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8 صفحه
قیمت: 1000 تومان

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی

 پلیس فتا در مورد رشد حساب های اجاره ای در اصفهان هشدار داد: 

اجاره ای ها در تیررس پلیس
5

 وضعیت قرمز تورم در روستاها
  نرخ تورم ماهانه خانوارهای روستایی استان اصفهان ۲.۶ درصد افزایش داشته است؛
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رییس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی استان:

»بازار محوری« باید در اولویت صنایع اصفهان قرار گیرد
رییس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی استان اصفهان، »تولید محوری« را یکی از نقاط ضعف صنایع این استان 

عنوان کرد و گفت: بیشتر صنایع اصفهان به جای »بازار محوری«، تولید محور هستند.... 

 جدال اصفهانی ها در اولین بازی دور برگشت؛ 

هیجان به وقت فوتسال
نیم فصل دوم رقابت های لیگ برتر فوتسال کشور در حالی عصر پنجشــنبه با برگزاری شش دیدار آغاز می شود که در 
حساس ترین دیدار هفته چهاردهم و در دربی نصف جهان تیم گیتی پسند اصفهان در شاهین شهر به مصاف تیم هایپر 

این شهر می رود..

  اقدام قابل توجه مدیران منطقه سه شهرداری  اصفهان برای معرفی ابنیه های تاریخی این منطقه:

راه اندازی هشتگ میراث داران شهر
» میراث داران شهر« هشتگی است که منطقه سه شــهرداری اصفهان در راستای معرفی بیشتر ابنیه های تاریخی این 
منطقه جهت سرمایه گذاران و گردشگران، هم چنین اهمیت دادن به میراث گذشتگان این دیار در کانال های خروجی 

فضای مجازی خود راه اندازی کرده است...

صفحه 3

صفحه 6

صفحه 7

مسئول تشکل های دینی اداره کل تبلیغات اسالمی اصفهان خبرداد:

برگزاری مسابقه »رفاقت با فهمیده ها« در مدارس استان اصفهان

5

درخشش مدال حمایت 
از تولیدات داخلی بر 
سینه فوالد مبارکه

 رتبه چهارم اصفهان
 در تولید زعفران

3 8

عزاداری شهادت امام رضا)ع( در حرم رضوی
 مراســم عزاداری شــهادت امام رضا)ع( صبح  دیروز و همزمان باســالروز شــهادت حضرت، با حضور جمــع کثیری از عاشــقان آن حضرت در 

حرم رضوی برگزار شد.

عکس: ایمنا

عکس خبر

پدرآرمان غیاثی، پسر هشت ســاله ای که ۲۹ شهریورماه در مسابقات 
ســنگ نوردی اصفهان از ارتفاع هشت متری ســقوط کرده بود،گفت: 
باوجودی که آرمان تحت پوشش بیمه ورزشی و بیمه تأمین اجتماعی 
است، اما گفته اند، چون شــکایت کرده ایم، بیمه شــامل حال پسرم 
نمی شود و تا امروز تمام هزینه های درمان را شخصی پرداخت کرده ایم.

وی در گفت وگو با ایسنا با بیان اینکه مشکالت کنونی آرمان راه رفتن، 
حافظه کوتاه مدت و تکلم اســت، اظهار کرد: پزشــک آرمان با دستور 
ترخیص، برای تکلم او، گفتاردرمانی و برای راه رفتن پســرم دســتور 

کاردرمانی داده است.
پدر آرمان غیاثی گفت: باوجودی که آرمان تحت پوشش بیمه ورزشی 
و بیمه تأمین اجتماعی است، اما گفته اند، چون شکایت کرده ایم، بیمه 
شامل حال پسرم نمی شود و تا امروز تمام هزینه های درمان را شخصی 
پرداخت کرده ایم.وی با بیان اینکه »ما نیاز مالی نداریم«، افزود: مسئوالن 
به دنبال این هســتند که با کمک مالی به ما و جوسازی بگویند که ما 
هزینه های آرمان را تقبل کرده ایم و اصاًل موضوع را از جریان اصلی خارج 
کنند، در حالی که اگر مسئوالن وظایف خود را درست انجام داده بودند، 

اکنون نیاز به حمایت مالی نبود.
غیاثی تصریح کرد: مســئوالن باید وظایف خود را انجام می دادند، اما 
انجام ندادند و بدتر از همه از برگزاری چنین مسابقه ای اظهار بی اطالعی 
کرده اند.وی گفــت: مدیــرکل تربیت بدنی و رئیس هیئــت، با اظهار 
بی اطالعی، اصول اصلی مدیریت را زیر سؤال برده اند و از نظر ما مسئوالن 

ورزشی اصفهان، صالحیت تصمیم گیری و برخورد با این قضیه را ندارند، 
بنابراین از وزارتخانه و تهران مستقیم پیگیر پرونده هستیم.

پدر آرمان غیاثی تأکید کرد: برای آرمان این اتفاق پیش آمد و امروز دیگر 
تنها بحث پیگیری های »آرمان پسرم« نیست و نباید این مشکل، برای 

خانواده دیگری رخ دهد.

پدر آرمان غیاثی:
بیمه هزینه درمان آرمان را تقبل نکرد! 
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نماینده دائم سوریه در سازمان ملل:
 بازپس گیری جوالن
 اولویت سوریه است

نماینده دائم سوریه در سازمان ملل بازپس گیری 
جوالن را اولویت کشــورش دانســت. الجعفری 
گفت که برخی از کشورهای غربی صاحب نفوذ 
در شــورای امنیت تالش کردند که این نهاد را 
به کنترل خــود در آورده و آن را به ابزاری برای 
تحقق اهداف شــان که مبتنی بر دزدی و سلطه 
اســت تبدیل کنند.وی گفت که ملت های عربی 
همچنان قربانی اقدامات تجاوزکارانه و بحران های 
ساختگی هســتند و با وجود گذشت هفت دهه 
اشغالگری رژیم صهیونیستی در فلسطین، جوالن 
و جنوب لبنان ادامه دارد و این در حالی است که 
سازمان ملل متحد و شــورای امنیت نمی توانند 
قطعنامه هــای خود بــرای پایــان دادن به این 

اشغالگری ارائه دهند.

4 وزیر عراق استیضاح می شوند
محمد الحلبوسی، رییس پارلمان عراق گفت که 
چهار وزیر کابینه او ماه آینده میالدی استیضاح 
خواهند شــد. عادل عبدالمهدی هم برای پاسخ 
به سواالت پارلمان در این نشست حضور خواهد 
یافت. بر اســاس این گزارش، ثامر الغضبان وزیر 
نفت، لؤی الخطیب وزیر بــرق، عبدا... الجبوری 
وزیر صنعت و فواد حســین وزیر دارایی کابینه 
عبدالمهدی اســتیضاح خواهند شد. نمایندگان 
پارلمان همچنین به لغو امتیازات مالی ســران 
قوا، نمایندگان، وزیران و مسئوالن ارشد همچون 
هیئت های مســتقل قضایی و اســتانداران رای 

مثبت دادند.

تالش هند به سرمایه گذاری 
عربستان در طرح های نفتی

نارندرا مؤدی، نخست وزیر هند که به عربستان 
سعودی سفر کرده است در مصاحبه ای در ریاض 
ضمن تاکید بر اینکه رابطه هند و عربســتان در 
حال حرکت به ســوی یک همــکاری راهبردی 
نزدیک اســت ابراز امیدواری کرد که شــرکت 
آرامکــوی عربســتان ســعودی در طرح های 
راهبردی نفت و گاز هند ســرمایه گذاری کند. 
وی در مصاحبه با رســانه های عربستانی گفت: 
هند ۱۸ درصد از نفت خود را از عربســتان وارد 
می کند و به این ترتیب عربستان سعودی دومین 
منبع بزرگ نفتی برای ما محســوب می شود. ما 
اکنون از یک رابطه خریدار و فروشــنده در حال 
حرکت به سوی یک همکاری راهبردی نزدیک تر 
هستیم و این شامل ســرمایه گذاری عربستان 
سعودی در پروژه های نفتی و گازی هند می شود. 
عربستان ماه گذشته اعالم کرد که این کشور به 
دنبال ســرمایه گذاری ۱۰۰ میلیارد دالری در 
بخش های پتروشــیمی، معادن، زیرساخت ها و 

... در هند است.

سازمان ملل مرگ ابوبکر 
بغدادی را تایید نمی کند

هماهنگ کننده تیم بازرسان سازمان ملل درباره 
گروه های تروریستی اعالم کرد که به اسناد و ادله 
کافی برای تایید مرگ ســرکرده داعش دســت 
نیافته است. ادموند فیتون، هماهنگ کننده تیم 
بازرسان سازمان ملل درباره گروه های تروریستی 
در گفت وگو با خبرگزاری اسپوتنیک اعالم کرد 
که تیم وی تا این لحظــه نمی تواند مرگ ابوبکر 
بغدادی، سرکرده داعش را تایید کند. وی در این 
باره گفت: نه، من تایید نمی کنم؛ اما معتقدم که 
باید به این موضوع با جدیــت نگاه کرد. روش ما 
این است که با احتیاط با خبرها برخورد کنیم تا 
بتوانیم آن را از یکی از کشورهای عضو بشنویم. 
فیتون در ادامه افزود: اگر مرگ بغدادی تایید شود 
این یک ضربه برای داعــش خواهد بود؛ اما برای 

نابودی آن کافی نیست.

 کره شمالی 
پیشنهاد سئول را رد کرد

کره شمالی پیشنهاد کره جنوبی برای گفت وگو 
درباره سرنوشت منطقه گردشگری بین دو کشور 
را نپذیرفت. روز دوشــنبه، کره جنوبی پیشنهاد 
برگزاری مذاکرات در ســطح کاری را درباره این 
منطقه گردشــگری به پیونگ یانگ مطرح کرد. 
کره شــمالی گفته که جزییات تنها می تواند از 
طریق تبادل اطالعات و اســناد مرتبــط با این 
منطقه گردشگری مورد بحث قرار گیرد. منطقه 
گردشگری کومگانگ واقع در شرق کره شمالی 

درست کمی آنطرف تر از مرز بین دو کره است.

تسلیت رهبر انقالب برای 
درگذشت حجت االسالم 

»سید جعفر مرتضی«
رهبر انقالب اســالمی در پیامی درگذشت 
حجه االسالم ســیدجعفر مرتضی را تسلیت 
گفتند. متن پیام رهبر معظم انقالب به شرح 

زیر است:
خبر درگذشــت عالم خدمتگزار و پرتالش 
جنــاب حجــه االســالم والمســلمین 
آقای ســیدجعفر مرتضــی در لبنــان را با 
تاســف دریافت کردم. این عالــم بزرگوار با 
تالیفات وزیــن و پرحجــم و محققانه خود 
در تاریخ صدر اســالم که از نگارشــی شیوا 
و قلمی قدرتمند برخوردار اســت، خدمت 
بزرگی به دنیای اســالم تقدیم کرده و نیاز 
فرهنگی مهمی را برآورده ســاخته اســت. 
اینجانب به خانــدان مکــرم و بازماندگان 
ایشــان و به جامعــه علمی لبنان تســلیت 
عرض می کنــم و رحمت و مغفــرت الهی و 
 حشــر با اجداد طاهرین را برای وی مسألت

 می نمایم.

