 
قورچانی فرزند کریم نسبت به سه هفتم حبه مشــاع از 72 حبه ششدانگ یک 
قطعه زمین دارای حد فاصل که قباًل جوی بوده است و تحت تصرف نامبردگان 
 قرار گرفته و شــهرداری به ایشــان واگذار نموده است به مســاحت 212/31 

مترمربع.
اراضی صحرای بیرون آب ورنوسفادران خمینی شهر 119 اصلی و فرعی های 

زیر: 
1470-آقای سید احمد احمدی فروشانی فرزند سیدکریم نسبت به 7 حبه و یک 
پنجم حبه مشاع ، آقای سیدحیدر احمدی فروشــانی فرزند سیدکریم نسبت به 

43 حبه و یکـ  پنجم حبه مشــاع ، خانم عفت السادات احمدی فروشانی فرزند 
سیدکریم نسبت به 3 حبه وسهـ  پنجم حبه مشاع ، خانم اشرف سادات احمدی 
فروشانی فرزند سیدکریم نسبت به 3 حبه و سهـ  پنجم حبه مشاع ، خانم طاهره 
احمدی فروشانی فرزند سیدکریم نسبت به 3 حبه و سهـ  پنجم حبه مشاع ، خانم 
نازنین احمدی فروشانی فرزند سیدکریم نسبت به 3 حبه و سهـ  پنجم حبه مشاع 
، خانم رقیه احمدی فرزند سیدکریم نســبت به 3 و سهـ  پنجم حبه مشاع ، خانم 
طیبه احمدی فروشانی فرزند سیدکریم نسبت به 3 حبه و سهـ  پنجم حبه مشاع 
از 72 حبه ششدانگ پالک 119/1470 به مساحت 2025/75 مترمربع که سابقًا 
جزء اراضی بیابانی بوده و با ششدانگ پالک 119/341 واقع در صحرای بیرون 
آب ورنوسفادران خمینی شهر بخش 14 نسبت به اصفهان توامًا تشکیل یکدرب 

باغ را داده است.
1472-آقای شکراله امیریوسفی ورنوسفادرانی فرزند علی محمد ششدانگ یک 

قطعه زمین دارای حدفاصل به مساحت 258/44 مترمربع .
1473- آقای شکراله امیریوسفی ورنوسفادرانی فرزند علی محمد ششدانگ یک 

قطعه زمین دارای حدفاصل به مساحت 271/69 مترمربع .
1474- آقای شکراله امیریوسفی ورنوسفادرانی فرزند علی محمد ششدانگ یک 

قطعه زمین دارای حدفاصل به مساحت 238 مترمربع.
اراضی صحرای دهشنده ورنوسفادران خمینی شهر 120 اصلی و فرعی زیر: 

2158-آقای امید مهدیقلی نژاد فرزند علی نسبت به 13 حبه و یکـ  یازدهم حبه 
مشاع ، آقای حمید مهدیقلی نژاد فرزند علی نســبت به 13 حبه و یکـ  یازدهم 
حبه مشاع ، آقای مرتضی مهدیقلی نژاد فرزند علی نســبت به 13 حبه و یکـ  
یازدهم حبه مشاع ، خانم مریم مهدیقلی نژاد فرزند علی نسبت به 6 حبه و ششـ  
یازدهم حبه مشاع ، خانم محبوبه مهدیقلی نژاد فرزند علی نسبت به 6 حبه وشش 
ـ یازدهم حبه مشاع ، خانم فیروزه مهدیقلی نژاد فرزند علی نسبت به 6 حبه و شش 
ـ یازدهم حبه مشاع ، خانم طاهره مهدیقلی نژاد فرزند علی نسبت به 6 حبه و شش 
ـ یازدهم حبه مشاع ، خانم عصمت پرنده خوزانی فرزند مرتضی نسبت به 6 حبه 
و ششـ  یازدهم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ قسمتی از یکباب گاراژ واقع در 

بخش 14 ثبت اصفهان به مساحت 86/80 مترمربع.
اراضی صحرای گارسله ورنوسفادران خمینی شهر 121 اصلی و فرعی زیر:

743-آقای سید ولی اله نوربخش  فرزند سید ابوالقاسم ششدانگ یک قطعه زمین 
محصور به مساحت 230/14 مترمربع.

اراضی صحرای درچه قطعات گود رباط 124 اصلی و فرعی زیر: 
246-آقای میثم ابراهیمی درچه فرزند جعفر ششدانگ قسمتی از یکباب مغازه 
)قسمتی از کوچه متروکه( به مساحت 36/88 مترمربع که با پالک 124/50 توام 

و تشکیل یکباب مغازه را داده است با کاربری گذر در طرح جامع.
اراضی شمالی شهرستان خمینی شهر 159 اصلی و فرعی زیر: 

3042-آقــای علــی اصغر شــاهین ورنوســفادرانی فرزند جلیل ششــدانگ 
 یکبابخانــه احداثــی بــه مســاحت یکصد و شــانزده متــر و هفتــاد صدم 

مترمربع.
اراضی شمالی شهرستان خمینی شهر 173 اصلی و فرعی زیر:

806-خانم الهام رحیمی اندانی فرزند علی نســبت به ســه دانگ مشاع و آقای 
امیررضا چراغی فرزند رمضانعلی نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه 

زمین محصور دارای ساخت به مساحت 538/30 مترمربع.
ب- امالکیکه طبق رای هیات نظارت ثبت باید آگهــی آنها تجدید و فقط یک 
نوبت منتشر می گردد و مدت اعتراض نســبت به آنها از تاریخ انتشار فقط سی 

روز می باشد.
اراضی صحرای وراکوه شهرستان خمینی شهر 77 اصلی و فرعی زیر: 

415-فرعی مجزی شــده از 3/1 فرعی از 77 اصلی واقــع در بخش 14 ثبت 
اصفهان آقای مجتبی قاســمی فرزند حسین ششــدانگ یکبابخانه به مساحت 
92/44 مترمربع که طبق رای شماره 1398/6/6-139860302006007296 
قانون تعیین تکلیف و قسمت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند در سهمش 
قرار گرفته اســت توضیح به اینکه در آگهی های نوبتی ثبت اولیه نام پدر احد از 
متقاضیان )محمدتقی ولد میرزا نصراله( چاپ و منتشر نگردیده که طبق گزارش 
و دستور وارده ریاســت ثبت متبوعه به شــماره 139821702006009998-

1398 در ردیــف )ب( آگهــی هــای نوبتــی درج و منتشــر و  /6 /20 
منظور میگردد.

اراضی صحرای بابافضلگاه فروشان خمینی شهر 107 اصلی و فرعی های زیر: 
2708-آقای محســن نــوروزی فرزند عزیزاله نســبت به چهاردانگ مشــاع 
و خانم زهره زمانی فروشــانی فرزند عباســعلی نســبت به دو دانگ مشاع از 
ششــدانگ یکبابخانه بــه مســاحت 398/72  مترمربع مجزی شــده از 166 
فرعی از 107 اصلی واقــع در بخش 14 ثبــت اصفهان که در اجــرای قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رســمی به 
ترتیب به موجــب رای هــای 139760302006018870-1397/12/23 و 
139760302006018867-1397/12/23 در سهمشــان قرار گرفته است با 
توضیح به اینکه در آگهی هــای نوبتی اولیه به جای 107 اصلی اشــتباهًا 106 
اصلی قید و چاپ و منتشر گردیده است که طبق گزارش و دستور وارده به شماره 
 139821702006008220-1398/5/15 ریاســت ثبت متبوعه تجدید آگهی

 و اصالح می گردد.
2711-آقای محمدتقی محبی فروشانی فرزند مصطفی نسبت به چهاردانگ و 
نیم مشاع و خانم یاسمن حیدریان فروشانی فرزند حمیدرضا نسبت به یکدانگ 
و نیم مشاع از ششدانگ یکبابخانه و طبقه فوقانی به مساحت 187/50 مترمربع 
مجزی شــده از 184 فرعی از 107 اصلی واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که در 
اجرای  قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند 
رسمی به ترتیب به موجب رای های 1397/12/14-139760302006018351 
و 139760302006018350-1397/12/14 در سهمشان قرار گرفته است با 
توضیح به اینکه در آگهی هــای نوبتی اولیه به جای 107 اصلی اشــتباهًا 106 
اصلی قید و چاپ و منتشر گردیده است که طبق گزارش و دستور وارده به شماره 
980720671978582-1398/6/13 ریاســت ثبت متبوعــه تجدید آگهی و 

اصالح می گردد.
2712- خانم بلقیس لطفی فروشــانی فرزند غالمحســین نسبت به ششدانگ 
یکبابخانه به مســاحت 184/33 مترمربع مجزی شــده از 184 فرعی از 107 
اصلی واقع در بخــش 14 ثبت اصفهان کــه در اجرای قانــون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رســمی که طبق رای شماره 
13986030200601821-1398/2/17 در سهمشــان قرار گرفته اســت با 
توضیح به اینکه در آگهی های نوبتی ثبت اولیه به جای 107 اصلی اشتباهًا 106 
اصلی قید و چاپ و منتشر گردیده است که طبق گزارش و دستور وارده به شماره 
13980720671978584-1398/6/13 ریاســت ثبت متبوعه تجدید آگهی و 

اصالح می گردد.
2713-آقای مهدی لطفی فروشــانی فرزند حیدرعلی نســبت به ســه دانگ 
مشاع و خانم شهناز لطفی فروشــانی فرزند ابراهیم نسبت به سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 188/62 مترمربع مجزی شده از 184 فرعی از 
107 اصلی واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که در اجــرای قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رســمی که طبق رای شماره 
139860302006001837-1398/2/17 و 139860302006001834-
1398/2/17 در سهمشان قرار گرفته است با توضیح به اینکه در آگهی های نوبتی 
ثبت اولیه به جای 107 اصلی اشتباهاً 106 اصلی قید و چاپ و منتشر گردیده است 
که طبق گزارش و دستور وارده به شماره 1398/6/13-980720671978588 

ریاست ثبت متبوعه تجدید آگهی و اصالح می گردد.
2714-خانم فریده انصاری فرزند محمدرضا نســبت به ششــدانگ یکبابخانه 
به مساحت 162/61 مترمربع مجزی شــده از پالک های 202 و 201 فرعی از 
107 اصلی واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که در اجــرای قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رســمی به موجب رای شماره 
139760302006017534-1397/12/7 در سهمشــان قرار گرفته اســت با 
توضیح به اینکه در آگهی هــای نوبتی ثبت اولیه به جای 107 اصلی اشــتباهًا 
106 اصلی قید و چاپ و منتشر گردیده است که طبق گزارش و دستور وارده به 
شماره 980720671978579-1398/6/13 ریاست ثبت متبوعه تجدید آگهی 

و اصالح می گردد.
2715- خانم فریبا صمدی فروشــانی فرزند حسین ششــدانگ یکبابخانه به 
مســاحت 151/15 مترمربع مجزی شــده از پالک های 201 و 202 فرعی از 
107 اصلی واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که در اجــرای قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رســمی به موجب رای شماره 
139760302006017530-1397/12/7 در ســهمش قرار گرفته اســت با 
توضیح به اینکه در آگهی های نوبتی ثبت اولیه به جای 107 اصلی اشتباهًا 106 
اصلی قید و چاپ و منتشر گردیده است که طبق گزارش و دستور وارده به شماره 
13980720671978595-1398/6/13 ریاســت ثبت متبوعه تجدید آگهی و 

اصالح می گردد.
2716-آقای رمضانعلی محبی فروشــانی فرزند مصطفی نســبت به سه دانگ 
مشاع و خانم آمنه لطفی فرزند حسین علی نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 323/82 مترمربع مجزی شده از 184 فرعی از 107 اصلی 
واقع در بخش 14 ثبت اصفهان کــه در اجرای قانون تعییــن تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رســمی به ترتیب به موجب رای های 
139860302006001827-1398/2/17 و 139860302006001824-
1398/2/17 در سهمشان قرار گرفته است با توضیح به اینکه در آگهی های نوبتی 
ثبت اولیه به جای 107 اصلی اشتباهاً 106 اصلی قید و چاپ و منتشر گردیده است 
که طبق گزارش و دستور وارده به شماره 1398/6/13-980720671978595 

ریاست ثبت متبوعه تجدید آگهی و اصالح می گردد.
2717-آقای سیدبهمن ضیاپور فرزند ســیدعلی نسبت به ششدانگ یکبابخانه 
به مســاحت 197/35 مترمربــع مجزی شــده از پالک 184 فرعــی از 107 
اصلی واقع در بخــش 14 ثبت اصفهان کــه در اجرای قانــون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رســمی به موجب رای شماره 
139860302006001830-1398/2/17 در ســهمش قــرار گرفته اســت 
با توضیح به اینکــه در آگهی های نوبتــی اولیه به جای 107 اصلی اشــتباهًا 
106 اصلی قید و چاپ و منتشــر گردیده اســت که طبق گزارش و دستور وارده 
980720671978593-1398/6/13 ریاســت ثبت متبوعــه تجدید آگهی و 

اصالح می گردد.
2718-خانم الهام هاشــمیان آدریانی فرزند جاســم نســبت به ششــدانگ 
یکبابخانه بــه مســاحت 158/40 متــر مربع مجــزی شــده از 646 فرعی 
از 107 اصلی واقــع در بخش 14 ثبت اصفهــان که در اجــرای قانون تعیین 
تکلیف و وضعیت ارضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی بــه موجب رای 
139760302006018818-1397/12/21 در ســهمش قرار گرفته اســت با 
توضیح به اینکه در آگهی های نوبتی ثبت اولیه به جای پالک 107 اصلی اشتباها 
106 اصلی قید و چاپ و منتشــر گردیده اســت که طبق گزارش و دستور وارده 
 139821702006012175-1398/7/22 ریاست ثبت متبوعه تجدید آگهی و

 اصالح میگردد
2719-آقای مهدی شــیروی خوزانی فرزند تقی نسبت به ششدانگ یکبابخانه 
دو طبقه به مســاحت 250/66 مترمربع مجزی شــده از پــالک 199 فرعی از 
107 اصلی واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که در اجــرای قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رســمی به موجب رای شماره 
139760302006018780-1397/12/21 در ســهمش قرار گرفته اســت با 
توضیح به اینکه در آگهی های نوبتی ثبت اولیه به جای 107 اصلی اشتباهًا 106 
اصلی قید و چاپ و منتشر گردیده است که طبق گزارش و دستور وارده به شماره 
139821702006009621-1398/6/11 ریاست ثبت متبوعه تجدید آگهی و 

اصالح می گردد.
2720-آقای محمدحسین جوالیی فرزند مجتبی نســبت به سه دانگ مشاع و 
آقای مجتبی جوالیی فرزند غالمحسین نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکبابخانــه و فوقانی بــه مســاحت 220/61 مترمربع مجزی شــده از پالک 
476 فرعــی از 107 اصلی واقــع در بخــش 14 ثبت اصفهان کــه در اجرای 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رسمی 
به ترتیــب به موجــب رای هــای 139860302006002920-1398/3/9 و 
139860302006002923-1398/3/9 در سهمشان قرار گرفته است با توضیح 
به اینکه در آگهی های نوبتی ثبت اولیه به جای پالک 107 اصلی اشتباهًا 106 
اصلی قید و چاپ و منتشر گردیده است که طبق گزارش و دستور وارده به شماره 
139821702006010126-1398/6/23 ریاست ثبت متبوعه تجدید آگهی و 

اصالح می گردد.
اراضی صحرای کک موش اندان خمینی شهر 110 اصلی و فرعی زیر: 

893-آقای احمدرضا مجیری فرزند غالمحسین نسبت به سه سهم و یکصد و سه 
هزارم سهم مشاع ، آقای حمزه مجیری فرزند احمدرضا نسبت به سه سهم و پنجاه 
و سه پانصدم سهم مشاع ،خانم رقیه مفیدی خوزانی فرزند فرج اله نسبت به سیزده 
سهم و نهصد پتجاه و نه هزارم سهم مشاع  ، آقای اباذر مجیری فرزند محمدعلی 
نسبت به سه سهم و یکصد و سه هزارم سهم مشاع  ، خانم محبوبه مجیری فرزند 
محمدعلی نسبت به یک سهم و پانصد و پنجاه و یک هزارم سهم مشاع از بیست 
و هفت سهم و یکصد و شانزده ، یکصدو بیست پتجم سهم ششدانگ  از پالک 
110/893 که قسمتی از جوی متروکه بوده به مســاحت 44/87 مترمربع که با 
ششدانگ پالک 110/891 توامًا تشــکیل یک قطعه زمین پی کنی شده را داده 
است توضیح به اینکه در آگهی نوبتی سه ماهه اول سال 1398 چاپ قبلی در مورد 
مقدار مالکیت و کل مقسم بجای سهام حبه قید و چاپ گردیده که طبق گزارش 
و دستور وارده 970720671760569-1398/5/16 ریاست ثبت متبوعه مقسم 
به سهام و نیز مقسم کل به بیست و هفت سهم و یکصد و شانزده ،یکصد و بیست 

پنجم سهم ششدانگ اصالح می گردد.
به موجب ماده 16 قانون ثبت امالک چنانچه کسی نسبت به امالک مندرج در این 
آگهی واخواهی داشته باشد باید از تاریخ انتشار اولین نوبت مورخ 1398/08/01 
نسبت به آنهایی که تقاضای ثبت شده به شرح ردیف الف ظرف مدت نود روز و 
نسبت به آنهایی که طبق آراء هیئت نظارت ثبت تجدید آگهی شده بشرح ردیف 
ب در مدت 30 روز دادخواست واخواهی خود را به این اداره تسلیم و طبق تبصره دو 
ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست بمرجع ذیصالح قضایی 
گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نماید و در صورتی که قبل از 
انتشار این آگهی دعوایی اقامه شده باشد طرف دعوی باید گواهی دادگاه را مشعر 
بر جریان دعوی ظرف مدت مرقوم تسلیم نماید اعتراضات یا گواهی طرح دعوی 
که بعد از انقضاء مدت مرقوم واصل شود بالاثر است و مطابق قسمت اخیر ماده 
16 و تبصره ماده 17 قانون ثبت رفتار خواهد شد. ضمنًا طبق ماده 56 آئین نامه 
قانون ثبت حقوق ارتفاقی در موقع تعیین حدود در صورت مجلس قید و واخواهی 
صاحبان امالک و مجاورین نســبت به حدود و حقوق ارتفاقی مطابق ماده 20 
قانون ثبت و تبصره دو ماده واحده قانون تعییــن تکلیف پرونده های معترضی 

ثبت پذیرفته خواهد شد. 
این آگهی نسبت به ردیف الف و ب در دو نوبت به فاصله 30 روز و نسبت به ردیف 
ب فقط یک نوبت از تاریخ انتشــار نوبت اول در روزنامهـ  چاپ اصفهان درج و 

منتشر می شود. 
تاریخ انتشارنوبت اول: 1398/08/01 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/09/02

م الف: 636191  نبی اله یزدانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر 
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هیچ مکملی نمی تواند درد نان ایران را درمان کند

پیشنهاد سردبیر:

اخبار

با مسئوالن

نمایندهمردمخمینیشهر:
 دولت دیواری کوتاه تر از

 شیر مدارس پیدا نکرد
نماینده مردم خمینی شــهر در مجلس شــورای 
اسالمی گفت: با توجه به کســری بودجه در سال 
جاری و مشــکالت بیمه هــا و بهداشــت، دولت 
نمی تواند توزیع سراسری شــیر در مدارس را اجرا 
کند. سیدجواد ابطحی اظهار کرد: مقرر شد امسال 
شیر رایگان حداقل در استان های کمتر برخوردار 
توزیع شــود، با توجه به کســری بودجه دولت در 
سال جاری و مشــکالت بیمه ها و بهداشت، دولت 
نمی تواند توزیع سراسری شــیر در مدارس را اجرا 
کند. نماینده وی ادامه داد: وزارت آموزش و پرورش 
نیز بودجه ای برای شــیر مدارس ندارد و در چنین 
شرایطی تنها می توان به توزیع شیر در استان های 
کمتر برخــوردار امیدوار بود. ابطحی در پاســخ به 
این نکته که در بودجه ســال 98 نیز به توزیع شیر 
در مدارس ردیف بودجه اختصاص داده شده بود، 
تصریح کرد: داد نمایندگان از کسری بودجه دولت 
بلند است، بودجه برای توزیع شیر در مدارس در نظر 
گرفته شده بود؛ اما خزانه امکان پرداخت آن را ندارد. 

رییسدامپزشکیدهاقاناعالمکرد:
کاهش قاچاق دام با راه اندازی 

سامانه الکترونیکی قرنطینه
رییس شبکه دامپزشکی شهرستان دهاقان گفت: 
با راه اندازی سامانه الکترونیکی قرنطینه، عالوه بر 
کنترل جابه جایی ییالق و قشالقی دام از قاچاق 
آن نیز جلوگیری می شــود. داریوش هاشمی از 
اجرای طرح واکسیناســیون رایگان دام و طیور 
در این شهرســتان خبر داد و اظهار کرد: در شش 
ماه گذشــته ۵۰ هزار رأس دام سبک زیر پوشش 
واکســن آبله قرار گرفته اند. وی با بیان اینکه در 
این شهرســتان هیچ مورد بیماری تب برفکی و 
آنفلوانزای فوق حاد پرندگان مشاهده نشده است، 
افزود: با گسترش واحد واکسیناسیون میزان تلفات 
دام کمتر شده و بیماری های مشترک انسان و دام 
نیز به صفر رسیده است. رییس شبکه دامپزشکی 
شهرستان دهاقان با اشاره به فعالیت دو ایستگاه 
خرید شیر، از اجرای طرح های نظارتی کیفیت شیر 
و مواد لبنی خبــر داد و گفت: این طرح به منظور 
کنترل بار میکروبی بوده که در این شهرســتان 

موارد آلودگی جدی مشاهده نشده است.

عضوکمیسیونبهداشتودرمانمجلس:
حذف ارز واردات دارو در 

شرایط کنونی غیرقابل اجراست
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای 
اســالمی گفت: طرح پرداخت ماءالتفاوت واردات 
دارو با ارز 42۰۰ تومانی و نیمایــی به بیمه ها و در 
نتیجه آن حذف ارز 42۰۰ تومانی دارو از طرح های 
خوب است؛ اما در شرایط کنونی غیرقابل اجراست. 
عباســعلی پوربافرانی اظهــار کرد: بــرای اجرای 
این طرح باید به ســمت ایجاد پرونده الکترونیک 
سالمت و نسخه نویسی الکترونیک حرکت کنیم تا 
اجرای آن بتواند مدیریــت بهتر منابع در این حوزه 
را به دنبال داشته باشــد اما اجرای چنین طرحی با 
زیرساخت های موجود ممکن است مردم را در تامین 

نیازهای دارویی با مشکالت بیشتری مواجه کند.

مسئولکمیسیونآموزشاتحادیهنانوایان
اصفهان:

هیچ مکملی نمی تواند درد نان 
ایران را درمان کند

مسئول کمیسیون آموزش اتحادیه نانوایان اصفهان 
گفت: هیچ مکملی نمی تواند درد نان ایران را درمان 
کند و تنها داشــتن آرد با ثبات می تواند این درد را 
درمان کند همچنین تزریــق ویتامین ث یا بهبود 
دهنده اگرچه مانع متالشی شدن خمیر می شود؛ 
اما نان را سفت و شکننده می کند. محمدرضا خواجه 
در خصوص ویژگی های یک نان خوب، اظهار کرد: 
یک نان خوب باید ویژگی هایی چون ارزش غذایی، 
خواص درمانی، عطر ، طعم ، بو و رنگ خوب  داشته 
باشد همچنین مدت زمان خواب خمیر آن زیر یک 
ساعت نباشد. وی در خصوص دیگر ویژگی های یک 
نان خوب تصریح کرد: داشتن یک نان خوب مستلزم 
داشــتن آرد خوب، قدح کافی، کارگر ماهر و البته 
سحرخیز است که در حال حاضر کیفیت گندم در 
کشــور ما ضعیف و به اندازه کل نانوایان کشور آرد 

متعادل نداریم. 

خودروها و موتورســیکلت ها، متهمان ردیف اول 
آلودگی در اصفهان هســتند. عالوه بر خودروهای 
فرسوده که خود داستان مفصلی در پروسه آلودگی 
هوای شهر دارند، افزایش خودروهای تک سرنشین 
و ناموفــق بودن مهار ســفرهای درون شــهری با 
وســایل حمل و نقل شــخصی به دالیل مختلف 
حاال باز هم نگرانی ها از افزایش آالینده ها در پاییز 
و زمســتان را افزایش داده اســت. هر چند مدیر 
ســازمان محیط زیســت اصفهان طی هفته های 
گذشــته در گفت وگو با »زاینــده رود« اعالم کرد 
که بنزین توزیعی در اســتان مشــکل آالیندگی 
ندارد؛ اما حاال خودروها هستند که به دلیل درست 
عمل نکــردن موتور و نداشــتن اســتانداردهای 
محیط زیستی آلودگی را تشدید می کنند؛ اتفاقی 
که موجب شــده تا پلیس هشــدار دهد با شدت 
 و جدیت بــا خودروهای آالینده برخــورد خواهد

 کرد.
آمارترسناکخودرووموتورسیکلتدر

اصفهان
آمار در این گزارش از آن جهت ترســناک توصیف 
شــده اســت که افزایش حجم و تعــداد خودرو و 
موتورســیکلت با توجه به عدم پتانسیل های الزم 
به معنی خفگی هوای شــهر در تــردد روزانه این 
حجم از وسایل نقلیه شــخصی خواهد بود. با توجه 
به آمار مراکز شماره گذاری کشور، در سال جاری 
نقل و انتقال موتور ۳8 درصد افزایش یافته و میزان 
شماره گذاری موتورسیکلت های نو شماره نیز ۳۵ 
درصد رشد را تجربه کرده اســت. بر اساس آمارها 
هم اکنون از حدود ۳۳ میلیون دستگاه انواع وسیله 
نقلیه موجود در کشور بیش از یازده و نیم میلیون 
دستگاه یعنی معادل ۳۵ درصد از انواع وسایل نقلیه 
را موتورسیکلت تشکیل می دهد. اصفهان در ایران 
سومین شهر پر تردد با موتور سیکلت شناخته شده 
است. جالب است بدانید بر اساس آمارها 2۱ درصد 
از موتور سیکلت های کشور در تهران تردد می کنند 
و در رده های بعدی خراســان رضوی ۱.۳میلیون 
و اصفهــان ۱.2میلیون دســتگاه  را در خود جای 

داده اند.