 واکنش وزارت خارجه 
به کشته شدن ابوبکر بغدادی

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: ملت های 
عراق و سوریه با پشتیبانی لجستیکی ایران 
داعش را شکست دادند. سیدعباس موسوی 
با اشاره به خبر کشته شــدن ابوبکر بغدادی 
ســرکرده گروه تروریســتی داعش افزود: 
داعش، ابوبکر بغدادی و امثال ایشــان را که 
در لیست گروه های تروریستی در منطقه و 
جهان هســتند، به اعتراف خود آمریکایی ها 
تشکیل شده اند. وی با تاکید بر این موضوع 
که ما کشته شدن بغدادی را پایان تروریسم 
و داعش نمی دانیم، گفت: هرچند داعش را 
به کمک ملت های منطقه شکســت دادیم 
اما هشــدار می دهیم که تفکر آنان همچنان 
زنده بــوده و احتمــال دارد بازماندگان این 
گروه توسط آمریکا دوباره سازماندهی شده 
و دست به اقدام خرابکارانه در منطقه بزنند. 
سخنگوی دســتگاه دیپلماســی ادامه داد: 
اقدام آمریکا در کشــتن بغدادی که با سر و 
صدای زیاد تبلیغ می شــود، عجیب نیست. 
هر سال و در موســم انتخابات، آمریکایی ها 
 برای مصارف داخلی چنین برگه هایی را رو 

می کنند.

 رایزنی عمار حکیم
 با سفیر ایران در عراق

رییس جریان حکمت ملی عراق با سفیر ایران 
در بغداد دیدار و گفت وگو کرد. عمار حکیم، 
رییس جریان حکمت ملی عراق در دیدار با 
سفیر ایران در عراق تاکید کرد که مصلحت 
همه در آرامــش و روی آوردن به گفت وگو 
است. وی بر ضرورت دور نگه داشتن منطقه 
از هر گونه تنش که بر امنیت منطقه ای تاثیر 
می گــذارد، تاکید کرد. حکیــم گفت: ما در 
دیدار با سفیر ایران در بغداد روابط دو جانبه 
عراق و ایــران و تحوالت عــراق و منطقه را 
مورد رایزنی قرار دادیم. وی، ضمن تمجید از 
تالش هایی که برای موفقیت مراسم اربعین 
انجام شــد به نقش این تجمعــات میلیونی 
در نزدیک کــردن ملت ها و مبادلــه افکار و 

فرهنگ ها پرداخت.

سردار جاللی
رییس سازمان پدافند غیرعامل:

 دبیرکل حزب موتلفه اسالمی اظهار کرد: دلسوزان 
و عالقه مندان به نظام و مصالح کشــور از مواضع 
اخیر ریاســت جمهــوری اظهار نگرانــی دارند. 
رییس جمهور در شــرایط خاص منطقه و جهان 
و مشکالت داخلی و اقتدار سیاست های نظام، به 
جای اعالم مواضع ملی و در جهت ایجاد آرامش و 
وحدت ملی، مواضعی تقابلی مطرح می کند که در 
مواردی مغایر با قانون اساسی است و بر مشکالت 
جاری می افزاید.  اســدا... بادامچیان  افزود: حزب 
مؤتلفه اســالمی تخریب و تضعیف رییس جمهور 
قانونی را جایز نمی داند ولی از باب تذکر به ریاست 
محترم جمهوری یادآور می شــود کــه اگر دولت 
ایشان در این 6 سال مشکالت تورم و گرانی های 
بالجهت و مشکالت معیشــتی مردم را نتوانسته 
 حل کند، چاره در فرافکنی و طرح مسائل جنجالی 
نیســت. رییس جمهور ادبیات خود را به ادبیات 

محبت و مدارا با همه تغییر دهد. 

 مواضع روحانی موجب 
نگرانی دلسوزان شده است

 دبیرکل حزب موتلفه اسالمی:

کافه سیاست

عکس  خبر

 رونمایی روسیه 
از ناو یخ شکن جدید

نیروی دریایی روســیه در سن پترزبورگ از 
ناو یخ شــکن جدید خود رونمایی کرد. تنها 
چند روز پس از رزمایش گسترده نظامی در 
شمال غربی روسیه، این کشور یخ شکنی را 
رونمایی کرد که بخشی از ناوگانی است که 
کارت برنده روسیه در نبرد برای قطب شمال 
قلمداد می شــود. این کشتی که می تواند در 
میان یخ هایی به ضخامت 6 فوت حرکت کند 
در ۲۰۲۲ یا ۲۰۲۳ عملیاتی می شود. روسیه 
بزرگ ترین ناوگان یخ شــکن دنیا را دارد که 
متشکل از ۴۰ کشتی دولتی یا خصوصی است 

و شش یخ شکن هسته ای دارد.

واکنش انصارا... به ادعای نتانیاهو درباره موشک های ایرانی

پیشنهاد سردبیر:

رییس سازمان پدافند غیرعامل گفت: آمریکایی ها 
آغاز کننده پیمان های دفاعی ســایبری هستند 
و اکنون ضروری اســت که ما نیز با کشــورهای 
همسو مانند چین و روسیه پیمان دفاع سایبری 
منعقد کنیم. ســردار غالمرضا جاللی در پاسخ 
به اظهاراتی مبنی بر استفاده هکرهای روسی از 
فضای ســایبر ایران برای حمله به دیگر کشورها 
گفت: اینها داستان ســرایی، ادعاهای سیاسی و 
دروغ اســت و اعتباری ندارد. وی افزود: حتی با 
امکانات امروز دنیا نیز نمی توان منشــأ هکرها را 
شناسایی کرد و هر هکری می تواند با نفوذ به آی 
پی یک رایانه در کشور دیگری به وسیله آن رایانه 
به حمالت سایبری دســت بزند. سردار جاللی 
افزود: آمریکایی ها آغاز کننده پیمان های دفاعی 
سایبری هستند و اکنون ضروری است که ما نیز 
با کشورهای همسو مانند چین و روسیه پیمان 

دفاع سایبری منعقد کنیم.

پیمان دفاع با چین و روسیه 
ضروری است

امیرآبادی
نماینده قم در مجلس:

عضو فراکســیون نمایندگان والیی مجلس گفت: 
اصرار مقامات آمریکا بر اینکه ایــران باید FATF را 
تصویب کند، نشان می دهد که آنان به دنبال اعمال 
فشــار بر ایران از این طریق هســتند. محمدجواد 
ابطحی با اشــاره به اصرار دولتمردان برای تصویب 
لوایح FATF، اظهارداشــت: ادعای دولتمردان این 
است که FATF ما را از بحران های اقتصادی نجات 
می دهد که اگر واقعا اینچنین است، آنان باید ادعای 
خود را به صورت کتبی بنویسند، امضا کرده و تضمین 
دهند. ابطحی، نماینده مردم خمینی شهر در مجلس 
با اشاره به اینکه بنده معتقدم که دولتمردان در زمان 
امضای برجام به طرف مقابل تعهد داده اند که لوایح 
FATF را هم به تصویب می رســانند، یادآور شــد: 
برجام، پیوســت ها و بخش های محرمانه ای داشت 
که به مجلس ارائه نشد و قطعا تعهد دولت به تصویب 
لوایح FATF هم جزو موارد محرمانه ای است که در 

این قرارداد گنجانده شده است.

آمریکا به دنبال تصویب 
لوایح FATF است

عضو فراکسیون نمایندگان والیی:

نماینده قم در مجلس گفت: ۱۷۰ نماینده طرح 
شفافیت آرا را امضا کردند؛ اما ۵۰ نفر در صحن 
علنی به آن رای دادنــد که خودش نوعی ظاهر 
ســازی و عوام فریبی اســت. احمد امیرآبادی 
فراهانی گفت: قطعا مردم در انتخابات پیش رو 
براساس شعارها به جریانات و افراد رای نخواهند 
داد و به کارنامه، عملکرد و راهکارهای که برای 
مقابله با فساد ارائه می شود، نگاه خواهند کرد. 
وی با بیان اینکه در انتخابات پیش روی مجلس 
افرادی که با شفافیت پای به میدان بگذارند قطعا 
موفق خواهند بود، افزود: افــرادی که در اموال 
و زندگی خود شــفاف بوده اند و با فساد مبارزه 
کرده اند و برای آن هزینــه داده اند، مورد اقبال 
مردم قرار خواهند گرفت. نماینــده قم اظهار 
داشت:کسانی که در مقابل فســاد ایستاده اند 
و برای آن هزینه داده انــد در انتخابات پیش رو 

بیشتر مورد اقبال قرار خواهند گرفت.

برخی از نمایندگان 
عوام فریبی کردند

بین الملل

پاسخ جنیدی به جنجال های رسانه ای در مورد سفر به ژاپن
معاون حقوقی رییس جمهوری گفت: دولت تصمیم گرفت من به عنوان نماینده به ژاپن بروم و در مراسم 
آغاز به کار رسمی امپراتور جدید این کشور شرکت کنم. جنیدی گفت: بعد از ۳۰ سال امپراتور جدید در 
ژاپن کار خود را آغاز می کرد این یک رویداد بزرگ و مهم در این کشور بود. وی افزود: در بهار ۹۸ ژاپن از 
رییس جمهوری برای شرکت در این مراسم دعوت کرد که من به عنوان نماینده دولت ایران برای حضور 
و شرکت در این مراسم انتخاب و معرفی شــدم و مکاتبات نیز در بهار امســال انجام شد. معاون رییس 
جمهوری افزود: حضور هیئت ایرانی و به ویژه یک زن به عنوان معاون رییس جمهوری و نماینده دولت 
جمهوری اسالمی ایران در مراسم آغاز به کار امپراتوری ژاپن بسیار مورد احترام، توجه و استقبال حاضران 
و مقامات قرار گرفت و بســیار هم اثر گذار بود. جنیدی، ژاپن را مهم ترین کشور توسعه یافته آسیایی و 
غیرغربی دانست و گفت: در این سفر با بنیادها و بخش خصوصی فعال درحوزه »حل و فصل مسالمت آمیز 

اختالفات« و برخی رسانه ها دیدار و گفت و گو شد.

واکنش انصارا... به ادعای نتانیاهو درباره موشک های ایرانی
رییس کمیته عالی انقالب یمن به ادعاهای نخست وزیر رژیم صهیونیستی واکنش نشان داد و گفت: این اظهارات 
اسراییلی ها تنها پیامی برای تداوم تجاوزها به ملت یمن است. محمد علی الحوثی ادامه داد: نتانیاهو نمی تواند یک 
جمله را بدون تناقض کامل کند؛ او می گوید که ایرانی ها شروع به وارد کردن موشک به یمن کرده اند سپس در توییت 
دیگری می گوید که » گسترش توان موشکی برای ایران همچنان یک هدف است«! چگونه ایران به این سرعت اهداف 
خود را عملی کرده و پس از خودکفایی شروع به صادرات آن به یمن کرد؟ اقدامات فریبکارانه شما به پایان رسیده و 
زمان شما نیز پایان یافته است. وی در توییت دیگری نوشت: این اظهارات اسراییلی ها تنها پیامی برای تداوم تجاوزها 
به ملت یمن است و این مســئله به بیداری ملت یمن کمک می کند تا بر اطمینان شان از مشارکت حقیقی رژیم 
صهیونیستی در کنار ائتالف آمریکایی-سعودی-اماراتی برای حمله به یمن افزوده شود. پیش از این نتانیاهو با ابراز 
نگرانی از پیشرفت های کشورمان در صنعت موشکی گفت: ایران خواهان توسعه موشک های دقیقی است که قادرند 

هر هدفی در اسراییل را با خطای پنج تا ده متر نشانه بگیرند و آنها اکنون در حال این کار هستند.

چهره ها

طی روزهای اخیــر برخی از افراد و ســایت ها در 
فضای مجازی مدعی شدند وزیر جهاد کشاورزی 
از سمت خود استعفا داده و این استعفا در اعتراض 
به بازداشت خلیل آقایی رییس سازمان جنگل ها، 
مراتع و آبخیزداری صورت گرفته است. رسانه ها به 
نقل از منابع آگاه مدعی بودند محمود حجتی وزیر 
جهاد کشاورزی اســتعفای خود را تقدیم رییس 
جمهور کرده است و ظاهرا بر استعفای خود اصرار 
دارد، هر چند صحبتی از علل آن به میان نیامده بود. 
این ادعا البته دیروز از سوی وزارت جهاد کشاورزی 
رد و استعفای حجتی تکذیب شــد. رییس مرکز 
روابط عمومــی وزارت جهاد کشــاورزی در این 
رابطه گفت: شایعات مبنی بر استعفای وزیر جهاد 

کشاورزی کذب است. 
ســید علی محققی اظهار داشــت: وزیــر جهاد 
کشاورزی استعفا نداده و همچنان به کار خود ادامه 
می دهد. وی افزود: من هم ایــن خبر را در فضای 
مجازی دیدم؛ اما چنین چیزی صحت ندارد و وی 
همچنان در پست خود مشــغول فعالیت است. به 
نظر می رســد تکذیب این خبر نمی تواند صحه ای 
بر غیر واقعی بودن آن باشد چرا که پیش از این نیز 
خبرهای استعفای وزرایی به گوش رسید و تکذیب 
شد که در نهایت از قطار دولت پیاده شدند. این رویه 
پیش از این در مورد آخوندی وزیر راه و شهرسازی 

و قاضی زاده هاشمی وزیر 
بهداشت هم تکرار شد و 
در نهایت مشــخص شد 
که خبــر اســتعفای این 
وزرا صحت داشته است. 
محمود حجتی یکی از پر 
انتقادترین وزاری دولت 

روحانی بوده است. او در جریان واردات نهاده های 
دامی متهم به انحصار در این زمینه شد و ناچار در 
مجلس به ســواالت پر تعداد نمایندگان پاسخ داد 

و تا امــروز چندین کارت 
زرد از مجلس گرفته است. 
حجتی همچنین به دلیل 
صدور انواع بخشــنامه ها 
دســتورالعمل های  و 
کشــاورزی و اوضاع نابه 
سامان محصوالت باغی و 

کشاورزی مورد انتقاد است. 
نماینــدگان مجلــس حجتــی و ناکارآمــدی 
سیســتم مرتبــط بــا جهــاد کشــاورزی را 

عامــل ضــرر و زیــان و گرانــی و کمبودهــا 
 در بــازار میــوه و تــره بــار کشــور می داننــد.

آنها معتقدند وزارت خانه نه تنها برنامه های مدون 
ساالنه ای نداشته بلکه چشم اندازهای برنامه توسعه 
را نیز به ثمر نرسانده اســت. عالوه بر این حجتی و 
زیر مجموعه وی به دلیل فساد در توزیع و واردات 
گوشت هم به شــدت تحت فشــار قرار گرفته اند؛ 
اما ظاهرا دلیل اســتعفا، هیچ کــدام از این موارد 
نبوده و بازداشت یکی از مدیران ارشد وزارت جهاد 
کشــاورزی حجتی را وادار به اســتعفا کرده است. 
شماری از منابع رسانه ای از کناره گیری وزیر جهاد 
کشاورزی در اعتراض به بازداشــت خلیل آقایی، 

رییس سازمان جنگل ها خبر داده اند. 
رییس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور  
جهت پاره ای از توضیحات بــه قوه قضاییه احضار 
و بازداشت وی تایید شــد. موج بازداشت مدیران 
این وزارتخانه به همین جا ختم نشده و در ۱۴ مهر 
حمید ورناصری، مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور 
دام و در تابســتان برخی مدیران جهاد کشاورزی 
اســتان تهران به دلیل فســاد در موضوع واردات 
گوشت بازداشت شده بودند. اتفاقی که می تواند به 
عنوان بدترین عملکرد برای یک وزارتخانه خدماتی 

محسوب شود. 
حال باید دید طی روزهای آینده حجتی از کابینه 
دولت کنار گذاشته می شود یا  همچنان بر منصب 

خود باقی می ماند.

استعفایی که تکذیب شد

نماینده عربســتان در ســازمان ضمن تکرار اتهامات مسئوالن 
این کشور درباره دست داشــتن ایران در حمله به آرامکو گفت: 
عربستان به اصل گفت وگو و حل تنش از راه مسالمت آمیز ایمان 
دارد؛ اما هرگونــه دعوت به گفت وگو باید همــراه با توقف فوری 
تهدیدات و فعالیت های خصمانه باشد. عبدا...بن یحیی المعلمی، 
نماینده دائم عربستان در ســازمان ملل در جلسه شورای امنیت 
در رابطه با خاورمیانه گفت: عربستان در روز ۱۴ سپتامبر شاهد 

حمالتی وحشتناک به پاالیشــگاه های نفتی وابسته به شرکت 
ســعودی آرامکو با استفاده از ســالح ایرانی بود که این حمالت 
تقریبا ۵۰ درصد از تولید نفت کشــور را کاهــش داد. وی گفت: 
این اقــدام خصمانه نقض آشــکار قوانین و عــرف بین المللی و 
همچنین تجاوز به امنیت و صلح بین المللی به شــمار می رود و 
جامعه بین المللی باید موضعی تاریخی در این رابطه اتخاذ کند. 
المعلمی گفت: ما نه به دنبال جنگ هستیم، نه آن را می خواهیم و 

نه آتش آن را شعله ور می کنیم؛ اما همزمان برای حمایت از خاک، 
شهروندان و منافع خود در برابر تجاوزهای دشمن دریغ نخواهیم 
کرد و تمام ابزارهای قانونی را به کار خواهیــم گرفت. این مقام 
سعودی در بخش دیگری از سخنرانی خود گفت: عربستان به اصل 
گفت وگو و حل درگیری ها از راه های مسالمت آمیز ایمان دارد؛ 
اما هرگونه دعوت به گفت وگو باید همراه با توقف فوری تهدیدات 

و فعالیت های خصمانه باشد.  

پیام غیرمستقیم سعودی ها به ایران با چاشنی وقاحت و تهمت

 آیا »حجتی« از قطار دولت روحانی پیاده می شود؟

 نمایندگان مجلس حجتی و ناکارآمدی 
سیستم مرتبط با جهاد کشاورزی را 

عامل ضرر و زیان و گرانی و کمبودها 
در بازار میوه و تره بار کشور می دانند

علیرضا کریمیان
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رتبه چهارم اصفهان  در تولید زعفران
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

دریچه

به اذعان صندوق بین المللی پول؛
تحریم های آمریکا اثر بیشتری 

بر ایران نخواهد داشت
صندوق بین المللی پــول گزارش داد که ایران 
برای سال آینده با کسری بودجه چشمگیری 
روبه رو خواهد شد و برای جبران آن به قیمت 
نفت ۱۹۵ دالر در هر بشــکه نیــاز دارد. این 
صندوق اعالم کرده است کسری بودجه ایران 
در ســال جاری نیز معادل 4/۵ درصد خواهد 
بود. در حالی که در شرایط کنونی قیمت نفت 
در حدود 62 دالر در هر بشکه در نوسان است. 
صندوق بین المللی پول اعالم کرده ایران برای 
تامین کسری بودجه خود برای سال آینده به 
قیمت نفت ۱۹۵ دالر در هر بشــکه نیاز دارد. 
صندوق بین المللی پول رشد اقتصادی ایران 
در سال جاری را منفی ۹/۵درصد پیش بینی 
کرده و که 3/۵ درصد از پیش بینی قبلی بیشتر 
است. این صندوق همچنین اعالم کرده است 
که تولید ناخالص داخلی ایران برای سال آینده 

افزایشی نخواهد داشت.

 احضار مدیر عامل بوئینگ
 به سنای آمریکا

نمایندگان ســنای آمریکا می گویند تا وقتی 
۹۹/۹درصد مــردم آمریکا نســبت به امنیت 
هواپیماهــای بوئنیگ 737 قانع نشــوند این 
هواپیما اجــازه پرواز نخواهــد یافت. دنیس 
مولنبرگ، مدیر عامل شــرکت هواپیماسازی 
بوئنیگ آمریــکا، به مدت دو روز در جلســه 
اســتماع کنگره حضــور پیدا خواهــد کرد و 
باید به ســوال نمایندگان آمریکا درباره علل 
سقوط هواپیماهای بوئینگ 737 پاسخ دهد. 
اواخر سال گذشــته و اوایل سال جاری شاهد 
سقوط 2 فروند هواپیای بوئینگ 737 خطوط 
هوایی اتیوپی و اندونزی بودیم که به کشــته 
شــدن 346 نفر مســافر و خدمه منجر شد و 
از آن زمــان تا کنون تمام کشــورهای جهان 
از جمله خود آمریــکا پرواز ایــن هواپیماها 
را تا اطــالع ثانوی ممنوع اعــالم کردند و در 
واقع صدها فروند از این هواپیماها در شرایط 
کنونی زمین گیر شده اند. گزارشات متعددی 
حاکی از آن است شرکت بوئینگ در طراحی 
هواپیماهای بوئینگ 737 به واکنش متفاوت 
خلبانان به سینگنال های هشــدار در کابین 

توجه نکرده است.

بازار

صندلی غذاخوری کودک

مدیرکل فرودگاه های استان:
پرواز اصفهان _ رامسر برقرار شد

مدیــرکل فرودگاه های اســتان از برقــراری پرواز 
اصفهان -رامسر و برگشــت در این مسیر خبر داد. 
حسن امجدی اظهار داشــت: این پرواز به صورت 
هفتگی و در روزهای یکشــنبه و چهارشنبه انجام 
می شود. وی گفت: این پرواز ساعت ۹ صبح روزهای 
یکشنبه هر هفته از اصفهان صورت می گیرد و ساعت 
۱3 همان روز از رامســر وارد فــرودگاه بین المللی 
شهید بهشتی می شــود. امجدی گفت: با برقراری 
پروازهای شــرکت هواپیمایی هما در این مسیرها، 
تعداد پروازهای هفتگی فرودگاه اصفهان به شهرهای 
تبریز، بندرعباس، شیراز و آبادان در هفته افزایش 

پیدا خواهد کرد.