سرنوشتمبهمموتورسیکلتهایبرقی
بر اســاس آمار، بیش از هفت هزار موتور ســیکلت 
اســقاطی و آالینده در کشــور وجود دارد. دولت 
بودجــه ای برای اســقاط این وســایل نمی دهد و 
صاحبان شــان تا زمانی که بتوانند از آنها استفاده 
می کننــد در نتیجه ســهم عمــده آالیندگی در 
شــهرهایی مانند اصفهان بر دوش موتورســواران 
اســت. در اصفهان قرار بود طرح تعویض موتورها با 
موتورهای برقی اجرا شود، ماجرای جایگزین کردن 
موتورهای برقی به جای نمونه های قدیمی و آالینده 
به حدود سه سال قبل باز می گردد، زمانی که قرار 
بود دولت با ارائه تسهیالتی زمینه فراگیر شدن این 
موتورها را در محدوده مرکزی تهران فراهم آورد و به 
خصوص محوطه بازار را از شر موتورهای کاربراتوری 
پر سر و صدا و آالینده پاک کند؛ اما این ایده مدت ها 
قبل از اجرایی شــدن با چالش هایی بزرگ روبه رو 

شد و در نهایت این شــرکت های بازرگانی و مونتاژ 
کنندگان موتورسیکلت های برقی بودند که با اعتماد 

به طرح های دولت، محتمل ضررو زیان شدند. 
باوسایلنقلیهدودزابرخوردمیشود

هر چند وســایل نقلیــه از رده خارج و فرســوده 
دیگر اســقاط نمی شــود و هر روز بر حجم و تعداد 
خودروهای تک سرنشین شهر به دلیل سرمای هوا 
و سایر دالیل افزوده می شود؛ اما پلیس در این میان 
دست و آســتین باالزده و اعالم کرده با خودروهای 
دودزا برخورد خواهد کرد. بر اســاس اعالم رییس 
پلیس راهور استان اصفهان، اجرای طرح »برخورد 
با خودروهای آالینده« در شش ماهه نخست امسال 
بیش از دو هزار و ۷۰۰ خــودروی آالینده و دودزا 
در این کالن شهر فک پالک شــده است. سرهنگ 
محمدرضا محمدی با اعالم تشدید برخورد با وسایل 
نقلیه آالینده و دودزا از ابتدای آبان ماه در کالن شهر 

اصفهان، اظهار کرد: این طرح با توجه به سرد شدن  
و افزایش آالینده های هوا تا پایان ســال ادامه دارد. 
وی با بیان اینکه تاکنون ۱2۰ هزار و ۵۰۷ وســیله 
نقلیه در کالن شــهر اصفهان به علت نداشتن برگه 
معاینه فنی اعمال قانون شده اند، گفت: گشت های 
پلیس راهنمایی و رانندگی در راســتای تشــدید 
طرح برخورد با وســایل نقلیه آالینده در ۱۵ نقطه 
شهر اصفهان و در نقاط مختلف شهرهای همجوار 
مرکز استان مستقر شــده و با مالکان وسایل نقلیه 
فاقد معاینه فنی و دودزا بر اســاس قانون به شدت 
برخورد می شود. ســرهنگ محمدی با بیان اینکه 
طرح برخورد با وســایل نقلیه دودزا شامل جریمه 
نقدی، فک پالک و نصب پالک تعمیری روی وسایل 
نقلیه است، افزود: رانندگی با وسیله نقلیه دودزا در 
کالن شهرها و جاده های بین شهری 4۵ هزار تومان 

و در سایر شهرها ۳۰ هزار تومان جریمه دارد.

دود جریمه در چشم راکبان بی قانون
طرحتشدیدبرخوردباخودروهاوموتورسیکلتهایدودزاآغازشد؛ پریساسعادت

آگهی نوبتی سه ماهه دوم سال 1398 
بخش 17 ثبت اصفهان )نوبت اول(

8/4 به موجب ماده 12 قانون ثبت اسناد و امالک و ماده 59 اصالحی آئین نامه 
مربوط به امالکی که در سه ماهه دوم ســال 1398 تقاضای آنها پذیرفته شده را 

بشرح ذیل آگهی می نماید.
الف- شــماره پالک و مشــخصات مالک و نوع ملک و محل وقوع امالکی که 

اظهارنامه آنها در سه ماه قبل تنظیم و جهت انتشار در ردیف منظور گردیده اند.
ناحیه گرمسیر  

شهر اردستان به شماره یک اصلی و فرعی زیر
640- خانم فاطمه عسکرزاده فرزند بخشعلی سه دانگ مشاع از ششدانگ قطعه 

ملک بمساحت ششدانگ 852 متر مربع
بند )ب( امالکی که آگهی نوبتی آن در وقت مقرر منتشــر ولیکن بواسطه اشتباه 
موثری که در انتشار آنها رخ داده و بموجب آرا هیات نظارت ثبت یا دستور اداری 
مســتند به اختیارات تفیضی هیات نظارت موضوع بندهای 385 و 386 و 387 

مجموعه بخشنامه های ثبتی اول مهرماه منجر به تجدید  آگهی شده اند.
3951- خانم سیمین احسانی فرزند ابوالحسن چهارده حبه و دو پنجم حبه مشاع 
از 72 حبه یک قطعه ملک ســاده غیرمعموره معروف به صحــراکار میرزا جان 
موروثی از طرف ابوالحسن احســانی که در آگهی نوبتی قبلی بجای بی بی لقا 
لقائی فرزند سید مهدی، مخدره بی بی لقا بدون سایر مشخصات آگهی شده است.

4026- خانم سیمین احسانی فرزند ابوالحسن هفت حبه و یک پنجم حبه مشاع 
از 72 حبه قطعه ملک بمساحت ششدانگ 1611/12 متر مربع موروثی از طرف 
مرحوم انیس آغا احسانی که در آگهی نوبتی قبلی بجای اسید رضا احسانی فرزند 

اسید مهدی، سید میرزا احسانی اظهار و آگهی شده است.
4965- آقای غالمحســین قاسمیان فرزند خلیل ششــدانگ یک قطعه ملک 
انتقالی مع الواسطه از طرف محمد حســین عامری و خانم بهجت عامری که در 
آگهی نوبتی اولیه مخدره بهجت خانم بدون سایر مشخصات اظهار و آگهی شده.

5871- آقای محمد جواد پویان فرزند حسین ششدانگ یک قطعه ملک مزروعی 
انتقالی مع الواسطه از طرف حاجیه فاطمه بیگم نیکوئی فرزند میرزا اسماعیل که 
در آگهی نوبتی قبلی مخدره حاجیه فاطمه بیگم دختر مرحوم میرزا  اســماعیل 

اظهار و آگهی شده 
ناحیه علیا

مزرعه چاهریسه به شماره 57 اصلی – آقای علی شکاری فرزند عباس 24 سهم 
مشاع از 1152 سهم ششدانگ مزرعه مرقوم انتقالی مع الواسطه از طرف حسن و 
علی ولد ملک محمد که در آگهی نوبتی قبلی، مزرعه جریشه و حسن و علی ولد 

ملک محمد اظهار و آگهی شده
به موجب ماده 16 قانون ثبت امالک چنانچه کســی نسبت به امالک مندرج در 
این آگهی واخواهی داشــته باشــد باید از تاریخ اولین نوبت نسبت به آنهائی که 
تقاضای ثبت شده به شرح ردیف الف 90 روز و نسبت به آنهائی که طبق آرا هیات 
نظارت ثبت تجدید آگهی شده اند بشرح ردیف ب 30 روز دادخواست واخواهی 
خود را به این اداره تسلیم  و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده 
های معترضی ثبت، معترض ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض به 
این اداره بایستی با تقدیم دادخواســت به مرجع ذیصالح قضائی گواهی تقدیم 
دادخواست را اخذ و به این اداره تســلیم نماید و در صورتی که قبل از انتشار این 
آگهی دعوائی اقامه شده باشد طرف دعوی باید آگهی را مشعر بر جریان دعوی 
ظرف مدت مرقوم تســلیم نماید. اعتراضات یا گواهی طرح دعوی بعد از انقضا 
مدت مرقوم بالاثر است و مطابق قســمت اخیر ماده 16 و تبصره ماده 17 قانون 
ثبت رفتار خواهد شد. ضمنا مطابق ماده 56 آئین نامه قانون ثبت حقوق ارتفاقی 

 در موقع تعیین حدود در صورتمجلس قید و واخواهی صاحبان امالک و مجاورین
 نســبت به حدود و حقوق ارتفاقی مطابق ماده 20 قانون ثبــت و تبصره 2 ماده 
واحده قانــون تعیین تکلیف پرونــده های معترضی ثبت پذیرفته خواهد شــد. 
این آگهی نســبت به ردیــف اول در دو نوبــت و ردیف ب فقط یــک نوبت به 
 فاصله 30 روز از تاریخ انتشــار نوبت اول در روزنامه زاینده رود درج و منتشــر 

می شود.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/08/01

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/09/02 
م الف: 623221 ذبیح اله فدائی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اردستان

آگهی نو بتی سه ماهه دوم سال 1398
 اداره ثبت اسناد و امالک نطنز

8/1 بموجب ماده 11 قانون  ثبت اســناد و امالک  و ماده 59 اصالحی آیین نامه 
مربوطه امالکی که تقاضای ثبت آنها در سه  ماهه دوم سال 1398  پذیرفته  شده 
و هم چنین امالکی که در آگهی های نوبتی  قبلی  از قلم افتاده  مربوط به حوزه 

ثبتی نطنز  بشرح  ذیل آگهی  میگردد .
)الف ( : امالکیکه در سه ماهه دوم سال 1398 پذیرش ثبت  شده  اند  و همچنین  
امالکی که آگهی   های نوبتی  قبلی از قلم افتاده است بدین شرح  آگهی میگردد . 

اول ( شماره های  مربوط به بخش  نه  شامل شهر نطنز و قراء تابعه 
شماره فرعی از 34 - اصلی واقع درمزرعه خطیر 

237-  آقای ماشا اله تبرائی نطنزی  فرزند ید اله   دو سهم از ده سهم ششدانگ  
قطعه زمین معروف شــانی  انتقال  قطعی و  مع الواسطه از  بانو  زینت ابوی فرند 

حسین 
شماره های فرعی  از 51 - اصلی واقع در کوی رهن

280- خانم عصمــت طیبی رهنی فرزند اســماعیل   ششــدانگ  قطعه زمین 
بمساحت 362/55 متر مربع

281-آقای حسین طیبی  رهنی فرزند محمد   شــش سهم مشاع از یازده سهم 
ششدانگ دو قطعه زمین مزروعی متصل بهم بمساحت 50/ 1067 متر مربع

شماره های  فرعی از 118 - اصلی واقع در رو ستای جاریان 
189- آقای آقا مرتضی پارسا  وند  فرزند شیخ حسین   ششدانگ یکدرب باغ  به 

مساحت 20/ 391 متر مربع 
508-آقای آقا مرتضی پارســا وند فرزند  شیخ حســین    ششدانگ قطعه زمین 

مزروعی معروف  پای جوب بمساحت 658/15 متر مربع
735-آقای آقا مرتضی پارســا وند  فرزند شیخ حســین   ششدانگ قطعه زمین 

مزروعی معروف  ریگینه بمساحت 90/ 880 متر مربع 
745-آقای آقا مرتضی پارســا وند فرزند شیخ حسین   ششــدانگ قطعه زمین 

مزروعی بمساحت 90/ 676 متر مربع 
833- آقای آقا مرتضی پارســا وند فرزند شیخ حســین   ششدانگ قطعه  زمین 

مزروعی معروف باغ پشته  بمساحت 50/ 1026 متر مربع 
شماره فرعی از 120-  اصلی واقع در روستای خفر 

499- آقایان داود  رضا و حســن شــهرت هر دو ســلیمی خفــری  فرزندان 
حســین  به ترتیب نســبت دو  دانگ و یک چهارم دانگ مشــاع و سه چهار م 
 دانگ  مشــاع از ششــدانگ یکباب خانه  و بهار بند و طویله  بمســاحت 1122 

متر مربع   
شماره  فرعی از 129 - اصلی واقع درجزن 

214- آقای غالمرضا شبانی جزنی فرزند علی  ششدانگ یکباب خا نه بمساحت 
175 متر مربع 

دوم( شماره های  مربوط به بخش 10 چیمه رود و برز رود  و قراء تابعه 
شماره  فرعی از 25 - اصلی   واقع درروستای چیمه

2510- آقای داود احسانی چیمه فرزند حسین   ششدانگ قطعه زمین مزروعی 
بمساحت 347 متر مربع 

شماره فرعی از 128- اصلی واقع در روستا ی هنجن
1136- آقای  مسلم قاسمیان هنجنی فرزند حسن   ششدانگ یکدرب باغ  معروف 

پا کمر سیاه بمساحت 70/ 326 متر مربع
شماره فرعی از 149-  اصلی واقع در روستای طره 

3152- آقــای عزیز ذاکری طره ء فرزند عباســعلی    ششــدانگ یکباب خانه 
بمساحت 60/ 189 متر مربع 

شماره فرعی از 150 - اصلی واقع در روستای برز 
278- خانم سیده بیگم عرب زاده  برزی فرزند سید ابو القاسم  ششدانگ یکباب 

خانه بمساحت 121 متر مربع  مفروز از پالک 278 فرعی از اصلی مرقوم 
سوم( شماره مربو ط  به بخش 11 طرق رود و قراء تابعه 

شماره فرعی از یک-  اصلی واقع در روستای طار
1704- خانمها فاطمه و  مهین دخت و ناهید و زهرا و آقای مصطفی  شــهرت 
همگی شیر خدائی طاری فرزندان یعقوب و خانم مهوش سلیمی طاری فرزند شکر 
اله  هر کدام یک دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب اطاق در خانه معروف حاجی 

رمضان بمساحت 25/ 38 متر مربع 
شماره فرعی از 37 - اصلی واقع در کشه

538- آقای عباس آگاه پور کشه فرزند حســن   ششدانگ قطعه زمین محصور 
بمساحت 15/ 623 متر مربع 

شماره فرعی از 152 - اصلی واقع درنیه
57- خانم  طاهره ز مانی  نیه  فرزند  محمد   ششــدانگ یکدر ب باغ بمساحت 

841 متر مربع 
شماره های فرعی از 193 - اصلی  واقع در طرق

1175-خانم  شــهناز افتخاری  طرقی  فرزند حسین   ششــدانگ قطعه زمین 
مزروعی بمساحت 1359 متر مربع 

1922-آقای ابراهیم  سلمان فرزند رضا   ششدانگ قطعه زمین مزروعی معروف 
سلطان محمود شاه بمساحت  50/ 282 متر مربع)  با قید به اینکه کار بری مورد 

تقاضا  کشاورزی  میباشد (
1969-  خانم ســکینه اکبری طرقی فرزند  محمد علی  ششدانگ یکدرب باغ  

محصور به مساحت 40/ 386 متر مربع 
2121-آقای مرتضی گردابی طرقی فرزند  ید اهلل ششدانگ قطعه  زمین مزروعی 

و مشجر بمساحت 698/10 متر مربع 
2742-آقا ی  جعفر جاللیان  فرزند محمد علی    ششدانگ قطعه زمین محصور  

بمساحت 135 متر مربع 
شماره فرعی از 212 - اصلی واقع در طرق 

1094- آقای حسین شکوهی طرقی فرزند علی  ششدانگ یکدرب باغ  معروف 
دشت سوپر  بمساحت 70/ 1206 متر مربع ) که مقدار 98 متر مربع آن در حریم رو 

د خانه خانه و مسیل میباشد (
شماره فرعی از 214-  اصلی واقع در یحیی آباد طرق 

271- آقای محمد رضا شیریان  فرزند رضا    ششــدانگ خانه و باغ به مساحت 
70/ 2262 متر مربع 

335-آقای مهدی فرزانه پی  فرزند ظهیر   ششدانگ یکدرب باغ محصور و مشجر 
بمساحت 2565 متر مربع ) که مقدار 464 متر مربع آن در حریم مسیل قرار دارد (

336- خانم اعظم اصغری فرزند حسین  ششدانگ قطعه زمین مزروعی  بمساحت 

2591 متر مربع  
شماره  های فرعی از 277 - اصلی واقع درروستای نسران 

 54- خانم کفایت نژاد انصار فرزند عباس    ششــدانگ یکدرب باغ بمســاحت
 35/ 420 متر مربع 

 55-  خانم کفایت نژاد  انصار فرزند عباس ششــدانگ یکدرب باغ بمســاحت
  40/ 526 متر مربع 

ب( امالکی که  آگهی های  آنها در وقت مقرر  منتشــر و لیکن  بو اسطه اشتباه  
موثری که در انتشــار آنها  رخ و یا  به موجب  آراء  هیات محترم نظارت  یا دستور 
ادار ی  مستند  به اختیارات  تفویضی   هیات نظارت  بند هابی  385 و 386و 387  
مجموعه بخشنامه های  ثبتی که بایســتی  آگهی آن تجدید گردد  به شرح ذیل 

میباشند .
شماره مربوط  به  بخش  9 نطنز   و قراء تابعه 

شماره فرعی از 53 اصلی  واقع در افوشته 
81- آقای شهریار عبقری فرزند حسین ششدانگ قطعه زمین مشهور در باغ خان 
انتقالی مع الواسطه  از آقای  علی اکبر غالمعلی نوروز نسبت به چهار و نیم دانگ 
مشاع و خانم زینت سلطان نوروز و خانم بلقیس آزاد افوشته  با المناصفه  نسبت 
 به یک و نیم دانگ  مشــاع  که در آگهی نوبتی قبلی  سهمی علی اکبر  غالمعلی
 نــوروز  شــماره پــالک  فرعــی ملــک  918 فرعــی و معروفیــت ملک 
 دیزا  آگهــی گردیده کــه مبنی بر اشــتباه میباشــد که بدین وســیله اصالح 

میگردد.
- شماره  مربوط به بخش 11  طرق رود و قراء تابعه
شماره فرعی از  یک - اصلی واقع در روستای  طار 

2931- آقای  سید حسین  هاشمی طاری  فرزند سید احمد    ششدانگ قطعه زمین 
محصور  بمساحت   224 متر مربع   مفروز از پالک 2790 فرعی    که در اگهی های  

نوبتی قبلی   ارقلم افتاده است  که بدین وسیله اصالح میگردد
شماره فرعی از 193 – اصلی واقع در طرقرود 

3296- آقای ناصر قربانی  کوشکی فرزند محمود  ششدانگ یکباب اطاق تحتانی  
به مساحت 69 متر مربع 

لذا بموجب ماده 16  قانو ن ثبت  اســناد و امالک چنان چه  شخص یا اشخاصی 
نسبت به امالک مند رج در بند الف  این آگهی  اعتراضی )واخواهی ( داشته باشند  
بایستی از تاریخ  اولین نوبت  انتشار  آگهی ظرف  مدت 90 روز و نسبت به امالک 
مندرج در بند ب این آگهی  ظرف مدت 30 روز دا دخواست  اعتراض  خود را کتبا  
به این  اداره تسلیم نموده و رســید اخذ نمایند  و برابر قانون معترض بایستی  از 
تاریخ  تسلیم  اعتراض ظرف مدت یکماه  مبادرت  به تقدیم داد خواست به مرجع 
قضایی نموده و گواهی مشــعربر طرح دعوی اخذ و به این اداره  تسلیم نمایند و 
در صورتی که قبل  از تاریخ اولین نوبت انتشــاراین  آگهی  دعوایی اقامه شده و 
در جریان باشد  وفق ماده 17 باید  تصدیق محکمه  را مشعر بر جریان دعوی به 
اداره  ثبت محل تسلیم نمایندو اال حق او ساقط خواهد شد  و اعتراضات یا گواهی 
طرح دعوی که بعد از انقضاء  مدت مرقوم واصل شود بال اثر خواهد بود و مطابق 
قســمت اخیر ماده 16 و تبصره ماده 17 قانون ثبت رفتار خواهد شد ضمنا طبق 
ماده 56 آیین نامه قانون ثبت  حقوق ارتفاقی در موقع تحدید حدود و در صورت 
مجلس تحدید حدود قید و واخواهی نســبت به آن مطابق با ماده 20 قانون ثبت 
خواهد بود این آگهی  در دو نوبت و به فاصله سی روز در روز نامه  کثیر اال نتشار  

درج و منتشر میگردد.
تاریخ انتشار نوبت اول :   01/ 08/ 1398
تاریخ انتشار نوبت دوم :   02/ 09/ 1398

م الف: 625516 علی جوانی رئیس اداره ثبت  اسناد و امالک نطنز    

E-MAIL
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تالش »زالتان« برای انتقال 
زمستانی به اینتر

قرارداد زالتان با باشــگاه لس آنجلس گلکســی 
به زودی به اتمام خواهد 
رسید و اخبار حاکی 
از تمایــل ایــن 
مهاجــم گلــزن و 
باتجربه به ســطح 
اول فوتبال اروپاست. 
بعد از عــدم اعالم نیاز 
منچستریونایتد به جذب این ستاره سوئدی، به 
نظر می رسد ســری آ مقصد بعدی زالتان باشد. 
زالتان، در گذشته سابقه بازی کردن با لباس اینتر 
برای سه فصل و قهرمانی های متوالی در سری آ با 
این تیم را در کارنامه دارد. نشــریه کالچومرکاتو 
مدعی شــد زالتان عالقه مند به انتقال به اینتر 
اســت و به همین دلیل مینو رایوال، مدیر برنامه 
این بازیکن با مدیران باشگاه اینتر تماس گرفته 
و شرایط احتمالی انتقال دوباره او به سن سیرو را 
جویا شده است. آنتونیو کونته، سرمربی ایتالیایی 
اینتر چندی قبل در کنفرانس مطبوعاتی پیش از 
دیدار مقابل ساسولو مدعی شد احترام زیادی برای 

زالتان قائل است.

 بارسلونا ۱۵ میلیون یورو
 به اتلتیکو پرداخت کرد

بارســلونا و اتلتیکــو مادرید به یــک توافق در 
رابطه با مســئله آنتوان 
گریزمان رســیدند. 
کاتاالنــی  تیــم 
۱۵ میلیــون یورو 
به روخــی بالنکو 
پرداخت کرده تا صلح 
برقرار شود. این باشگاه 
با این کار مانع انتشار ایمیل هایی شد که مذاکره 
با بازیکن فرانسوی را قبل از زمان مورد نظر نشان 
می دادند. باید یادآوری کرد اگر این رقم بخشی 
از قرداد گریزمان محســوب شود، ۲۰ درصدش 
به رئال سوسیداد تعلق خواهد داشت. بر اساس 
اعالم باشگاه مادریدی توافق انجام شده با بارسلونا 
در قرارداد گریزمان ذکر نشــده اســت. در میان 
ایمیل هایی که اتلتیکــو دارد مکالمه هایی میان 
گریزمان، برادرش، مدیربرنامه، وکال و نزدیکان و 
پدرش دیده می شود که نشان می دهد مذاکرات 
در ماه مارس آغاز شده و خیلی زودتر، بارسلونا و 

گریزمان برای امضای قرارداد به توافق رسیدند.

حمله مجدد نایب رییس فوتبال 
کلمبیا به »کی روش«

کی روش ماه سپتامبر امسال یک مربی ایرلندی 
به نــام دس مک آلینان 
را جانشــین ادواردو 
نینیو کرد، کســی 
که از سال ۲۰۰۵ 
در تیم ملی کلمبیا 
فعالیت داشت. آلساته 
درباره تصمیم کی روش 
برای تغییر مربی دروازه بان های تیم ملی فوتبال 
کلمبیا اظهار داشت: من برای معیارهای پروفسور 
کی روش احترام زیادی قائلم اما با تصمیم او برای 
به راه انداختن این بدعت هم نظر نیستم. آلساته 
در توضیح دلیل مخالفتش با تصمیم کی روش هم 
گفت: به نظر من اشتباه بزرگی است که کسی را به 
عنوان مربی دروازه بان تیم ملی انتخاب کنیم که 
بومی نیست و هیچ شناختی از بازیکنان فوتبال 
کشــور ندارد آن هم برای پســت مهمی مانند 
دروازه بانی. نایب رییس فدراسیون فوتبال کلمبیا 
پیش از این هم از ماجــرای عدم حضور خامس 
رودریگس در دو بازی دوســتانه اخیر تیم ملی 

کلمبیا انتقاداتی انجام داده بود.

اونای امری:
آرسنال، سزاوار باخت نبود

آرسنال دوشنبه شب در نهمین هفته لیگ برتر 
به مصاف شفیلد یونایتد 
رفــت و در خانــه 
حریف بــا نتیجه 
شکســت   ۰-۱
خــورد تا بــا ۱۵ 
امتیاز در رتبه پنجم 
جدول رده بندی لیگ 
برتر جزیره قرار بگیرد؛ اما اونای امری ســرمربی 
توپچی ها در پایان بازی از اعالم نشدن یک پنالتی 
به قول او واضح، برای تیمــش عصبانی بود و به 
خبرنگاران گفت آرسنال ســزاوار باخت در این 

بازی نبوده است.
 سرمربی آرســنال در این باره گفت:» ما سزاوار 
باخت نبودیم. در نیمــه اول کرنرهای زیادی به 
حریف دادیم و روی یک حرکت گل خوردیم. نباید 
اجازه دهیم چنین توپ هایی روی دروازه مان بیاید 

و از این نظر باید بهتر کار کنیم«.

لغو دیدار ایران - برزیل به خاطر ۵۰۰ هزار دالر!

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

بانوی ووشوکار ایرانی مدالش 
را به رهبری تقدیم کرد

مریم هاشــمی، ملی پوش ووشوی ایران پس از 
کسب مدال طالی مسابقات جهانی شانگهای، 
مدال خــود را به رهبر معظم انقالب اســالمی 
تقدیم کرد. هاشمی پس از کسب این پیروزی 
مقابل حریف خود در فیال رقابت های ووشوی 
قهرمانی جهان و کسب پنجمین مدال قهرمانی 
خود گفت: دریافت پنجمین مدال طالی جهانم 
را به رهبــر معظم انقالب و ملت شــریف ایران 
به ویژه مردم غیــور کرمانشــاه تبریک عرض 
می کنم و خدا را شاکرم که توانستم در پنجمین 
حضور خود در مسابقات جهانی، پنجمین مدال 
طالی جهانــم را به دســت آوردم. این قهرمان 
کرمانشاهی ووشوی جهان پیش تر هم با حضرت 
آیت ا... خامنه ای، رهبر معظم انقالب اســالمی 
دیدار و دومین مدال طالی خود را به ایشــان 
تقدیم کرده بود. این اقدام ووشوکار جوان ایرانی 
در حالی خبرساز شده است که چند شب پیش 
هم مهدی ترابی، بازیکن تیم پرسپولیس تهران 
با اقدام جالب خود همزمان با برگزاری دیدار دو 
تیم فوتبال پرسپولیس و پیکان ارادت خود را به 
رهبر انقالب نشان داد. ترابی پس از گلزنی برای 
تیمش با باال زدن لباسش پیام »تنها راه نجات 
کشور = اطاعت از رهبری« را به نمایش گذاشت. 
این پیام والیی ترابی، واکنش گســترده ای در 

فضای مجازی به دنبال داشت.

 طالبیان؛ تنها اصفهانی 
تیم ملی کایاک

اسامی دعوت شده به اردوی تیم ملی قایقرانی 
اعالم شد. تیم ملی آب های آرام در بخش بانوان 
و آقایان خود را برای حضور موفق در مسابقات 
کسب سهمیه المپیک قاره آسیا آماده می کند. 
به همین منظور دور جدیــد اردوی این تیم در 
بخش کایاک و کانو بــه میزبانی دریاچه آزادی 
برگزار می شود. این مرحله از اردو از 3۰ مهرماه 
در دریاچه آزادی آغاز می شود و تا ۲۵ آبان ماه 
ادامه پیــدا خواهد کرد. حســین ملکی، مربی 
مردان، فاطمه مجللی مربی بانــوان و مرتضی 
قاطع سرپرســت در این مرحله از اردو هستند. 
کیانا کمال زاده از هرمــزگان، گلناز غضنفریان 
از مازندران و سمن سلطانی از تهران در بخش 
کایاک بانوان، زیبا سماک حرفه از گیالن، مریم 
شورگشتی از تهران و مهسا کهنسال از خوزستان 
در بخــش کانوی بانوان، پیمــان قویدل و علی 
آقامیرزایی از گیــالن، احمدرضــا طالبیان از 
اصفهان، امید احمــدی از زنجان، امین بوداغی 
از مازندران و علیرضا جهــان نما و علی موالیی 
از تهران در بخش کایاک آقایان و عادل مجللی 
از گلســتان و علی اجاقی از کرمانشاه در بخش 
کانوی آقایان قایقرانان دعوت شده به این مرحله 

از اردو هستند.

 کنایه شناگر مطرح ایران 
به نقش اش در گران شدن سکه!