رشد ۲۱ درصدی معامالت 
مسکن در مهرماه

در مهرماه امسال 34۵7 مبایعه نامه ثبت شده است 
که این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش 
از 63 درصد کاهش یافته و نســبت به ماه گذشته 
)شــهریور( نیز 2۱ درصد رشد داشــت. تازه ترین 
آمارها از بازار معامالت مســکن و همچنین قیمت 
واحدهای مسکونی حاکی از ثبات نسبی قیمت ها در 
بازار مسکن و رشد 2۱ درصدی معامالت بازار مسکن 

در مهر سال جاری نسبت به شهریور امسال است.

 ایران صاحب پاالیشگاه
 شیر می شود

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اعــالم اینکه ایران 
صاحب پاالیشگاه شــیر می شود، گفت:پیش بینی 
شده این پاالیشگاه بعد از بهره برداری، سالی یک تا 
یک و نیم میلیون دالر ارز آوری داشته باشد. صفحه 
رسمی وزارت صنعت، معدن و تجارت در اینستاگرام 
با انتشار یک پست نوشت:ایران صاحب پاالیشگاه 
شیر می شود. این پاالیشگاه پیشــرفته که در سه 
مرحله در حال ساخت است، پیش بینی شده بعد 
از بهره برداری، سالی یک تا یک و نیم میلیون دالر 

ارزآوری داشته باشد.

فرار 60 هزار میلیارد تومانی 
مالیاتی در اقتصاد ایران

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: بیش از 
60 هزار میلیارد تومان در اقتصاد ایران فرار مالیاتی 
وجود دارد. متاســفانه تبعیض مالیاتی در کشور 
به گونه ای اســت که دهک های پایین که درآمد 
چندانی ندارند تمام مالیات شان را می دهند ولی 
از کســانی که درآمد میلیاردی دارند مالیات اخذ 
نمی شود. علی وقف چی درباره ضرورت ساماندهی 
مالیاتی در کشــور گفت: در حال حاضر سازوکار 
اعطای یارانه و اخذ مالیات در کشور به نفع طبقات 
برخوردار اســت و این موضوع باعث ایجاد فاصله 
طبقاتی در کشــور شده اســت. ما به جای اینکه 
مالیات و درآمد را براساس ســرانه تقسیم کنیم، 

براساس میزان برخورداری تقسیم کرده ایم.

 واردات سنگ پا 
به کشور ممنوع شد!

با دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت واردات یک 
هزار و ۵00 قلم کاالی غیر ضرور از جمله سنگ پا 
ممنوع اعالم شــد.مدیرکل دفتر مقررات صادرات 
و واردات اعالم کرد: بر اســاس سیاست های جدید 
وزارت صمت، نه تنها سنگ پا، بلکه بیش از ۱۵00 
قلم کاالی دیگــر که واردات آنها غیــر ضرور بوده، 
توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت، ممنوع اعالم 

شده است.

صندلی غذاخوری هپی 
Cute Baby ورد مدل

 250,000
تومان

صندلی غذاخوری کودک 
Hi Chair کیدزو مدل

 470,000
تومان

صندلی غذاخوری مک بیبی

 690,000
تومان

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای استان اصفهان 
گفت: زمان رهاســازی آب برای کشت پاییزه کشــاورزان براساس 
توافق بین صنف کشاورزان، ســازمان جهادکشاورزی و شرکت آب 
منطقه ای است؛ اما در خصوص مقدار آب در شورای هماهنگی حوضه 
آبریز زاینده رود به زودی تصمیم گیری می شــود. حسن ساسانی 
در خصوص زمان دقیق رهاسازی آب برای کشت پاییزه کشاورزان 

اصفهان، اظهار کرد: زمان آن براساس توافقی خواهد بود که بین صنف 
کشاورزان، جهاد کشاورزی و شرکت آب منطقه ای اصفهان مشخص 
می شود. وی ادامه داد: اما میزان آبی که قرار است برای کشت پاییزه 
رهاسازی شود در شورای هماهنگی حوضه آبریز زاینده رود تعیین و 
اعالم خواهد شد؛ این شورا به زودی در تهران تشکیل جلسه می دهد. 
معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای استان اصفهان با 

بیان اینکه هم اکنون حجم ورودی آب سد زاینده رود 27 مترمکعب 
و خروجی 24 مترمکعب در ثانیه است، افزود:  تا زمان رهاسازی آب 
برای کشت پاییزه کشاورزان، آب به سمت گاوخونی جریان خواهد 
داشت. وی در پاسخ این سوال که آیا بهبود کیفیت آب استان قم به 
دلیل انتقال آب از استان اصفهان بوده است؟ گفت: آب شرب استان 
قم از سد کوچری گلپایگان تامین شده؛ اما از حقابه گلپایگان نیست .

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای استان:
زمان رهاسازی آب کشت پاییزه با توافق کشاورزان و آب منطقه ای است

جدیدترین آمار مرکز ملی آمار ایران در مورد تورم 
مهر ماه نشان می دهد که وضعیت تورم در اصفهان 
به نسبت ماه های گذشته بهتر شده است. هر چند 
میزان تورم در روســتاها همچنان در صدر جدول 
قرار دارد؛ اما مقایسه تورم ماهانه اصفهان با برخی 
دیگر از استان های بزرگ کشور نشان می دهد تورم 
در اصفهــان پایین تر از اســتان های بزرگی مانند 
تهران و خراسان رضوی بوده است. بررسی جزییات 
تغییرات نرخ تورم دوازده ماهه در اســتان ها نشان 
می دهد که بیشــترین نرخ تورم مربوط به استان 
ایالم )۵۱ درصد( و کمترین آن مربوط به اســتان 
قم )36.۱ درصد( اســت. در مهر مــاه ۱3۹۸ عدد 
شــاخص کل برای خانوارهای کشــور به ۱۸4.۹ 
رســید که نســبت به ماه قبل ۱.7 درصد افزایش 
نشان می دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه 
خانوارهای کشور مربوط به اســتان کرمان با 3.4 
درصد افزایش و کمترین نــرخ تورم ماهانه مربوط 
به استان کهگیلویه و بویراحمد با 0.2 درصد کاهش 
است. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه 
ســال قبل )تورم نقطه به نقطه( برای خانوارهای 
کشور 2۸.3 درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه 
به نقطه مربوط به اســتان ایــالم )34.7 درصد( و 
کمترین آن مربوط به استان آذربایجان غربی )22.۱ 

درصد( اعالم شده است. 
در جدول تــورم نقطه به 
نقطه منتشر شده،اصفهان 
در جایگاه بیست و شش 
در میان استان های کشور 
قرار دارد؛ رتبه ای که طی 
ماه هــای اخیــر چندان 

تغییری نداشته است. کمترین تورم بعد از اصفهان 
را خوزستان و گیالن داشــته اند. در مهر ماه ۱3۹۸ 

عدد شــاخص کل برای 
خانوارهــای شــهری به 
۱۸4.2 رســید که نسبت 
به مــاه قبــل ۱.۹ درصد 
افزایش را نشان می دهد. 
در این ماه بیشترین نرخ 
تورم ماهانــه خانوارهای 
شهری مربوط به استان کرمان با 3.7 درصد افزایش 
و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان بوشهر 

با 0.3 درصد کاهش بوده اســت. اگــر چه تورم در 
میان خانوارهای شــهری در استان اصفهان اندکی 
مهار شــده؛ اما وضعیت در روستاها همچنان قرمز 
اعالم شده و اصفهان دارای بیشترین تورم روستایی 
بوده است. در مهر ماه ۱3۹۸ عدد شاخص کل برای 
خانوارهای روســتایی )۱00=۱3۹۵( عدد ۱۸۸.6 
را نشان می دهد که نســبت به ماه قبل 0.۸ درصد 
افزایش داشته است. در این ماه بیشترین نرخ تورم 
ماهانه خانوارهای روستایی مربوط به استان اصفهان 
با 2.6 درصد افزایش و کمترین نــرخ تورم ماهانه 
مربوط به اســتان ایالم با 0.۸ درصد کاهش است. 
درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال 
قبل )تورم نقطه به نقطه( برای خانوارهای روستایی 
2۸.۵ درصداعالم شده  اســت. بیشترین نرخ تورم 
نقطه به نقطه مربوط به استان ایالم )37.7 درصد( و 
کمترین آن مربوط به استان سیستان و بلوچستان 
)۱۹.6 درصد( است. در جدول تورم نقطه به نقطه 
نیز اصفهان در جایگاه چهارم بیشترین میزان تورم 
قرار دارد؛ اما آنچه قابل توجه اســت مهار تورم در 
شهر اصفهان به نسبت ســایر کالن شهرهای ایران 
است. تهران، مشهد و شیراز درصد تورمی بیشتری 
نسبت به اصفهان دارند و این مسئله موجب شده تا 
در حالی که تورم سالیانه اصفهان روی عدد 30/3 
ثابت شده است در شــهرهایی مانند تهران ومشهد 

این عدد به ترتیب 37 و 3۵ باشد.

وضعیت قرمز تورم در روستاها
  نرخ تورم ماهانه خانوارهای روستایی استان اصفهان ۲.۶ درصد افزایش داشته است؛

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان گفت: استان اصفهان با نزدیک به ۸00 هکتار سطح 
زیر کشت زعفران، رتبه چهارم را به خود اختصاص داده است. فریدون اللهیاری افزود: سه سالی می شود که جشنواره 
طالی سرخ، برای ارتقای کمی و کیفی کشت زعفران، برندسازی و توســعه گردشگری روستایی در شهر دهق برگزار 
می شود؛ این جشنواره عالوه بر تجلیل کشاورزان و آشــنایی با آخرین دستاوردهای علمی در توسعه کشت و بازاریابی 
در بازارهای جهانی، توجه گردشگران را به خود معطوف خواهد کرد. وی با تاکید بر سابقه ۸00 ساله استان اصفهان در 
کشت زعفران تصریح کرد: بیش از ۹0 درصد تولید زعفران دنیا، در کشور ایران انجام می شود و استان اصفهان سهم پنج 

درصدی از تولید زعفران را در کشور به خود اختصاص داده است.