گرانی ســکه و دالر هــر چند به نفــع بعضی 
ورزشکاران بود ولی به ضرر بعضی از آنها هم تمام 
شد. مثال مهدی انصاری یکی از این ورزشکاران 
اســت. شــناگر مطرح تیم ملی که سریع ترین 
شناگر ایران هم به حســاب می آید، در این باره 
روایت جالبی در برنامه سالم صبح بخیر تعریف 
کرد: »در رقابت های کشورهای اسالمی من یک 
برنز انفرادی و دو برنز تیمی کســب کردم و بنا 
بر تغیین وزارتخانه باید ۱6 ســکه می گرفتم. 
طال ۲۰ ســکه، نقره ۱۲ و برنز 8 سکه بود و این 
در سایت هم درج شــده بود، بعد زدند زیرش و 
گفتند ما گفتیم ۲۰، ۱۰، ۵. به هر حال قرار شد 
۱6 سکه به من بدهند؛ اما گفتند سکه گران شده 
و نمی توانیم و طوری گفتند که انگار من ســکه 
را گران کرده ام! دســت من که نیست. گفتند 
به تومان مبلغی را می دهیم که ۱6 ســکه 8۰ 
میلیون می شد؛ اما سرانجام به من ۱۰ میلیون 

دادند!«

منهای فوتبال

کلین شیت های متوالی ســپاهان و تراکتور در لیگ برتر باعث 
حیرت همگان شده اســت. در تاریخ رقابت های لیگ برتر هرگز 
پیش نیامــده که دو تیــم از هفته اول تا پایــان هفته هفتم گل 
نخورند و برای شکسته نشدن این رکوردشان هم شانس زیادی 

داشته باشند.
حاال اما تراکتور و ســپاهان در لیگ نوزدهم موفق شده اند بدون 
گل خورده تا پایان هفته هفتم باقی بمانند و این مســئله عالوه 

بر اینکه یکی از عوامل اصلی صدرنشــینی آنهــا در جدول لیگ 
شده، دروازه بان هایشــان را نیز در شــرایط مطلوبی قرار داده 
اســت. جایی که پیام نیازمند ،گلر سپاهان و رشید مظاهری گلر 
تراکتور شانس خوبی برای شکستن رکورد سیدحسین حسینی، 
دروازه بان اســتقالل دارند. حسینی سال گذشــته در لیگ برتر 
هجدهم موفق شــد 873 دقیقه متوالی دروازه استقالل را بسته 
نگه دارد و این بهترین آمار دروازه بان هــای تاریخ فوتبال ایران 

از این حیث است. حســینی، رکورد بهرام مودتی را شکست که 
847 دقیقه متوالی گل نخورده بود و او موفق شــد این رکورد را 
ارتقا بدهد. اتفاقی که با گل نخوردن در حدود 9 مسابقه به دست 
آمد و بســیار مهم تلقی می شــود. حاال اما دو دروازه بان مطرح 
فوتبال ایران در آستانه شکستن دوباره این رکورد قرار گرفته اند 
 و البتــه پیام نیازمند زودتــر از مظاهری می تواند به آن دســت

 یابد.

حمله چریکی »نیازمند« به رکورد سیدحسین

تیم فوتبال ســپاهان در حالی با پیروزی بر تیم گل 
گهر ســیرجان به صدرنشــینی اش در این دوره از 
رقابت های لیگ برتر ادامه داد که مرد اول این میدان 
بدون شک کسی نبود جز محمد محبی، ستاره این 
روزهای طالیی پوشان نصف جهان و تیم ملی فوتبال. 
زمانی که هافبک تیم شــاهین بوشهر با صالحدید 
امیرقلعه نویی یکی از خریدهای پیش فصل سپاهان 
نام گرفت، هیچ کس تصــور نمی کرد که محبی در 
مدت کوتاهی به یکــی از بازیکنان کلیدی این تیم 
تبدیل شود؛ اما درســت از بازی دوم تیمش در این 
فصل و زمانی که با ســپاهان از بوشهر برگشته بود، 
درخشش این بازیکن بلندقامت، تکنیکی و فرز آغاز 
شد تا فوتبال ایران با یک ســتاره جدید آشنا شود. 
محبی بعد از درخشــش های پیاپی در دیدارهای 
تیم ســپاهان و به خصوص گلزنــی در دیدار با تیم 
پرسپولیس در ورزشــگاه آزادی از سوی ویلموتس 
نیز به تیم ملی دعوت شد تا سپاهان را صاحب چهار 
ســهمیه در تیم ملی  کند. محبــی در تیم ملی هم 
عملکرد خیره کننده ای را از خود به نمایش گذاشت 
و در اولین بازی ملی مقابل تیــم کامبوج دو گل به 
ثمر رســاند تا در دیدار با تیم بحرین نیز در ترکیب 
تیم قرار بگیرد. اگرچه محبــی در این بازی نمایش 
چندان خوبی نداشت و انتقادهایی را روانه سرمربی 
بلژیکی به خاطر استفاده از او در ترکیب کرد؛ اما باز 
وینگر سپاهان در دیدار با تیم گل گهر گل کاشت تا 

توانمندی های خود را به به رخ منتقدین بکشاند.
ســپاهان، مقابل گل گهر تیم برتر میدان بود ولی 
همیشــه تیم های برتر هم به بازیکنانی نیاز دارند تا 

در لحظاتی از بازی، گره بازی را باز کنند و سرنوشت 
مسابقه را تغییر دهند. محبی همین کار را در بازی 
با گل گهر انجام داد. او دو مرتبه درست همان زمانی 

که نیاز بود، توپ ها را در موقعیت های مناسب به هم 
تیمی هایش رساند تا یکی از شاخص ترین بازیکنان 
طالیی پوش در هفته هفته لیگ نوزدهم باشد. محبی 
پاس گل اول را با ضربه ســر برای شهباززاده فراهم 
کرد و برای ساختن گل دوم پس از اینکه به محوطه 
جریمه تیم آبی پوش گل گهر حمله کرد، چرخید و 
توپ را پشت محوطه جریمه برای قربانی فرستاد تا 
تیمش در حالی به سه امتیاز ارزشمند در کویر برسد 
که او ارسال کننده پاس هر دو گل لقب بگیرد. محبی 
آنقدر خوب کار کرده که امیرقلعه نویی نیز یکسره 

کشف او را از او حرف بزند و 
تیــز به چشم های 

خود نسبت 
بدهد. قلعه نویی 
در نشســت مطبوعاتــی 
سیرجان بادی به غبغب انداخت و 
گفت، من هشت بازی محبی را دیده بودم 
و مطمئن بودم که به کارمی آید. با این حساب، 
او فعال  از ســایر مربیان لیگ جلو است؛ چه در صدر 
جدول و چه بابت اعتباری که از میدان دادن به یک 

بازیکن جوان و یک استعداد واقعی می گیرد.
محبی که مشغول تحصیل در رشته مهندسی نفت 
است می خواهد مسیرمتفاوتی را در ستاره بودن طی 
کند تا قرعه یکی از بهترین های فوتبال کشورمان در 
عصر حاضر به نام یک بازیکن بوشهری خورده شود 

هرچند راه پرپیچ و خمی در انتظار اوست.

انتخابی که قلعه نویی به آن می بالد
 وقتی »محبی« ستاره بی چون و چرای سپاهان می شود؛

  عکس روز

رونمایی از لوگوی المپیک 2024 پاریس
 دوشنبه شــب در مراســمی با حضور وزیر ورزش کشور فرانسه، شــهردار پاریس و سایر 
ورزشکاران از لوگوی رســمی المپیک ۲۰۲4 رونمایی شــد. پیش از این کمیته برگزاری 
بازی های المپیک ۲۰۲4 پاریس اعالم کرد لوگوی جدید این بازی ها قرار اســت ۲۱ اکتبر 
رونمایی شود. توبویس، مدیر اجرایی پاریس ۲۰۲4 در این باره عنوان کرد: ما می خواهیم این 
لوگوی جدید ارزش های ما را بهتر نشان دهد و اینکه چه کسی هستیم و چه جاه طلبی هایی 

داریم و برای جامعه و همه سود داشته باشد.

تراکتور در یک نیمه به اندازه ۱۳ نیمه گل زد
تیم فوتبال تراکتور تبریز در هفته هفتم توانســت نساجی را در قائمشــهر با چهار گل شکست دهد تا 
این بهترین بازی و بهترین نتیجه سرخ پوشــان تبریز در این فصل از رقابت های لیگ برتر باشد. تا قبل 
از هفته هفتم هرچقدر تیم دنیزلی در امور دفاعی قدرتمند بــود و بدون گل خورده به کارش در لیگ 
ادامه می داد، در فاز تهاجمی عملکرد قابل دفاعی نداشــت و مجموع گل های زده این تیم در 6 بازی، 
چهار گل بود. سرخ پوشان تبریزی در نیمه نخست بازی مقابل نساجی هم در گلزنی توفیقی نداشتند؛ 
اما موتور گلزنی آنها در نیمه دوم روشن شــد و در یک نیمه به اندازه هر ۱3 نیمه قبلی )6 بازی و نیمه 
اول بازی با نســاجی( گلزنی کردند. شــاگردان دنیزلی با پیروزی 4 بر صفر مقابل نســاجی در هفته 
 هفتم ۱7 امتیازی شــدند و تنها به دلیل تفاضل گل کمتر از ســپاهان یک پله پایین تر از این تیم قرار

 گرفتند.

تسویه حساب AFC با پرسپولیس در سکوت خبری باشگاه!
کنفدراسیون فوتبال آسیا مطالبات باشگاه پرســپولیس را پرداخت کرد تا سرخ پوشان تهرانی دیگر طلبی از 
AFC نداشته باشند. تیم فوتبال پرسپولیس به واسطه حضور در لیگ قهرمانان آسیا مطالباتی از کنفدراسیون 
فوتبال آسیا داشت که این مطالبات )بدون مشــخص بودن میزان مبلغ( با این باشگاه تسویه شده است. این 
خبری است که مهدی تاج، رییس فدراسیون فوتبال ایران آن را رسانه ای کرد. تاج که نایب رییس کنفدراسیون 
فوتبال آسیا هم هست، در این خصوص گفت: مطالبات پرسپولیس از AFC شنبه گذشته پرداخت شد و تسویه 
حساب صورت گرفت. بنده نایب رییس AFC هستم و در آنجا نفوذ داریم. دنبال این هستیم که مطالبات خود 
از فیفا را نیز از طریق AFC دریافت کنیم. تاج، در حالی از تسویه حساب باشگاه پرسپولیس با AFC  خبر داد 
که مسئوالن این باشگاه هیچ گونه اطالع رسانی درباره میزان درآمد سرخ پوشان بابت حضور در فصل گذشته 

لیگ قهرمانان آسیا نکرده اند و مبلغ دریافتی هم مشخص نیست.

سرمربی تیم ملی فوتسال:

لیگ فوتسال، بد انجام می شود
سرمربی تیم ملی فوتسال ایران در آســتانه حضور تیم ملی فوتســال ایران در مرحله مقدماتی 
جام ملت های آســیا گفــت: این دومین دوره اســت کــه قهرمان دوره گذشــته هــم باید در 
مرحله مقدماتی شــرکت کند.  باتوجــه به اینکه تــالش کردیم بازیکنان جــوان را از دل لیگ 
در بیاوریم، نزدیک به 7۰ درصــد تیم تغییر کرده اســت و 8 نفر از ۱4 بازیکن بــرای اولین بار 
در مســابقات رسمی حاضر می شــوند. شرایط سخت اســت  ما با یک اردوی ســه روزه در این 
تورنمنت حاضر شــده ایم. سیدمحمد ناظم الشــریعه، درباره نوســان تیم ملی فوتسال و باخت 
به روســیه در تورنمنت کاســپین تصریح کرد: واقعیت این اســت که باید نگران باشیم. نگرانی 
ما از دل لیگ اســت و اتفاقاتی که برای ورزش و فوتســال می افتد. یکی از دالیلی که در روسیه 
آن اتفاق افتــاد این بود که بازیکنــان ما نزدیک به دو ســال کنار هم نبودند. بیشــتر بازیکنان 
در کشــورهایی مثل چین و اندونزی بــازی می کردند که ســطح خوبی ندارد ولــی بازیکنان 
مجبورند برای امرار معاش به آنجا بروند و این نگران کننده اســت. باید شــرایط بازیکنان جوان 
 هم متفاوت شــود و بدن شــان به بدن بازیکنان برزیلی، اروپایی و کشــورهای آمریکای جنوبی

 بخورد.
ناظم الشریعه، درباره برنامه تیم ملی فوتســال در انتهای سال و پیش از حضور در جام ملت های 
آسیا، گفت: کار سخت است به خصوص اینکه لیگ دارد پرفشار و به فاصله پنج روز یک بار برگزار 
می شود.ما این مشکالت را از ابتدای فصل داشتیم و متاسفانه تا قبل از توقف لیگ، فقط یک اردو 
داریم که خیلی عجیب است و البته  جای نگرانی دارد ولی سعی کردیم قبل از جام ملت ها ۲۰ روز 

فرجه بگیریم. این سخت است ولی متاسفانه لیگ ما بد انجام می شود.

یکی از چالش های فدراسیون فوتبال، برگزاری بازی دوستانه 
برای تیم ملی است. تیم ملی فوتبال کشورمان پس از دیدار 
روز 23 آبان ماه با عراق در مقدماتــی جام جهانی 2022 قطر 
و جام ملت های 2023 چین در فیفادی 28 آبان ماه استراحت 

خواهد داشت. با این حال هنوز برای این تاریخ بازی دوستانه ای 
هماهنگ نشده است که مهدی تاج در این خصوص گفت: در 
حال هماهنگی بازی دوستانه در این تاریخ هستیم. به دنبال 
بازی های خوبی هم بودیم و حتــی با برزیل همه چیز را نهایی 
کردیم، اما آنها یک میلیون و 500 هزار دالر می خواســتند و 
ما 500 هزار دالر کم داشتیم. رییس فدراسیون فوتبال افزود: 
پیش بینی کردیم بتوانیم یک میلیون دالر درآمد از این بازی 

داشته باشیم. با این حال نشد و برزیلی ها هم اعالم کردند ما 
خیلی منتظر شما ماندیم؛ اما در نهایت آنها با کره جنوبی بازی 
خواهند کرد. وی ادامه داد: در این تاریخ در حال پیش بینی بازی 
تدارکاتی هستیم و با استرالیا هم صحبت کردیم، اما فدراسیون 
فوتبال این کشور اعالم کرد سرمربی استرالیا به بازیکنانش در 
این تاریخ استراحت داده و نمی خواهند بازی دوستانه انجام 

بدهند. حتی ژاپن هم در این فیفادی بازی نمی کند.

 لغو دیدار ایران - برزیل
 به خاطر ۵۰۰ هزار دالر!

سمیه مصور
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پیشرفت ۶۲ درصدی پروژه ادامه بلوار فرزانگان
پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

اخـبار

گشایش نمایشگاه آثار منتخب 
 فراخوان عکاسی 

»همنوا با نینوا«
نمایشــگاه آثــار منتخب فراخوان عکاســی 
»همنوا بــا نینوا« عصر دوشــنبه در اصفهان 
گشــایش یافت. نرگس رجایــی، مدیر واحد 
هنرهای تصویری حوزه هنری اصفهان گفت: 
در نمایشــگاه آثار منتخب فراخوان عکاسی 
»همنوا با نینوا« ۳۰۰ قطعه عکس رنگی، در 
قطع ۵۰ در ۷۰ با موضوعات محرم، سوگواری 
و عزاداری بــرای اباعبــدا... )ع( و پیاده روی 
اربعین حسینی به نمایش گذاشته شده است. 
وی افزود: این نمایشــگاه از ۲۹ مهر تا ۴ آبان 
در گالری شماره ۲ ســعدی واقع در خیابان 
اســتانداری، گذرســعدی، عمارت سعدی 
)ســاختمان مرکزی حوزه هنری اصفهان( از 
ساعت ۱۶ تا ۱۹ برای بازدید عموم دایر است.

حضور 13 گردشگر فرانسوی 
ژیان سوار در اصفهان

ژیان های خاطره ساز سیتروئن در خیابان های 
اصفهــان خود نمایــی کردند. به مناســبت 
صدمین سالگرد تاسیس شــرکت سیتروئن 
فرانسه، ۱۳ گردشگر این کشور با طی کردن 
مســافت بیش از ۱۴ هزار کیلومتــر، خود را 
با ژیان به اصفهان رســاندند تــا اهالی نصف 
جهان بار دیگر با این خودروی قدیمی خاطره 
سازی کنند. این گردشگران که قصد دارند، با 
پیام صلح جهانی به کشــورهای مختلف دنیا 
سفر کنند، به وسیله شش دستگاه خودروی 
خاطره انگیز ژیان از استان های شمالی کشور 
به اصفهان آمدند. بازدید از بناهای تاریخی و 
تفریحی اصفهان و کویر مرنجاب آران و بیدگل 
از اهداف حضور این گردشگران فرانسوی در 
نصف جهان است. ســیتروئن ژیان خودروی 
سوپرمینی، اقتصادی است که از سال ۱۹۶۷ تا 
۱۹۸۳ توسط این شرکت تولید می شده است.

 اکران فیلم »زغال« 
در هنر و تجربه اصفهان

فیلم»زغال« به کارگردانی اسماعیل منصف، 
امروز ساعت ۱۹ در پردیس سینمایی سیتی 
سنتر اصفهان به نمایش درمی آید. فیلم زغال 
یا KÖMÜR محصول مشترک ایران و فرانسه 
و تهیه کننده فرانســوی آن »اتیین دریکاد« 
اســت. فیلم به زبان ترکی و با بازیگران ترک 
زبان ایرانی تولید شده و در خالصه داستان آن 
آمده است: »غیرت در یکی از روستاهای مرزی 
آذربایجان به کار زغال ســازی مشغول است. 
پسر او »یاشــار« که به خاطر دزدیدن طال در 
زندان به سر می برد، برای عروسی خواهرش به 
مرخصی می آید. اما گم شدن ناگهانی یاشار، 
غیرت را با چالش جدیدی رو به رو می کند.« 

اسماعیل منصف ســاخت فیلم های کوتاهی 
چــون »اویــان«، »زیــر پرچــم«، »آغال«، 
»آرداک«و کارگردانی فیلم مســتند »گریه 
کن« برای تلویزیون آرته فرانسه را در کارنامه 
هنــری اش دارد. حضور در فســتیوال های 
جهانــی از قبیل: کلرمونت فرانســه، تلوراید 
آمریکا، شــیکاگو آمریــکا، لیــدز انگلیس، 
وینترتور، ســوییس و... کسب جوایز خارجی 
و داخلی بــرای کارگردانــی فیلم های کوتاه 
 از قبیل بهترین فیلم کوتاه جشــنواره ترنتو،

 جایــزه هیئــت داوران جشــنواره ازمیــر 
ترکیــه، جایزه هیئت داوران جشــنواره داکا 
بنگالدش، جایــزه هیئت داوران جشــنواره 
اورینتال سوئیس و...از جمله اقدامات جهانی 

کارگردان»زغال« است.

معاون عمران شهری شهردار اصفهان 
خبر داد:

پیشرفت ۶۲ درصدی پروژه 
ادامه بلوار فرزانگان

معاون عمران شهری شهردار اصفهان اظهار کرد: 
افزایش جمعیت و افزایش وسایط نقلیه، حمل و 
نقل درون شهری و نیاز مبرم به انتقال از نقطه ای 
به نقطه دیگر منجر به افزایش ترافیک در گوشه 
گوشه شهر اصفهان شده است. ایرج مظفر با بیان 
اینکه ترافیک ســنگین بلوار فرزانگان، ســه راه 
نقشینه و چهارراه عاشــق اصفهانی از معضالتی 
است که شهروندان اصفهانی با آن درگیر هستند، 
افــزود: منطقــه ۱۴ از لحاظ جمعیتــی یکی از 
مناطــق پرجمعیت در بین مناطــق ۱۵ گانه به 
شــمار می رود که دارای ۱۲ محله است. معاون 
عمران شــهری شــهردار اصفهان گفت: احداث 
ادامه بلوار فرزانگان در قالب خیابانی جدید که به 
بزرگراه شهید اردستانی متصل می شود، راهکار 
مدیریت شهر برای رفع مشکل منطقه ۱۴ است 
که با اهدافی همچون دسترســی وسایط نقلیه 
سبک و سنگین از بلوار فرزانگان به بزرگراه شهید 
اردستانی، کاهش ترافیک در محور بلوار بعثت و 
عاشق اصفهانی، افزایش ایمنی، کاهش آلودگی 
هوا، خطرات و تصادفات جاده ای در حال احداث 
اســت. وی تصریح کرد: پروژه احداث ادامه بلوار 
فرزانگان از تیرماه ســال ۹۷ در منطقه ۱۴ آغاز 
شده و تاکنون ۶۲ درصد پیشرفت فیزیکی داشته 
است. مظفر، هزینه اجرایی این پروژه را در حدود 
۱۴ میلیارد تومــان عنوان کرد و افــزود: طبق 
برنامه ریزی های صورت گرفته این پروژه تا پایان 

سال جاری به بهره برداری خواهد رسید.

 مدیر منطقه سه شهرداری اصفهان
 خبر داد:

آغاز عملیات پیاده روسازی 
خیابان مشتاق

مدیر منطقه سه شــهرداری اصفهان اظهار کرد: 
بازارچه آقا کــه در میدان امام علــی )ع( و گذر 
هارونیه واقع شده اســت به دلیل ناهمواری های 
کف آن، عملیات آسفالت برداری انجام و با حفر 
کانال و زیرســازی، ســنگ فرش این بازارچه با 
هزینه دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال انجام شد. 
حسین کارگر با اشاره به مرمت و بازسازی سرای 
خیار، افزود: یکی از مکان های فرســوده میدان 
امام علی )ع( سرای خیار است که با کاربری موزه 
در دست مرمت و بازسازی قرار گرفته است، این 
موزه با مساحتی در حدود سه هزار مترمربع و با 
هزینه ۲۴ میلیارد ریالی در مرحله پایانی عملیات 
عمرانی است. مدیر منطقه سه شهرداری اصفهان 
خاطرنشان کرد: پیاده روســازی خیابان مشتاق 
اول حد فاصــل خیابان ابوالحســن اصفهانی تا 
میدان خواجــو به دلیــل ناهمواری های متعدد 
و پیگیری شــهروندان از طریق سامانه ۱۳۷ در 
دستورکار منطقه قرار گرفته است. وی ادامه داد: 
در بخش هایی از خیابان مشــتاق که آزادسازی 
انجام شده، سنگفرش مرغوب و در قسمت هایی 
که هنوز آزادسای نشده است موزاییک فرش به 
کار می رود، هزینه اجرایی ایــن پروژه نیز چهار 
میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال برآورد شــده است. 
کارگر گفت: عملیات آســفالت معابر شــهری و 
لکه گیری از جمله اقدامات در دستور کار مناطق 
بوده و منطقه سه نیز برای سال جاری هزینه ای 
بالغ بــر ۱۵ میلیارد و ۷۷۰ میلیــون ریال برای 

همین منظور در نظر گرفته است.

امروزه وجود زمین های بایر و بالتکلیف در مناطق 
مختلف شــهر که به محلی برای انباشــت زباله ها 
و نخاله های ســاختمانی تبدیل شــده اند یکی از 
معضالت شهری است که مسئله نظافت در محله ها 
را با مشکل جدی روبه رو کرده است. این زمین های 
بایر و رها شــده هم چنین به دلیل انتشار خاک به 
واحدهای مســکونی مجاور، آلودگی های محیطی 
زیادی را به همراه دارنــد؛ آلودگی هایی که صدای 

ساکنان آن مناطق را در آورده است.
منطقه هشت شهرداری اصفهان از جمله مناطقی 
اســت که به شــدت با این معضالت دست و پنجه 
نرم می کنــد. از این رو به گفته مدیــر این منطقه، 
با توجه به مــاده قانونی که در ایــن ارتباط وجود 
دارد، اقداماتی برای مقابله با این موضوع در دستور 
کار قرار گرفته اســت. براســاس ماده ۱۱۰ قانون 
شــهرداری، مدیریت شــهری می تواند نسبت به 
زمین یا بناهای مخروبه و غیرمناسب با وضع محل 
و یا نیمه تمام واقع در محدوده شهر که در خیابان 
یا کوچه و یا میدان قرار گرفتــه و منافی با پاکی و 
پاکیزگی و زیبایی شهر و یا موازین شهرسازی باشد، 
با تصویب انجمن شهر به مالک اخطار کند که ظرف 
دو ماه به ایجاد نرده یا دیوار یا مرمت آن که منطبق 

با نقشه مصوب انجمن شهر باشد، اقدام کند.
مدیر منطقه هشت شهرداری اصفهان با بیان اینکه 
در راستای اجرای ماده ۱۱۰ قانون شهرداری جهت 

تعیین تکلیف زمین های 
بایر ۵۰ مورد نصب بنر در 
این زمین هــا انجام و ۱۴ 
عنوان اخطار رفع خطر از 
بناهای مخروبه به مالکان 
داده شده است، می گوید: 
طی دو ماه گذشته ۳۰۰ 
پالک زمین هــای بایر در 

سطح منطقه هشت پاک سازی و ۷۰۰ بار کامیون 
نخاله های سرگردان از آنها جمع آوری شده است. 
محمد کیهانــی می افزاید: پس از یــک ماه تمرکز 

بر نحــوه نظافت محالت 
منطقه هشــت، افزایش 
رضایت مردمی از نظافت 
محالت و معابر منطقه را 
شاهد هســتیم.به گفته 
مدیــر منطقــه هشــت 
شــهرداری، طی ماه های 
گذشته بیشترین پیام های 
ثبت شــده در ســامانه ارتباط مردمی ۱۳۷ که به 
منطقه هشت شــهرداری اصفهان ارجاع شده، در 
حوزه نظافت شــهری بوده که با تالش های صورت 

گرفته، آمــار تماس های مردمــی در این موضوع 
۱۵ درصد کاهش داشــته اســت. کیهانی با اشاره 
به تالش شــبانه روزی کارگران واحد امور شــهر 
می گوید: با وجود  تمام اقدامات انجام شــده، هنوز 
بسیاری از معابر و نقاط پرتردد منطقه نیاز به نظافت 
و پاک ســازی دارد.مدیر منطقه هشت شهرداری 
اصفهان با اشــاره به لزوم همکاری شــهروندان در 
نگهداری فضای سبز و نظافت شهری، می افزاید: در 
برخی محالت منطقه حتی با وجود تعویض شرکت 
پیمانکار نظافت و رصد روزانــه اقدامات واحد امور 
شهر، متاسفانه شــاهد همکاری نکردن شهروندان 
هستیم به گونه ای که در هر ســاعت از شبانه روز 
برخی شــهروندان اقدام به بیرون گذاشتن زباله و 
پسماندهای خود می کنند. پاک سازی زمین های بایر 
موجود در سطح منطقه، نظافت آنهار و مادی های 
موجود در منطقه، نظافت زیر پل های پیاده رو و ... 
از اقداماتی اســت که به گفته مدیر منطقه هشت 
 شهرداری به صورت روزانه در حال اجرا و پیگیری

 آن است.
منطقه هشت شهرداری طبق آمار بیشترین میزان 
جمعیت در بین مناطق ۱۵ گانه شــهرداری را در 
خود جای داده است از این رو رضایت کامل مردم در 
زمینه نظافت محالت و نگهداری فضای سبز نیازمند 
همکاری همه شهروندان و ســاکنان این منطقه با 
ماموران شهرداری اســت تا به وظیفه خود در این 
زمینه به خوبی عمل کرده و محیطی مناسب برای 

زندگی فراهم آید.

رضایت شهروندان، نیازمند همکاری همه جانبه آنهاست

عضو هیئت علمی دانشــگاه هنر اصفهان با بیان اینکه اولین گام 
برای معرفی شهر ورودی آن است، اظهار کرد: اکثر ورودی های 
اصفهان از بعد زیبایی بصری، بحث ترافیکی و حمل و نقل خوب 
سازماندهی شده اند؛ اما هویت شهر را معرفی نمی کنند. محمود 
شــکوهی با بیان اینکه تبدیل پذیری یکی از ویژگی های ورودی 
شهرهاســت که با عناصر کالبدی و غیرکالبدی ذهن افراد برای 

ورود به شهر آماده می شود، خاطرنشان کرد: از دیدگاه شهرسازی 
در تبدیل پذیری، هویت شــهر مد نظر قرار می گیرد و هنگامی 
که صحبت از آن می شود باید سابقه تاریخی، اجتماعی و محیط 
زیستی شهر را در نظر گرفت که هیچ یک از ورودی های اصفهان 
این ویژگی را ندارد. این کارشــناس شهرســازی غیر از ورودی 
شــمال شــهر را از منظر عناصر زیبایی بصری مطلوب دانست و 

پیشنهاد داد: مطالعاتی در زمینه تبدیل پذیری فضاهای ورودی 
شــهر اصفهان بر اســاس هویت آن صورت گیرد. وی ادامه داد: 
ایمنی و مالحظات ترافیکی از دیگر مواردی است که در ورودی 
شهرها در نظر گرفته می شــود و اکثر ورودی های اصفهان از این 
بعد در وضعیت مناســبی قرار دارند و استانداردهای ترافیکی در 

آن رعایت شده اند.  