 رتبه چهارم اصفهان
 در تولید زعفران

مدیرکل میراث فرهنگی استان 
اعالم کرد: خبر

 

  عکس روز

یک مدل پیکان خاص در خیابان های تهران

رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی گفت: پروژه های 
عمرانی، مسکن، صنایع با ظرفیت صادرات غیرنفتی و تکمیل زنجیره نفت می توانند پیشران جبران رشد 
اقتصادی منفی کشور باشند. حمیدرضا فوالدگر اظهار کرد: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی 
رشد اقتصادی کشور در سال جاری با نگاه بدبینانه را، بیش از منفی ۹ درصد پیش بینی کرده که این رشد 
بدون در نظر گرفتن سهم نفت منفی 2 درصد خواهد بود. فوالدگر بیان کرد: برآوردها حاکی از آن است 
که با تداوم شرایط موجود شاهد رشد منفی باشیم و نیاز است تا دولت اقدامات تاثیرگذارتری را پیرامون 
رفع موانع تولید و رونق آن انجام دهد و به صادرات محصوالت غیرنفتی توجه ویژه ای داشته باشد. وی 
تاکید کرد: پروژه های عمرانی دولت از دیگر زمینه هایی هستند که در شرایط محدودیت بودجه ای برای 
طرح های عمرانی باید مورد توجه قرار گیرد، مجلس روش هایی برای افزایش مشارکت مردم در این طرح ها 
مانند خرید پروژه ها توسط بخش خصوصی و مردم پیش بینی کرده که می توانند شرایط فعلی را بهبود 
بخشند. فوالدگر عنوان کرد: در مجموع پروژه های عمرانی، مسکن، صنایع با ظرفیت صادرات غیرنفتی 
و تکمیل زنجیره نفت می توانند پیشران جبران رشد اقتصادی منفی کشور باشند. نماینده مردم اصفهان 
در مجلس شورای اسالمی مطرح کرد: نظام سیاست های مشخصی در موضوع قطع وابستگی به نفت دارد 

که سیاست اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم توسعه برخی از آنهاست.

رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی:

پروژه های عمرانی، می توانند جبران رشد اقتصادی منفی 
کشور باشند

اگر چه تورم در میان خانوارهای 
شهری در استان اصفهان اندکی 

مهار شده؛ اما وضعیت در روستاها 
همچنان قرمز اعالم شده است

رییس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی استان:
»بازار محوری« باید در اولویت صنایع اصفهان قرار گیرد

رییس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی اســتان اصفهان، »تولید محوری« را یکی از نقاط ضعف 
صنایع این استان عنوان کرد و گفت: بیشتر صنایع اصفهان به جای »بازار محوری«، تولید محور هستند. 
مسعود گلشیرازی افزود: با توجه به تحریم های غرب، بخش عمده واردات رسمی و غیررسمی کاالهای 
ما محدود شــده و در نتیجه وضعیت تولیدات صنایع داخلی بهبود و افزایش پیدا کرده است. وی اظهار 
داشــت: همزمان با کاهش واردات و قاچاق کاالها، انتظار ما این بود که صنایع استان هم سهم بیشتری 
از تولید کشور را در اختیار بگیرند؛ اما این پیش بینی ها به دلیل به روز نبودن فناوری و بازار مدار نبودن 
صنایع، محقق نشد. گلشیرازی با بیان اینکه دولت باید تالش خود را برای بهبود محیط کسب و کار به طور 
کامل به کار گیرد، تامین نقدینگی، رعایت عدالت در دریافت مالیات، رفتار عادالنه در تامین اجتماعی و 
تغییر نکردن مکرر قوانین را مهم ترین مولفه های بهبود محیط کسب کار برشمرد. رییس اتاق بازرگانی 
صنایع، معادن و کشاورزی استان اصفهان گفت: بر اساس آمار، وضعیت شاخص های کسب و کار اصفهان 
در تابستان امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته بهبود پیدا کرده اســت؛ اما باید برای ارتقای این 

وضعیت بازهم تالش بیشتری کنیم.               
سعید اکرم خانی- رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری شاهین شهر 

آگهی تجدید مناقصه عمومی- نوبت دوم
سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری شاهین شهر به استناد بند 23 مصوبات مورخ ۱3۹۸/03/22 شورای سازمان در نظر دارد خدمات فروش شارژ کارت 
بلیت اتوبوس را از طریق مناقصه عمومی به مدت یک سال با قیمت پایه کارشناس رسمی دادگستری طبق اسناد مندرج در آگهی به افراد و شرکت های واجد شرایط 
واگذار نماید. بنابراین متقاضیان می بایست جهت اطالع از شرایط و شرکت در مناقصه به امور مالی سازمان واقع در شاهین شهر، بلوار جمهوری اسالمی، مجموعه 
اداری انقالب مراجعه و نسبت به تحویل مدارک تا آخر وقت اداری روز شنبه مورخ ۱3۹۸/0۸/2۵ به حراست شهرداری شاهین شهر اقدام نمایند. پیشنهادات رسیده 

رأس ساعت ۱۵ روز شنبه مورخ ۱3۹۸/0۸/2۵ با حضور اعضا کمیسیون عالی معامالت سازمان باز و قرائت خواهد شد. 
۱- سپرده شرکت در مناقصه ۵ درصد قیمت پایه در سال می باشد که بصورت ضمانت نامه بانکی یا واریز مبلغ به حساب شماره 0۱۱22۱666600۱ به نام سازمان 

مدیریت حمل و نقل شهرداری شاهین شهر نزد بانک ملی خواهد بود.
2- چنانچه برندگان اول تا دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.

3- بدیهی است شرکت در مناقصه و ارائه پیشــنهادات به منزله قبول شروط و تکالیف مقرر در اسناد مربوطه بوده و ســازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها 
مختار است.

4- هزینه های کارشناسی و چاپ آگهی مناقصه در روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد.
۵- سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد شرایط آگهی مناقصه مندرج است.

م الف:645289

مرضیه محب رسول
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مفاد آراء
8/31 آگهی ابالغ مفــاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی  مستقر در ثبت شرق اصفهان 
دراجرای ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند 
رسمی و بر حسب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنی بر تایید انتقال 
عادی و یا سهم مفروزی متقاضی صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود 
تا شخص یا اشخاصی که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواســت به دادگاه صالحه و ارایه گواهی مبنی بر طرح 
دعوی اقدام نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه خواهد بود و در صورت 
انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد و صدور 

سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود .
1- راي شــماره 139860302027000749 مورخ 1398/01/28 علیرضا شــیرواني 
شهرســتاني فرزند عباســعلي بشــماره شناســنامه 5 صادره از اصفهان بشــماره ملي 
1291322833 در ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
3 فرعي از اصلــي 11599 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 273/8 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
2- راي شــماره 139860302027001345 مورخ 1398/02/11 ناصــر ابراهیم پور 
فرزند محمدرضا بشماره شناســنامه 420 صادره از اصفهان بشماره ملي 1287693490 
در ششدانگ یکباب ساختمان احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 249 فرعي 
از اصلي 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 70/13  مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
3- راي شــماره 139860302027002333 مورخ 1398/02/30 محمد علی طراح نیا 
فرزند حسینعلي  بشماره شناسنامه 6209  صادره از اصفهان بشماره ملي 1293427101  
در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 7949 واقع در بخش 

5 ثبت اصفهان به مساحت 176/12 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
4- راي شماره 139860302027003028 مورخ 1398/03/21 حمید اتحادی ابری فرزند 
علي بشماره شناسنامه 17299 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283875969 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 113 فرعي از اصلي 15192 واقع 

در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 76/33 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
5- راي شــماره 139860302027003855 مــورخ 1398/04/10 حمیدرضا رحیمي 
خیاداني فرزند حســین بشــماره شناســنامه 1010 صــادره از اصفهان بشــماره ملي 
1283915324 در ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
7929 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 260/72 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي عباس حاجیان خیادانی .
6- راي شماره 139860302027003939 مورخ 1398/04/12 علی محمد اسماعیلي 
وردنجاني فرزند حمزه علي بشــماره شناســنامه 11 صادره از شــهرکرد بشــماره ملي 
4623081117 در ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 119/47 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي فاطمه زارعی فرزند عزیزاله .
7- راي شــماره 139860302027003948 مورخ 1398/04/13 حسین رحماني نسب 
فرزند عباسعلي بشماره شناسنامه 934 صادره از اصفهان بشماره ملي 1287698638 در 
سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
130 فرعي از اصلي 10353 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 192/35 مترمربع. 
خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رســمي قاسمعلی ترکیان کردآبادی فرزند 

حسینعلی.
8- راي شماره 139860302027003950 مورخ 1398/04/13 زهره مسائلی فرزند یداله 
بشماره شناسنامه 37750 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1282304951 در سه دانگ 
مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 130 فرعي 
از اصلي 10353 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 192/35 مترمربع. خریداري 

مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي قاسمعلی ترکیان کردآبادی فرزند حسینعلی.
9- راي شماره 139860302027004148 مورخ 1398/04/16 اسماعیل برمکي فرزند 
سهراب بشماره شناسنامه 19 صادره از شهرضا بشماره ملي 1199575011 در ششدانگ 
یکباب ساختمان احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 8 فرعي از اصلي 10354 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 170 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
10- راي شــماره 139860302027004209 مــورخ 1398/04/18 زهــره چنگانی 
خوراســگانی فرزند رضا بشــماره شناســنامه 273 صــادره از اصفهان بشــماره ملي 
1291374590 در ششــدانگ یکباب خانه و مغازه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین 
پالک 15234 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 145/40 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
11- راي شماره 139860302027004330 مورخ 1398/04/23 جعفر آقاجانی فرزند 
محمدرضا بشماره شناسنامه 2799 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1293393193 در 
ششدانگ یکباب مغازه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 284 فرعي از اصلي 
15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 50 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.

12- راي شماره 139860302027004342 مورخ 1398/04/23 هاجر میرزاخاني فرزند 
اصغر بشماره شناسنامه 2228 صادره از اصفهان بشماره ملي 1287138314 در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 5729 فرعي 
از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 195/38 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
13- راي شماره 139860302027004343 مورخ 1398/04/23 حمیدرضا عمران پور 
فرزند حسین بشماره شناســنامه 395 صادره از اصفهان بشماره ملي 1284805093 در 
سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
5729 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 195/38 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
14- راي شــماره 139860302027004399 مــورخ 1398/04/25 علیرضا جوادي 
سبداني فرزند رضا بشماره شناسنامه 280 صادره از اصفهان بشماره ملي 1287755240 
در ششدانگ یکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 

18 ثبت اصفهان به مساحت 295/5 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
15- راي شماره 139860302027004453 مورخ 1398/04/27 سید حسین طباطبائي 
فرزند سیدرضا بشماره شناسنامه 1194 صادره از اصفهان بشماره ملي 1293377139 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک شماره144  فرعي از 
7897 اصلي و ردیف 145 از 7897 اصلي واقع در بخش 5 به مســاحت 97/43 مترمربع. 
خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي ســید محمد طباطبائی فرزند سید 

حسن.
16- راي شماره 139860302027004824 مورخ 1398/05/02 غالمرضا شیرالي فرزند 
ابراهیم بشماره شناسنامه 1842 صادره از آبادان بشماره ملي 1819341781 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 27 فرعي از اصلي 15316 واقع 

در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 159 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
17- راي شــماره 139860302027004872 مــورخ 1398/05/05 فضل اله طالبي 
شــریف آبادي فرزند غالمحسین بشماره شناســنامه 17 صادره از کوهپایه بشماره ملي 
5659683169 در ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
1570 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 192/31 مترمربع. 

خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي حسین جوادی فرزند مجید .
18- راي شماره 139860302027005021 مورخ 1398/05/07 میثم طاووسي ینگ 
آبادي فرزند اصغر بشماره شناسنامه 8011 صادره از اصفهان بشماره ملي 1292472431 
در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
237 فرعي از اصلي 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 169/40 مترمربع. 

خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي عباس شاهزیدی .
19- راي شــماره 139860302027005022 مورخ 1398/05/07 سید وحید محمدي 
حسن آبادي فرزند ســید ابوالفضل بشماره شناســنامه 4 صادره از اردستان بشماره ملي 
1189957167 در سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از 
قطعه زمین پالک 237 فرعي از اصلي 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 
169/40 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي عباس شاهزیدی .

20- راي شــماره 139860302027005320 مورخ 1398/05/13 محمدرضا رجائي 
هرندي فرزند قاسم بشماره شناسنامه 77 صادره از کوهپایه بشماره ملي 5659700411 
در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 

ثبت اصفهان به مساحت 200 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
21- راي شــماره 139860302027005399 مورخ 1398/05/15 رسول امینی فرزند 
عبداله بشماره شناسنامه 3255 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283697483 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پــالک 7897 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 245 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
22- راي شــماره 139860302027005500 مورخ 1398/05/19 مژده ناظري فرزند 
حسن بشماره شناســنامه 1053 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1284708111 در دو 
دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین کشاورزی احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین 
پالک 23 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 126570/53 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
23- راي شــماره 139860302027005502 مورخ 1398/05/19 بیژن ناطري فرزند 
حسن بشماره شناســنامه 1468  صادره از تهران بشــماره ملي 0040537870 در چهار 
دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین کشاورزی احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین 
پالک 23 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 126570/53 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
24- راي شــماره 139860302027005512 مــورخ 1398/05/19 علیرضا صادقیان 
فرزند محمدرضا بشماره شناسنامه 6311 صادره از اصفهان بشماره ملي 1293428132 
در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 7897 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 224/60 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي فاطمه بیگم سچانی.
25- راي شماره 139860302027005514 مورخ 1398/05/19 مصطفي طالبي کیاني 
فرزند محمدرضا بشماره شناسنامه 3558 صادره از اصفهان بشماره ملي 1293400793 
در ششدانگ یکباب ساختمان باســتثناء بهای یک هشتم عرصه و اعیان احداثي بر روي 
قسمتي از قطعه زمین پالک 11515 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 196/23 

مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
26- راي شــماره 139860302027005523 مورخ 1398/05/19 علی صادقی فرزند 
عباس بشماره شناســنامه 366 صادره از جرقویه علیا بشــماره ملي 5649428964 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 12812 واقع در بخش 

5 ثبت اصفهان به مساحت 229 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
27- راي شــماره 139860302027005526 مورخ 1398/05/19 محمد علي جابري 
فرزند نصراله بشماره شناســنامه 42 صادره از دهاقان بشــماره ملي 5129763580 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 237 فرعي از اصلي 
15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 113/95 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي غالمرضا مرکبیان.
28- راي شــماره 139860302027005623 مــورخ 1398/05/23 محمدعلــی 
جمالی خوراسگانی فرزند عباس بشــماره شناســنامه 1 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1291314210 در ششــدانگ یکباب مغازه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 

6606 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 16 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
29- راي شــماره 139860302027005625 مــورخ 1398/05/23 معصومه حدیدي  
فرزند محمدعلي بشماره شناسنامه 44 صادره از سمیرم سفلی بشماره ملي 5129834291 
در دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 

1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 200 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
30- راي شماره 139860302027005628 مورخ 1398/05/23 حمید صانعي قمبواني 
فرزند رضا بشماره شناسنامه - صادره از اصفهان بشماره ملي 1270676148 در دو دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در 

بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 200 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
31- راي شماره 139860302027005629 مورخ 1398/05/23 مریم صانعي قمبواني 
فرزند رضا بشماره شناسنامه 4896 صادره از اصفهان بشماره ملي 1288396910 در دو 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع 

در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 200 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
32- راي شــماره 139860302027005630 مورخ 1398/05/23 نصراله آب ساالن 
فرزند کریم بشــماره شناسنامه 705 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1287519350 در 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 72 
 فرعي از اصلي 10353 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 157 مترمربع. خریداري 

مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي اسداله آقاجانی .
33- راي شــماره 139860302027005631 مورخ 1398/05/23 صدیقه مکســبي 
نژاد اصفهاني فرزند حسین بشــماره شناســنامه 1905 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1287672647 در سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از 
قطعه زمین پالک 72 فرعي از اصلي 10353 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 

157 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي اسداله آقاجانی .
34- راي شــماره 139860302027005770 مــورخ 1398/05/27 رســول زمانی 
خوراسگانی فرزند حسین بشــماره شناســنامه 38439 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1282311840 در ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
6625 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 204/15 مترمربع. خریداري طي سند 

رسمي.
35- راي شماره 139860302027005773 مورخ 1398/05/27 اکبر خبازي خوراسگاني 
فرزند علي بشماره شناسنامه 8568 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283787458 در چهار 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ســاختمان - تجاری )تعمیرگاه( احداثي بر روي قسمتي 
از قطعه زمین پالک 9131 واقــع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 290 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
36- راي شــماره 139860302027005777 مورخ 1398/05/27 بتول حبیب اللهي 
خوراســگاني فرزند حســن بشــماره شناســنامه 9421 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1283796082 در دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ســاختمان - تجاری )تعمیرگاه( 
احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 9131 واقع در بخــش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت 290 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
37- راي شــماره 139860302027005835 مورخ 1398/05/30 محمود عبداللهي 
نیســیاني  فرزند محمد بشــماره شناســنامه 1665 صــادره از اصفهان بشــماره ملي 
1286991854 در ششدانگ یکباب کارگاه آلومنیوم ســازی احداثي بر روي قسمتي از 
قطعه زمین پالک 4 واقــع در بخش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 1170/52 مترمربع. 

خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي رضا زارعی فرزند مهدی.
38- راي شــماره 139860302027005836 مــورخ 1398/05/30 محمــد صادقي 
طهمورســاتي فرزند رضا بشماره شناســنامه 13724 صادره از شــهرری بشماره ملي 
0490137105 در ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 150/40 مترمربع. خریداري طي سند 

رسمي.
39- راي شــماره 139860302027005875 مــورخ 1398/05/31  اکبر امینی فرزند 
محمد بشماره شناســنامه 37794 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1282305395 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 7897 واقع در بخش 5 
ثبت اصفهان به مساحت 174/35 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي یداله زارعی فرزند احمد.
40- راي شماره 139860302027005939 مورخ 1398/06/02 حسن سیچاني پزوه 
فرزند آقا حسین بشماره شناسنامه 2430 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283689030 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 7897 واقع در بخش 5 
ثبت اصفهان به مساحت 140/08 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي حاج یداله طغیانی فرزند محمد علی .
41- راي شــماره 139860302027005959 مورخ 1398/06/03 فضل اله قانع فرزند 
کریم بشماره شناسنامه 710 صادره از شهرضا بشماره ملي 1198938846 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 12715 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به مســاحت 213/27 مترمربع. خریداري مع الواســطه بصورت عادي از مالک 

رسمي عباس فروغی ابری.

42- راي شــماره 139860302027006150 مــورخ 1398/06/04 علیرضــا زماني 
خوراســگاني فرزند محمد  بشــماره شناســنامه 741 صادره از اصفهان بشــماره ملي 
1291387919 در دو دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از 
قطعه زمین پالک 6469 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 344/11 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
43- راي شماره 139860302027006153 مورخ 1398/06/04 مریم سعیدیان فر فرزند 
قربانعلي بشماره شناسنامه 12773 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283829630 در چهار 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 6469 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 344/11 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
44- راي شــماره 139860302027006323 مورخ 1398/06/07 حســینعلي کرمي 
وندیشي فرزند غالمعلي بشماره شناسنامه 4 صادره از اردستان بشماره ملي 1249719054 
در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 7034 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 135 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي حبیبه زمانیان خوراسگانی .
45- راي شماره 139860302027006392 مورخ 1398/06/09 حمیدرضا محمودی 
فرزند ساالر بشــماره شناســنامه 84 صادره از سمیرم بشــماره ملي 1209855690 در 
ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 8 فرعي از اصلي 
10354 واقع در بخش 5 ثبــت اصفهان به مســاحت 181/70 مترمربع. خریداري طي 

سند رسمي.
46- راي شــماره 139860302027006427 مــورخ 1398/06/09 عبــاس عامري 
جالدراني فرزند علي بشماره شناسنامه 3 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291693955 در 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 177/31 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي حاج هادی فرحناکیان فرزند عبدالوهاب.
47- راي شماره 139860302027006428 مورخ 1398/06/09 ناصر عامري فرزند علي 
بشماره شناسنامه 8 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291690131 در سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 10393 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 177/31 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي 

از مالک رسمي حاج هادی فرحناکیان فرزند عبدالوهاب.
48- راي شماره 139860302027006452 مورخ 1398/06/09 عباس نیک اعتصام 
فرزند مهدي بشماره شناســنامه 60795 صادره از اصفهان بشماره ملي 1281706582 
در دو دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب مغازه و زیر زمین احداثي بر روي قسمتي از قطعه 
زمین پالک 43345  فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 30 

مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
49- راي شماره 139860302027006457 مورخ 1398/06/09 محسن نیک اعتصام 
فرزند تعمت اله بشماره شناسنامه 476 صادره از اصفهان بشماره ملي 1286574315 در 
چهار دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب مغازه و زیر زمین احداثي بر روي قسمتي از قطعه 
زمین پالک 43345  فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 30 

مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
50- راي شماره 139860302027006720 مورخ 1398/06/14 میثم بابایي فرزند رسول 
بشماره شناسنامه 92371 صادره از اصفهان بشماره ملي 1281920126 در ششدانگ یک 
قطعه زمین و اتاق متصله احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1567 فرعي از اصلي 
15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 209 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي شهرداری اصفهان .
51- راي شــماره 139860302027006747 مورخ 1398/06/16 محمد رضا قضاوی 
فرزند قربانعلي بشماره شناسنامه 9814 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283800012 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 7897 واقع در بخش 5 
ثبت اصفهان به مساحت 162/67 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي حاج علی برومند.
52- راي شماره 139860302027006750 مورخ 1398/06/16 حسین فردبرکت فرزند 
اصغر بشماره شناسنامه - صادره از اصفهان بشــماره ملي 1270638051 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 2 فرعي از اصلي 5946 واقع در 

بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 151/22 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
53- راي شــماره 139860302027006754 مورخ 1398/06/16 منیر دهقان فرزند 
جعفرعلي بشماره شناسنامه 77 صادره از اصفهان بشماره ملي 1287791808 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 15191 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 80/50 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
54- راي شــماره 139860302027006755 مورخ 1398/06/16 رسول طغیانی پزوه 
فرزند حسین بشماره شناسنامه 16  صادره از اصفهان بشــماره ملي 1291361367 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 7897 واقع در بخش 5 
ثبت اصفهان به مساحت 235/90 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي شبانعلی امینی.
55- راي شــماره 139860302027006759 مورخ 1398/06/16 مجید فرهنگ نژاد 
فرزند حسن بشماره شناسنامه 607 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1285610075 در 
ششدانگ یکباب خانه و مغازه  احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 1 فرعي از 
اصلي 7741 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 299/30 مترمربع. خریداري طي 

سند رسمي.
56- راي شــماره 139860302027006760 مــورخ 1398/06/16 صغــری ترابی 
فرزند محمدعلي بشماره شناسنامه 39 صادره از شــهرضا بشماره ملي 1199446416 
در ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 235 فرعي از 
اصلي 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 233/77 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
57- راي شماره 139860302027006765 مورخ 1398/06/16 الوین لطیفی فرزند 
محمد بشماره شناسنامه - صادره از اصفهان بشــماره ملي 1276218060 در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب چاپخانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 9336 واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 517/24 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي فراهانی روحانی.
58- راي شــماره 139860302027006766 مورخ 1398/06/16 آرتین لطیفي فرزند 
متین بشماره شناسنامه - صادره از اصفهان بشماره ملي 1277647283 در سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب چاپخانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 9336 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 517/24 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي 

از مالک رسمي فراهانی روحانی.
59- راي شماره 139860302027006787 مورخ 1398/06/17 عقیل محمدی گهروئی 
فرزند رحم خدا بشماره شناســنامه 56 صادره از شهرکرد بشماره ملي 6339608566 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 2124 فرعي از اصلي 
15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 85/38 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي ملک لنجانی فرزند نصراله .
60- راي شــماره 139860302027006794 مورخ 1398/06/17 حسن ملکوتی خواه 
فرزند رجبعلي بشماره شناسنامه 9 صادره از کوهپایه بشماره ملي 5659638120 در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 10393 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 89/71 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
61- راي شــماره 139860302027006795 مورخ 1398/06/17 مریم ملکوتي خواه 
فرزند قدمعلي بشماره شناسنامه 12143 صادره از اصفهان بشماره ملي 1292049529 در 
دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 10393 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 89/71 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
62- راي شــماره 139860302027006796 مورخ 1398/06/17 محســن ملکوتي 
خواه فرزند رجبعلي بشماره شناسنامه 32 صادره از کوهپایه بشماره ملي 5659922635 
در یکدانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 89/71 مترمربع. خریداري طي سند 

رسمي.
63- راي شماره 139860302027006813 مورخ 1398/06/21 رسول باقري طادي 
فرزند حیدر بشــماره شناسنامه 138 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1291358994 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 5056 واقع در بخش 5 

ثبت اصفهان به مساحت 123/77 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
64- راي شماره 139860302027006818 مورخ 1398/06/21 طیبه باقرزاده فرزند اکبر 
بشماره شناسنامه 339 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291461302 در ششدانگ یکباب 
خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 6501 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت 90/21 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
65- راي شــماره 139860302027006872 مورخ 1398/06/23 محمدتقي جعفري 
جبلي فرزند عبدالعلي بشماره شناسنامه 23 صادره از اصفهان بشماره ملي 5659570119 
در ششدانگ یکباب خانه و مغازه که با پالک 10393/1353 تواما تشکیل یکباب خانه و 
مغازه را میدهد قسمتي از پالک شــماره10393 اصلي واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 
مســاحت 32/66 مترمربع. خریداري مع الواســطه بصورت عادي از مالک رسمي احمد 

فروغی فرزند هاشم .
66- راي شماره 139860302027006895 مورخ 1398/06/23 بتول رنجبر زفره ئي 
فرزند رحمان بشماره شناسنامه 20 صادره از اصفهان بشماره ملي 5659587070 در دو 
دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 305 
فرعي از اصلي 15190 واقــع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 179/22 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
67- راي شــماره 139860302027006898 مورخ 1398/06/23 محمود حامدی فر 
فرزند محمد باقر بشماره شناســنامه 1 صادره از اصفهان بشماره ملي 5659557317 در 
چهار دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
305 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 179/22 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
68- راي شــماره 139860302027006900 مورخ 1398/06/23 سید محمود سادات 
فرزند کمال بشماره شناســنامه 55065 صادره از اصفهان بشماره ملي 1281647659 
در سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب کارگاه بافندگی احداثي بر روي قسمتي از قطعه 
زمین پالک 2 فرعي از اصلي 12384 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 292/45 
مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي محمد عابدی پایین دروازه .

69- راي شماره 139860302027006902 مورخ 1398/06/23 ربابه جابرزاده انصاري 
فرزند حسین بشماره شناســنامه 343 صادره از اصفهان بشماره ملي 1286742455 در 
سه دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب کارگاه بافندگی احداثي بر روي قسمتي از قطعه 
زمین پالک 2 فرعي از اصلي 12384 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 292/45 
مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي محمد عابدی پایین دروازه .

70- راي شماره 139860302027006906 مورخ 1398/06/23 ناصر برخوردار  فرزند 
اصغر بشماره شناسنامه 461 صادره از اصفهان بشماره ملي 1284514791 در ششدانگ 
یکباب انبار و زمین کشاورزی متصله احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 7 واقع 

در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 9811/58 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
71- راي شماره 139860302027006954 مورخ 1398/06/24 معصومه میرزایي کچي 
فرزند اسماعیل بشماره شناسنامه 22 صادره از کوهپایه بشماره ملي 5659444741 در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 78 فرعي 
از اصلي 15192 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 135/37 مترمربع. خریداري مع 

الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي سید محمد علی صالحی ابری.
72- راي شماره 139860302027006955 مورخ 1398/06/24 علی باقري کیچي ئي  
فرزند غضنفر بشماره شناسنامه 19 صادره از کوهپایه بشماره ملي 5659564781 در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 78 فرعي 
از اصلي 15192 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 135/37 مترمربع. خریداري مع 

الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي سید محمد علی صالحی ابری.
73- راي شماره 139860302027006969 مورخ 1398/06/24 محمدحسین مختارزاده 
فرزند غالمعلي بشماره شناسنامه 3170 صادره از اصفهان بشماره ملي 1288201079 
در دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
11783 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 114/5 مترمربع. خریداري طي سند 

رسمي.
74- راي شماره 139860302027006971 مورخ 1398/06/24 حیدرعلي مختارزاده 
فرزند غالمعلي بشماره شناسنامه 41727 صادره از اصفهان بشماره ملي 1282342835 
در دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
11783 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 114/5 مترمربع. خریداري طي سند 

رسمي.
75- راي شماره 139860302027006972 مورخ 1398/06/24 لیال مختارزاده فرزند 
غالمعلي بشماره شناسنامه 71698 صادره از اصفهان بشماره ملي 1282457470 در دو 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 11783 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 114/5 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
76- راي شــماره 139860302027007013 مورخ 1398/06/25 ناصر سلمانی فرزند 
مرتضي بشماره شناسنامه 7 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291400486 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 10241 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به مساحت 146/41 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي 

عبدالرزاق قربانیان کردآبادی.
77- راي شماره 139860302027007075 مورخ 1398/06/26 احمد هاشم پور فرزند 
حسن بشماره شناسنامه 2466 صادره از جرقویه بشماره ملي 5649452040 در ششدانگ 
یکباب مغازه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 35 فرعي از اصلي 10210 واقع 

در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 62/10 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
78- راي شماره 139860302027007521 مورخ 1398/07/07 سمیه کشاورز هفداني 
فرزند رضا بشماره شناسنامه 1604 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1283951363 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 
ثبت اصفهان به مساحت 79/03 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي حیدر علی زارعی .
79- راي شماره 139860302027007605 مورخ 1398/07/09 محمد حسین اخوان 
طباخ فرزند مهدي بشماره شناسنامه 1056 صادره از اصفهان بشماره ملي 1285736176 
در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 30 فرعي از اصلي 
15316 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 231 مترمربع. خریداري طي ســند 

رسمي.
80- راي شماره 139860302027007608 مورخ 1398/07/09 احمد زالي فرزند محمد 
بشماره شناسنامه 31 صادره از فریدن بشماره ملي 1159644551 در ششدانگ یکباب 
مغازه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 39 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان 
به مساحت 13/55 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي ماشاء 

اهلل غزالی.
81- راي شــماره 139860302027007610 مــورخ 1398/07/09  احمد زالي فرزند 
محمد بشماره شناســنامه 31 صادره از فریدن بشماره ملي 1159644551 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 39 واقــع در بخش 18 ثبت 
اصفهان به مساحت 127 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي 

ماشاء اهلل غزالی .
82- راي  اصالحی شــماره 139860302027007219 مورخ 1398/06/30 مرتضی 
محمدی هرندی فرزند محمدصادق بشــماره شناســنامه 3130 صادره از هرند بشماره 
ملي 5659168329 در ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین 
پالک 6192 فرعــي از اصلــي 15190 واقع در بخــش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 
155/17 مترمربع. خریداري طي ســند رســمي صحیح می باشــد که در رای شــماره 

139860302027000765مورخ 1398/01/29 به اشتباه ثبت شده بود.
83- راي اصالحی شماره 139860302027007659 مورخ 1398/07/11 جعفر درویشی 
خوراسگانی فرزند محمدحسن بشماره شناسنامه 12944 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1283831244 در ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
9495 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 157/50 مترمربع. خریداري مع الواسطه 
بصورت عادي از مالک رسمي رمضانعلی باقری هســتیانی صحیح می باشد که در رای 

شماره 139760302027009423 مورخ 1397/10/02 به اشتباه ثبت شده بود.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/07/22
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/08/08

 م الف:  627203  مهدی شبان رییس منطقه ثبت اسناد وامالک شرق اصفهان 
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برگزاری مسابقه »رفاقت با فهمیده ها« در مدارس استان اصفهان

پیشنهاد سردبیر:

اخبار

گزارش

تراژدی تولدهای تقویمی 
در »98/8/8« تکرار می شود؟

98/8/8 شــاید تاریخی الکچــری برای 
زایمان مادران باردار باشــد. همانند آنچه 
که ســال گذشــته و به اذعان مســئوالن 
در تاریــخ 97/7/7 به خصــوص در برخی 
بیمارستان های خصوصی شــاهد بودیم.