یک کارشناس شهرسازی:
ورودی های اصفهان باید بر اساس هویت شهر ساماندهی شود

 وقتی زمین های بایر به معضل نظافت محالت منطقه8 شهرداری تبدیل می شود؛

این زمین های بایر و رها شده هم 
چنین به دلیل انتشار خاک به واحدهای 

مسکونی مجاور، آلودگی های 
محیطی زیادی را به همراه دارند

مزایده 
8/7 شماره مزایده: 139804302121000029 ، تاریخ ثبت: 1398/07/16 ، آگهی مزایده 
اموال غیر منقول پرونده اجرایی کالسه 9800121 ، تمامت ششدانگ پالک ثبتی 5516 
فرعی واقع در خمینی شــهر 170 اصلی بخش 14 ثبت اصفهان به آدرس خمینی شــهر 
منظریه خ محمدطاهر خ راجی شمالی کوچه شماره 130 اواسط کوچه که حسب نامه شماره 
139885602006003787- 1398/04/26 ثبت اسناد خمینی شهر به نام فاطمه هاشمی 
پور دهکردی فرزند محمدرضا موضوع سند مالکیت اصلی بشماره چاپی 658948 سری ج 
سال94 با شماره دفتر الکترونیکی الکترونیک 139520302006005700 ثبت گردیده و 
حدود پالک: شمااًل: پی به پی بطول )11/00( یازده متر به شماره پنج هزار و پانصد و چهل 
و نه فرعی ، شرقًا: پی به پی بطول )21/00( بیســت و یک متر به شماره پنج هزار و پانصد 
و هفده فرعی ، جنوبًا: پی است بطول )11/00( یازده متر به کوچه احداثی ، غربًا: پی به پی 
بطول )21/00( بیست و یک متر به شــماره پنج هزار و پانصد و پانزده فرعی که طبق نظر 
کارشناس به صورت یکباب منزل مسکونی دوطبقه )همکف و اول( درب به حیاط دارای 
زمین به مساحت 231 مترمربع و زیربنای اعیانی به مساحت 331 مترمربع با قدمت باالی 
5 سال است اسکلت ساختمان از نوع دیوار باربر می باشد طبقه همکف: با کاربری مسکونی 
متشکل از  اتاق خواب پذیرایی آشپرخانه حمام و سرویس بهداشتی پارکینگ دستگاه راه 
پله طبقه اول: با کاربری مسکونی متشکل از  اتاق خواب پذیرایی آشپرخانه حمام و سرویس 
بهداشتی دستگاه راه پله پالک فوق دارای انشعابات آب و برق و گاز است ملک مذکور فاقد 
بیمه می باشد ملکی فاطمه هاشمی پور دهکردی فرزند محمدرضا به موجب سند شماره 
76359 مورخ 1396/03/21 تنظیمی دفترخانه اسناد رسمی 38 خمینی شهر پرونده اجرائی 
کالســه 9800121 در رهن بانک انصار اصفهان می باشد و به موجب گزارش کارشناس 

به مبلغ شش میلیارد و هشتصد میلیون ریال )6/800/000/000 ریال( ارزیابی شده است 
بدینوسیله ششدانگ پالک مذکور با جمیع توابع و لواحق ضمایم شرعیه و عرفیه  از ساعت 
9 الی 12 روز سه شنبه مورخ 1398/08/21 در محل واحد اجرای اسناد رسمی خمینی شهر 
از طریق مزایده حضوری به فروش می رسد الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط 
به آب و برق و گاز اعم از حق انشعاب و یا اشــتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده 
دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارش شــهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم 
از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت 
وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد 
شد و نیم عشر و حق مزایده نقداً وصول می گردد ضمنًا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی 
 گردد مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ســاعت و مکان مقرر برگزار خواهد شــد. 

م الف: 625594 نبی اله یزدانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر 
حصر وراثت

8/9  آقای حسینعلی جوادی دارای شناسنامه شــماره 106 به شرح دادخواست به کالسه  
480/98  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
عصمت جوادی به شناسنامه 4383 در تاریخ 93/2/22 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به  سه پســر به نام های 1- رضا جوادی، 
ش.ش 68 فرزند عباس، 2- محمد جوادی، ش.ش 64 فرزند عباس، 3- حسینعلی جوادی، 
ش.ش 106 فرزند عباس و دو دختر به نام های 1- متینــه جوادی فرزند عباس، ش.ش 
180 ، 2- زهرا جوادی، ش.ش 43 فرزند عباس و الغیر. 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 نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال 

گواهی صادر خواهد شــد. م الف: 636473 شــعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف 
شهرستان اردستان

حصر وراثت
8/8  آقای محمد مرادی دارای شناسنامه شماره 76 به شرح دادخواست به کالسه  377/98 
از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان اشرف 
حجازی یوسفی به شناسنامه 4 در تاریخ 98/6/5 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- محمد مرادی، ش.ش 76 نسبت با متوفی همسر 
2- درخشنده مرادی، ش.ش 170 نسبت با متوفی فرزند 3- عادله  مرادی،ش.ش 1369 
ش.ملی 1287954502 نسبت با متوفی فرزند. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
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 شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر 

خواهد شد. م الف: 639789 شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان نطنز 
مزایده

8/6 شــماره: 982013 اجرا - تاریــخ:1398/07/10 ، اجرای احکام مدنی دادگســتری 
شهرستان خمینی شهر در پرونده کالسه 982013 له احترام ، محمدرضا ، احمدرضا ، رباب و 
مهری همگی صادقی و ایران کارخیران با وکالت آقای حمید شفیعی علیه علیرضا و طاهره  
صادقی به خواسته دستور فروش در نظر دارد ملکی به پالک ثبتی 85/2940 واقع در خمینی 
شهرـ  خیابان 17 شهریورـ  جنب کتابخانه بعثت را از طریق مزایده به فروش رساند ملک 
مذکور بصورت یک قطعه زمین بایر به مساحت 254 مترمربع می باشد که کارشناس رسمی 
دادگستری 8/750/000/000 ریال ارزیابی نموده است لذا جلسه مزایده در تاریخ چهارشنبه 
1398/08/29 ساعت 9 صبح در محل اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان خمینی 

شهر برگزار می گردد و طالبین می توانند 5 روز قبل از روز مزایده به نشانی فوق مراجعه و 
مورد مزایده را از نزدیک بازدید نماید. خریدار کسی است که باالترین قیمت راپیشنهاد نماید، 
خریدار می بایستی ده درصد قیمت پیشنهادی را فی المجلس و مابقی را ظرف یک ماه از 
تاریخ مزایده به حساب سپرده دادگستری واریز نماید در غیر اینصورت ده درصد اولیه پس از 
کسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد. شایان ذکر است اجرای احکام مدنی 
تکلیفی در تحویل مال به خریدار ندارد. تذکر: متقاضیان شرکت در مزایده می بایست 10 
درصد بهای مال را طی فیش چهار نسخه ایی به حساب سپرده دادگستری خمینی شهر به 
شماره 2171290271003 نزد بانک ملی واریز و با در دست داشتن اصل فیش و اصل کارت 
ملی نیم ساعت قبل از شــروع مزایده به اجرای احکام مدنی مراجعه و درخواست شرکت 
 در مزایده را تکمیل و به همراه کپی کارت ملی و اصل فیش ســپرده تحویل اجرا نمایید.

 م الف: 630494 دفتراجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان خمینی شهر
حصر وراثت

8/5  آقای امید شیاســی دارای شناسنامه شــماره 5490112360 به شرح دادخواست به 
کالسه 430/98 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان معصومه صائبی نسیم آبادی به شناسنامه 1 در تاریخ 98/7/28 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- امید شیاسی، ش.ش 
5490112360، ت.ت 1378/7/4 فرزند پســر 2- فاطمه صائبی نسیم آبادی، ش.ش 1، 
ت.ت 1318/5/4 مادر.  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 636862 

شعبه اول شورای حل اختالف تیران و کرون 

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری 
اصفهان اظهار کرد: در کلینیک فضای سبز پارک 
ایثارگران خدماتی همچون توصیه های تغذیه ای 
برای گیاهان، معرفــی و عرضه انــوع گونه های 
گیاهی مقاوم بــه کم آبی، فروش لــوازم تراریوم 
و آماده ســازی رایگان، عرضه انــواع کاکتوس و 

ساکولنت، مشاوره رایگان در خصوص 
نگهداری گل ها و گیاهــان در خانه، 
آموزش گل کاری و تعویض گلدان به 
کودکان به شــهروندان ارائه می شود. 
فروغ مرتضایی نژاد خاطرنشــان کرد: 
در حال حاضر کلینیک تخصصی گیاه 
پزشکی سازمان پارک ها و فضای سبز 
با هدف شناسایی آفات و بیماری های 

موجود در گیاهان و درمان آنها در بوســتان ملت 
راه اندازی شده است. مدیرعامل سازمان پارک ها 
و فضای ســبز شــهرداری اصفهان ادامه داد: در 
این کلینیک انواع تجهیزات آزمایشــگاهی برای 
بررسی آفات و بیماری های گیاهان وجود دارد و 
تمام خدمات آن به صورت رایگان ارائه می شــود. 

وی خاطرنشــان کرد: مردم مراجعات متعددی 
برای دریافت مشــاوره درباره آفات و بیماری های 
گیاهی به ویژه در زمینه گیاهان خانگی به کلینیک 
تخصصی گیاه پزشکی دارند و این مرکز با خدماتی 
که به صــورت تخصصی و رایــگان ارائه می کند، 
پاسخگوی نیازهای شهروندان است. مرتضایی نژاد 

با اشــاره به ایجاد فضای ســبز عمودی در شهر، 
خاطرنشان کرد: فضای سبز عمودی یا باغ بام به 
معنای ایجاد فضاهای ســبز در بام تمام مناطق 
یکی از اولویت های این ســازمان است و در حال 
برنامه ریزی برای استفاده از گونه های گیاهی مقاوم 

برای این دیوارها هستیم.       

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری خبر داد:

افتتاح کلینیک فضای سبز در پارک ایثارگران
معاون برنامه ریزی، فناوری و پژوهش ســازمان 
مدیریت پســماند شــهرداری اصفهان به لزوم 
پیشــبرد برنامه های این ســازمان با محوریت 
مدیریت اســتراتژیک اشــاره کــرده و گفت: 
مدیریــت اســتراتژیک مجموعــه تصمیم ها و 
اقدامات مدیریتی اســت که عملکرد بلند مدت 

یک سازمان را تعیین می کند و بررسی محیطی 
)هم محیط خارجی و هم محیط داخلی( تدوین 
استراتژی، اجرای اســتراتژی، ارزیابی و کنترل 
را برعهده دارد. فرشــاد مســتأجران ادامه داد: 
ســازمان مدیریت پسماند شــهرداری اصفهان 
با مشارکت جهاد دانشــگاه صنعتی اصفهان با 

اهدافی همچون طراحی زیر ســاخت مدیریت 
عملکرد کســب و کار، طراحی زیــر نظام زایش 
اســتراتژی، طراحی زیر نظام تولیــد اهداف و 
چشم انداز، طراحی زیر نظام تصمیم سازی، ایجاد 
بستر زایش اســتراتژی، طراحی ابزار مدیریت 
پرتفولیوی اســتراتژیک، تهیه سند اولیه برنامه 
اســتراتژیک و ... از ابتدای شهریور 
ماه سال جاری اقدام به تدوین نظام 
مدیریت اســتراتژیک سازمان کرده 
است. مستأجران با اشــاره به پروژه 
طراحی نظام مدیریت استراتژیک در 
سازمان مدیریت پسماند شهرداری 
اصفهــان، تصریــح کــرد: تاکنون 
مجری مربوطه بازدیدهای کاملی از 
محل فعالیت های این سازمان از جمله کارخانه 
کمپوســت، مرکز پردازش ها )شــرق و غرب(، 
معدن و لندفیل داشته و همچنین با افراد خبره 
در محل ستاد مصاحبه های صورت داده است و در 
هفته های آتی جلسات آموزشی برای کارشناسان 

صورت می گیرد.

معاون برنامه ریزی مدیریت پسماند شهرداری خبر داد:

تدوین نظام مدیریت استراتژیک درسازمان پسماند شهرداری
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یادداشت

بعید می دانیم تا به حال این ســوال ذهن تان را به خود مشغول 
نکرده باشد که چرا بعضی از افراد در خیلی از مراحل زندگی خود 
موفق هستند در حالی که عده ای نیز انگار هرگز موفق نمی شوند 
و کنار می کشند؟ میان این دو گروه، تفاوت های اساسی وجود 
دارد؛ اما خوشبختانه حتی اگر شــما جزو دسته ناموفق ها هم 
باشید، از همین امروز می توانید شروع به انجام کارهایی بکنید که 
ورق را برگردانید. با ما همراه باشید تا به شما بگوییم افراد موفق 
چگونه به هر آنچه می خواهند می رسند و شما چگونه می توانید 

بیشتر شبیه آنها شوید.
افراد موفق تصویر روشنی از هدف خود دارند

آیا واقعا می دانید چه می خواهید؟ بیشتر انسان ها اصال ایده ای از 
اینکه موفقیت چه شکلی است ندارند و نمی دانند از زندگی چه 
می خواهند. اگر ندانید چه می خواهید چگونه می خواهید تالش 
بکنید؟ خیلی از افراد می خواهند کسب و کار خود را شروع کنند 
و ترجیح می دهند به جای اینکه برای یک نفر دیگر کار کنند، 
رییس خودشان باشند؛ اما موفق نمی شوند. علتش این است که 
نه می دانند دقیقا چه می خواهند و نه می دانند چه باید بکنند؛ 
بنابراین هرگز کاری را شــروع نمی کنند. اگر شما مسیر را بلد 
نباشید و خوب ندانید کجا قرار است بروید، در نهایت به جایی 
خواهید رسید که واقعا نمی خواستید آنجا باشید. شما نه تنها باید 
در ذهن خود، مسیر درست را ترسیم کنید بلکه باید هر بار که 

هدف تان را تجسم می کنید، انگیزه تان تقویت شود. 
افراد موفق برنامه دارند

موفقیت تصادفی نیست، بلکه یک علم اســت و باید برای آن 
برنامه ریزی داشــت و طراحی اش کرد. یعنی شــما می توانید 
موفقیت تان را طرح ریزی کنید. بعد از اینکه دقیقا مشــخص 
کردید چه می خواهید و هدف تان چیست، قدم بعدی این است 
که یک برنامه درست و دقیق تعیین کنید تا بتوانید مسیرتان را 

در پیش بگیرید.

چرا بعضی از آدم ها موفق می شوند و بعضی ها نه؟

عکس روز

دوخط کتاب

چرا این همه اختالف؟ پدر 
بــزرگ گوســاله گفــت: 
پســرم آنهــا بــه »مزرعه 
دارها« ســواری می دهند 
پس زنــده می ماننــد! یادت 
باشــد راز زنــده مانــدن در 

مزرعه است ...

»من گوساله ام« 
بزرگمهر حسین پور

سواری دادن، راز زنده 
ماندن است!

گوساله گفت: پدر بزرگ، 
آدم ها مــا را می کشــند و 
همه جای ما را می خورند! 
اما خرها را نه می کشــند 
و نــه هیــچ جای شــان را 
می خورنــد...! یعنی واقعا 
آنها خوردنی نیســتند...؟! 

یک شرکت مســافرتی آنالین قصد دارد ۵ تا ۱۰ نفر را برای اقامت در برخی از 
لوکس ترین خانه های جهان استخدام کند. شــاید اقامت در این خانه ها برای 
بسیاری از افراد مثل یک هدیه باشد؛ اما به داوطلبانی که مایل به اقامت در این 
خانه ها باشند مبلغ ۲۰۰۰ پوند پرداخت می شود. این خانه های لوکس بی نظیر  
هستند، برای مثال یک خانه مجلل در بهترین منطقه اشرافی در کل فرانسه، 
یک ویالی ۲۵ خوابه اسپانیایی، یک خانه ساحلی در اقیانوس اختصاصی فلوریدا 
و یک عمارت ۱۴۰۰۰ متر مربعی در محله اقیانوس آرام ســان فرانسیسکو از 

مهم ترین اقامتگاه هایی است که  می توان برای سکونت انتخاب کرد.

آگهی یک آژانس برای سکونت در خانه اشرافی!

یک عروس آمریکایی با اقدامی عجیب توجه رسانه ها را به سمت خود جلب 
کرده است. او به جای گل از ناگت مرغ استفاده کرده و حاال  بسیاری مشتاق 
شده اند تا علت این اقدام عجیب را بدانند. این عروس که جینا اسپنتر نام 
دارد اعالم کرده که همسرش از دوران کودکی عاشق ناگت بوده و به همین 
دلیل نیز تصمیم گرفته برای سوپرایز کردن او از ناگت مرغ استفاده کند. این 
ایده از روزی شروع شد که این زوج چند روز پیش از عروس در رستورانی 
حضور داشتند و همســر این زن اعالم کرد مایل است ناگت سفارش دهد 

چون از دوران کودکی به ناگت عالقه خاصی داشته است. 

عجیب ترین دسته گل عروس سال ۲۰۱۹ ساخته شد

مجموعه ای از مجسمه ها و ساختارهای معماری جدید در شهر تالین، پایتخت 
Tallinn Archi�کشور استونی نصب شده است. این مجسمه ها برای دو ساالنه 

 Steampunk سال ۲۰۱۹ طراحی شده اند. مجسمه tecture Biennial
توسط چندین شرکت طراحی معماری ساخته شده و ترکیبی از پیشرفته ترین 
فناوری های روز دنیا و تکنیک های قدیمی کار با چوب ها و ساخت مجسمه های 
چوبی است. ویژگی بارز این مجسمه، پیچ های درهم و گمراه کننده ای است که 

از هر سو نگاه کنید؛ متفاوت با سوی دیگر به نظر می رسند.  

ساخت مجسمه با تکنیک های قدیمی چوب سازی

 به سوی
 والیت عشق

کاروان زائــران پیاده 
روســتاهای خراسان 
شــمالی برای شرکت 
در مراسم شهادت امام 
رئوف، به ســمت حرم 
مطهر رضــوی حرکت 

کردند.

 مهسا احمدی

به همت متخصصان فوالد مبارکه، بهینه سازی سامانه کنترلی اسکراپ چاپر 
واحد اسید شویی شماره یک اجرا شد. سرپرست تعمیرات تخصصی نورد سرد 
گفت: اسکراپ چاپر اسید شویی شماره یک از تجهیزات اصلی خط تولیدفوالد 

مبارکه است که کناره های ورق را برش می دهد.
 سید محمد حســن امامی با اشــاره به کارکرد باالی موتور و سیستم کنترلی 
این تجهیز و توقفات زیاد که واحد را در رســیدن به اهداف ســاالنه با مشکل 
روبه رو کرده بود گفت: تمام مراحل بهینه ســازی این سیســتم شامل امکان 
سنجی، طراحی، نقشه کشی، تامین قطعات، نصب تنظیم، تست و راه اندازی 
با موفقیت اجرا شد. حق پناه، مسئول این طرح نیز با بیان اینکه موتور، درایو و 
دیگر تجهیزات تابلو در خط تولید نصب شد گفت: تنظیمات دقیق درایو برای 
کنترل دقیق سرعت و ارتباط plc از مراحل بعدی بود و این تجهیز با موفقیت 

در مدار تولید قرار گرفت. 
چاوشی، کارشناس برق اسید شویی شماره یک هم با بیان اینکه تمام مراحل 
آماده سازی، ساخت و نصب اساس موتور، ســاخت و نصب کوپلینگ موتور به 

همت متخصصان برق، مکانیک و اتوماســیون فوالد اجرا شــد، گفت: هنگام 
اجرای مراحل طرح، کمترین توقف در خط تولید رخ داد.

تئاتر »مرشد عباس« تا سوم آبان ماه هر شب از ساعت ۱۹ در تماشاخانه اصفهان، 
مجموعه فرهنگی هنری فرشچیان به روی صحنه می رود.

در تئاتر چیزی که بیشتر از مفهوم اهمیت دارد کیفیت است وقتی تئاتر با کیفیتی 
به مخاطب ارائه شــود قطعا مفهوم خود را می رساند و تئاترهایی که یک نقصان 
اجتماعی را با تاکید بــر رفتارهای دینی به روی صحنه می برنــد، بهتر با مردم 
ارتباط برقرار می کنند.کارگردان تئاتر مرشد عباس گفت: این تئاتر از سوی دفتر 
تخصصی تئاتر وابسته به سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان 
از ۲۱ مهرماه به روی صحنه رفته و تا ســوم آبان ماه هر شــب از ساعت ۱۹ در 

تماشاخانه اصفهان مجموعه فرهنگی هنری فرشچیان اجرا می شود.
محمدرضا بزرگ زاد که نویسندگی، طراحی و کارگردانی این اثر را به عهده دارد، 
افزود: تئاتر »مرشد عباس« با حضور ۱۵ بازیگر از سه نسل تئاتر اصفهان به روی 

صحنه می رود.
وی اظهار کرد: »مرشــد عباس« نمایشی اجتماعی اســت که با نقد رفتارهای 
متداول شهروندی و به نمایش گذاشتن عواقب این رفتار، رویدادی ناشی از عدم 
وفای به عهد در امر خرید و فروش یک آپارتمان مسکونی را به عنوان سر رشته 

روابط علت و معلولی رویدادهای درام بر می گزیند و شــخصیت های نمایش از 
طریق نوع واکنش به این عهد شکنی معرفی می شوند.

کارگردان این تئاتر با بیان اینکه این تئاتر دو قصه موازی را روایت می کند، تصریح 
کرد: نویسنده از طریق روایت این قصه تالش می کند توجه مخاطب را به حوزه 
رفتارگرایی دینی از طریق برجسته کردن فضایل اخالقی از جمله وفای به عهد 
در شخصیت حضرت ابوالفضل العباس)ع( و از طریق پیشبرد موازی قصه نمایش 
با تعزیه معروف به پشت خیمه که در آن حضرت ابوالفضل)ع( پیشنهاد شمر ابن 
ذی الجوشن را برای دست شستن از بیعت امام رد می کند، رفتار ناب دینی را با 

رفتار اجتماعی معاصر مقایسه کند.
بزرگ زاد گفت: تئاتر باید با همه اقشار جامعه ارتباط برقرار کند و قصه های آشنا 
و روزمره شان را به تصویر بکشد تا مردم انعکاسی از زندگی عادی خود را در آن 

ببینند و درس بگیرند.
وی خاطرنشان کرد: عالقه مندان برای خرید بلیت این تئاتر می توانند به سایت 
partakticket.com مراجعه کرده و یا با شــماره ۰۹۱363۰۱76۲ تماس 

حاصل کنند.

با تکیه بر دانش بومی صورت گرفت؛

بهینه سازی سامانه کنترلی واحد اسید شویی فوالد مبارکه

تاکید بر رفتارهای دینی در تئاتر اجتماعی »مرشد عباس« اربعین حسین )ع( بار دیگر از راه رسید و قرار ساالنه عاشقان با حسین بن علی 
)ع( تکرار شد. خیلی ها دل شان می خواســت این اربعین در جوار حرم امام 

حسین )ع( باشند و از نجف تا کربال با پای پیاده طی کنند؛ اما نشد.
خیلی ها می خواستند همچون حضرت زینب )س( بی تاب باشند، او که با تمام 
خستگی اش خود را در اربعین به  حسین  )ع( رساند تا پاره پاره های قلبش، در 

کنار  برادرش آرام گیرد.
مغناطیس عشق، سالیان سال است که مشــتاقان را با پای پیاده به سوی تو 
رهسپار کرده است تا پذیرای شان باشی، ای حســین، ای امام مهربانی ها! ما 

جاماندگانت را دریاب!
 عاشــقان حضرت، با دل هایی شکســته همگام با جامانــدگان اربعین، طی

 یک راهپیمایی از میدان الله تا آستان مقدس امامزاده جعفر )ع( پای پیاده 
 و به عشق مســیر نجف تا کربال،همچون  عاشــقان اباعبدا...)ع( که هر سال

 به عشــق اربعین پای پیاده به ســمت کربال حرکت می کنند، این مسیر را 
پیمودند.

چند سالی است اصفهانی ها در راهپیمایی جاماندگان اربعین حسینی شرکت 
می کنند و همنوا با زائران کربالی معلی نوای لبیک یا حسین سر می دهند.

امسال هم راهپیمایی »جاماندگان اربعین حســینی« از میدان الله تا حرم 
امامزاده جعفر )ع( پس از طلوع آفتاب آغاز شد و زن و مرد ، پیر و جوان و حتی 

خردساالن قدم در مسیر عشق نهادند.
میدان الله، آماده برای آغاز پیاده روی بزرگ جاماندگان اربعین حسینی بود و 
از ساعت ها قبل نیروهای انتظامی، راهنمایی و رانندگی، اورژانس و... درمسیر 

پیاده روی جاماندگان حاضر بودند.
موکب ها چند روزی بود که جهت پذیرایی از زائران امامزاده جعفر)ع( حضور 
داشتند. خیلی از موکب داران از شب قبل اربعین نخوابیده بودند تا روز اربعین 
به خوبی از راهپیمایان پذیرایی کنند. آنها مــی گفتند: اینجا کربالیی دیگر 

است، اینجا تداعی شور و عشق حسینی است.
»ســالم بر حســین )ع(، فرزندان و اصحاب ایشــان«، آغازگــر پیاده روی 
جاماندگان اربعین  حسینی بود و  اشــک ها هنگام سالم بر امام حسین )ع( 

ســرازیر می شــد؛ چراکه همه حاضران در این راهپیمایی دوست داشتند 
 این ســالم را فرســنگ ها آن طرف تر، مقابل گنبد طالیی دو فرزند شــهید

 امیر المومنین )ع( ادا می کردند.
راهپیمایان جامانده، با لبیک یاحسین)ع( حرکت  کردند تا این مراسم هرچه 

باشکوه تر برگزار شود.
لحظه به لحظه بر جمعیت عاشقان راه حسین اضافه می شد. جاماندگان با دلی 
سرشار از محبت به اهل بیت )ع( در راهی قدم گذاشته بودند که منتهایش به 

دریای با عظمت زائران کربالی معلی در اربعین حسینی می رسید.
یک جوان عزم کربال داشته و دلش می خواســته با پای برهنه در مسیر نجف 
تا کربال قدم بردارد؛ اما بیماری پدرش و ضرورت مراقبت از او این اجازه را به 
او نداده بود. مادری کهنســال بی تاب بود، دختــرش می گفت مادرم آرزوی 
کربال داشــت؛ اما یک حادثه این آرزو را به رویا تبدیل کرد. وقتی متوجه شد 
جاماندگان هم پیاده روی می کنند، از من خواســت او را بــا ویلچر به حرم 

امامزاده جعفر )ع( بیاورم.
هیئت های مذهبی یکی پس از دیگری نوحه خوانی می کردند و دسته ها سوز 

دل خود را با زنجیر به سینه خود می کوبیدند.
اذان ظهر که از گلدسته های امامزاده پخش شد؛ آنها که به حرم رسیده بودند 
در صحن مبارک و آنها که نرسیده بودند به تأسی از امام حسین )ع( نماز اول 

وقت را در گوشه ای از خیابان و نزدیک حرم اقامه کردند.
نماز به امامت آیت ا... طباطبایی نژاد، امام جمعه اصفهان خوانده شد و عاشقان 

حسین)ع( به او اقتدا کردند.
بعد از نماز، غوغایی دیگر در یکی از صحن های امامزاده بر پا شد، بزرگ ترین 
تعزیه کشور که یادآور حماســه حســین )ع( بود به نمایش درآمد. قیامتی 
برپا بود که وصف آن را با زبان نمی توان گفت بلکــه باید با تمام وجود حس 
 کرد؛ پیر و جوان اشــک ریختند و برای مظلومیت حســین)ع( نوحه سرایی

 کردند.
روز اربعین در امامزاده جعفر)ع( شــور حســینی برپا بود که همه نشانی از  
ارادت مردم به سید و ساال رشــهیدان داشــت. پیاده روی اربعین تنها یک 
 راهپیمایی همگانی نیست، تنها شور حسینی هم نیست بلکه یک وعده قرار 

عاشقانه است که دل های عاشقان حسین)ع( را آرام می کند. 

حدیث زاهدی

از کربال تا امامزاده جعفر )ع(
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