انتخاب تاریخ تولد ُرند بــرای نوزاد تنها به 
این چنین تاریخ هایی ختم نمی شــود؛ به 
طوری کــه گاهی مشــاهده می کنیم پدر 
و مادر اصــرار دارند فرزندشــان در تاریخ 
خاصی ماننــد ســالگرد ازدواج و... به دنیا 
آید. در این بین برخــی معتقدند اینگونه 
زایمان های انتخابــی در تاریخ های خاص 
عمومــا در بیمارســتان های خصوصــی 
انجام می شــود و زایمان به این شــکل در 
بیمارســتان های دولتی را شاهد نیستیم. 
این تولدهای تقویمی در شــرایطی است 
که پیش از این دکتر ایرج حریرچی، معاون 
کل وزارت بهداشت ضمن تشریح عوارض 
تولد زودرس نــوزادان، از افزایش زایمان 
ســزارین در برخی تاریخ هــای خاص در 
بیمارســتان های خصوصی انتقاد کرده و 
گفته بود:»بیشترین تکامل مغزی جنین در 
چند هفته آخر حاملگی است و این درحالی 
است که در کشــور ما به طور میانگین در 
۳8 هفتگی ســزارین انجام می شــود و به 
این ترتیب جنین، دو هفته از رشــد مغزی 
محروم می شود. همچنین در صورت تمایل 
والدین بــه تولد نــوزاد در تاریخی خاص 
یا روزهای مناســبتی، به دلیل ســزارین 
زودرس، نوزادان بیشتر در معرض نارسایی 
تنفســی قرار می گیرند. عالوه بر این خود 
مادر نیز دچــار عوارض متعــدد جراحی، 
بیهوشی و طبی می شود. « یک متخصص 
زنان و زایمان و عضــو تیم تخصصی مرکز 
فوق تخصصی درمان ناباروری و سقط مکرر 
ابن سینا با اشاره به عوارض زایمان زودرس 
اظهار کرد: بروز مشکالت تنفسی برای نوزاد 
از جمله عوارضی است که حادث می شود. از 
آنجایی که نوزاد در جریان زایمان سزارین 
از مجرای زایمان رد نمی شود، مایع داخل 
ریه اش به خوبی تخلیه نخواهد شــد و به 
همین دلیل در نوزادانی که به روش سزارین 
به دنیا می آیند احتمال بروز مشکل تنفسی 
حتی به شکل گذرا مشاهده می شود.حال 
در نظر بگیرید که قرار است سزارین پیش 
از موعد هم اتفاق افتد؛ پس بروز مشــکل 
تنفسی به هیچ عنوان دور از انتظار نخواهد 
بود.  دکتــر زهره داوودی مقدم با اشــاره 
به اینکه گاهی ممکن اســت به دلیل بروز 
سایر مشــکالت برای مادر مثل باال رفتن 
فشارخون مجبور به زایمان زودرس باشیم، 
گفت: در این مواقع با دالیل علمی زایمان 
زودتر اتفاق می افتد و باید توجه کنند که از 
زمان تشکیل جنین در رحم مادر تا زمان 
زایمان، هر روز و هر هفتــه جنین تکامل 
پیدا می کنــد و این تکامل تــا لحظه آخر 
ادامه خواهد یافت. ایــن متخصص زنان و 
زایمان در خصوص ســایر عوارض زایمان 
زودرس گفت: زردی، مشــکالت گوارشی 
و کولیک های نــوزادی و افت قندخون در 
نوزادانی که زودتر به دنیا می آیند، بیشــتر 
مشاهده می شود. نکته قابل توجه آن است 
که افت قندخون می توانــد منجر به بروز 
تشنج نوزادی شود که عوارض دراز مدتی با 

خود به همراه دارد.

نگاه

جامعه شرایط پذیرش تعدد 
زوجات را ندارد

دبیر ســتاد احیای امر به معروف و نهی از 
منکر گفت: هیچ فقیهی از فقهای شــیعه 
یا اهل ســنت فتوایی به وجوب همسر دوم 
گرفتن نداده است. جلیل محبی در صفحه 
توئیتر خود درباره موضوع »تعدد زوجات« 
نوشــت: اینقدر درباره تعدد زوجات بحث 
نکنید. جامعه ما در شرایطی نیست که میان 
تامین نیازهای عاطفی، جنسی و مالی دو زن 
توسط یک مرد و تنها ماندن یک زن، اولی 
را انتخاب کند. وی ادامــه داد: به خصوص 
زن هــای جامعه ما ترجیــح می دهند تنها 
بمانند تا همســر دوم یک مرد شوند. وقتی 
زنها نمی خواهند همســر دوم باشند جایی 
برای بحــث نمی ماند. دبیر ســتاد احیای 
امر به معروف و نهــی از منکر تصریح کرد: 
اینقدر هم نگوییــم زن دوم گرفتن تکلیف 
مرد اســت برای حمایت از زنان مجرد سن 
گذشته. هیچ فقیهی از فقهای شیعه یا اهل 
سنت فتوایی به وجوب همسر دوم گرفتن 

نداده است.

فرمانده نیروی انتظامی کشور:
 برخورد با سگ گردانی

 سرعت می گیرد
فرمانده نیروی انتظامی کشــور گفت: برخورد 
با افرادی که اقدام به سگ گردانی در اماکن و 
معابر عمومی می کنند، سرعت خواهد گرفت. 
حسین اشــتری با اشــاره به آخرین وضعیت 
اجرای قانون مبارزه با سگ گردانی در اماکن 
و معابر عمومی توسط نیروی انتظامی، اظهار 
کرد: هیچ کس نمی تواند در مکان ها و معابری 
که بر اســاس قانون مشخص شده است، سگ 
گردانی کند و برخورد الزم با خاطیان این جرم 
در ابعاد مختلف و متفاوت صورت گرفته است.

وی افــزود: امیدواریم بر اســاس برنامه ریزی 
صورت گرفته با دستگاه های مربوطه همچون 
قوه قضاییه، در آینده شاهد تسریع برخورد با 

این جرم توسط نیروی انتظامی باشیم. 
 موضوع برخورد با عامالن سگ گردان در معابر 
عمومی و اماکن شــهروندی نخســتین بار از 
سوی رییس پلیس پایتخت مطرح شد. حسین 
رحیمی، فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ 
چندی پیش در یک نشست خبری با اصحاب 
رســانه، در مورد ســگ گردانی در مکان های 
عمومی گفت: با متخلفان برخورد جدی خواهد 
شد. سگ گردانی باعث ایجاد ترس و دلهره در 

شهروندان می شود.

رییس پلیس پایتخت خبر داد:
 برخورد با داللی دارو

 در فضای مجازی
رییــس پلیس پایتخت با اشــاره بــه اجرای 
نخســتین مرحله از طرح برخورد با دالالن و 
فروشــندگان غیرمجاز دارو اظهارکرد:  پلیس 
در اجرای نخســتین مرحله از این طرح ضربه 
ســنگینی به دالالن و فروشــندگان داروی 
قاچاق و تقلبی وارد کــرد و البته این اقدامات 
تنها مربوط به این عملیات نمی شود و اقدامات 
و رصد پلیس بر این افــراد و این فضا نیز ادامه 
خواهد داشت. ســردار حسین رحیمی درباره 
اینکه با توجه به عملیات پلیس آیا ممکن است، 
برخی از این افراد به فضای مجازی کوچ کرده و 
اقدام به خرید و فروش داروهای تقلبی و قاچاق 
در این فضا کنند؟ اظهارکرد: پلیس بر فضای 
مجازی نیز اشراف باالیی دارد و قطعا با هرگونه 
اقدام مجرمانه ای که بخواهد در این فضا انجام 

شود، برخورد خواهد کرد.

به مناسبت هفته وقف؛ 
 ۲۵۰ برنامه متنوع در بقاع 
متبرکه استان اجرا می شود

مدیرکل اوقاف استان اصفهان از اجرای ۲۵۰ 
برنامه متنوع در بقاع متبرکه این اســتان به 
مناســبت هفته وقف خبر داد. محمدحسین 
بلک ضمن اشــاره به آغاز هفتــه وقف اظهار 
داشت: در هفته وقف تعداد ۲۵۰ عنوان برنامه 
متنوع در بقاع متبرکه اســتان اصفهان برای 
اجرا پیش بینی شده اســت. وی با بیان اینکه 
وقف فقط مربوط به گروه، نهــاد و یا ارگانی 
خاصی نبوده بلکه همه آحاد جامعه اســالمی 
را در برمی گیرد، تصریح کرد: امروزه باید وقف 
با توجه به نیاز مردم جامعــه صورت گیرد و 
ما باید در ایــن زمینه اطالع رســانی کرده و 
برنامه ریزی هــای الزم را اختصــاص دهیم. 
بلک با بیان اینکــه برنامه ریزی برای نیازهای 
جامعه می تواند سبب تشویق وقف های جدید 
شود گفت: موقوفات در همه حوزه ها می تواند 
ســبب جلب اعتماد مردم شود و امروزه وقف 
در زمینه کمک بــه دانش آموزان بی بضاعت، 
آزادی زندانیان، کمک به تهیه دارو و درمان 
اقدامــات الزم را انجام داده اســت. مدیرکل 
اوقاف استان اصفهان افزود: برگزاری مراسم 
ســنتی »چلشــتم« در آســتان مقدس آقا 
علــی عبــاس )ع( نتیجه تالش بســیاری از 
خدمت گزارانــی اســت که در کســوت های 
مختلف انجام وظیفه کردند و افتخار میزبانی 
و مهمان پذیــری از زائــران و مجــاوران را 
داشته اند. وی ضمن اشــاره به اقدامات اداره 
کل اوقاف ویژه تامین و تجهیز امکانات اقامتی 
برای زائران آســتان مقدس آقــا علی عباس 
)ع( اذعــان داشــت: در دوره گذشــته برای 
خدمات رفاهی زائران هتل و سوئیت ساخته 
شــده اســت که جوابگوی خیل عظیم زوار 
نیست و اداره کل اوقاف استان اصفهان تالش 
می کند تا در آینده در این آســتان فضاهای 
 قدیمــی تخریب و فضــای جدید با شــکل

 جدید ساخته شود.

مسئول تشکل های دینی اداره کل تبلیغات اسالمی 
اصفهان گفت: در ایام شهادت شهید محمد حسین 
فهمیده مسابقه »رفاقت با فهمیده ها« در سطح 
مدارس اســتان برگزار می شــود. حجت االسالم 
حسن بابایی با اشاره به برنامه های فرهنگی و معرف 
شناختی در قالب گفتمان دینی تصریح کرد: در 
ابتدای سال با شعار گام دوم انقالب برنامه »گفتمان 
دینی« را در مساجد، مدارس و دانشگاه ها برگزار 
کردیم و درحال حاضر نیز سبک زندگی حسینی 
در ایام محرم و صفر اجرا شد. مسئول تشکل های 
دینی اداره کل تبلیغات اســالمی اصفهان افزود: 
در 8 آبان ماه که مصادف با روز پدافند غیر عامل 
است با این عنوان و بر اساس قرآن و نهضت عاشورا 
برنامه هایی ترتیب داده شده و مبلغان نیز با استفاده 
از مفاهیم نهضت عاشورا و سیســتم دفاعی امام 
حسین )ع( در کربال به تشریح و تبلیغ می پردازند. 
وی خاطرنشــان کرد: همچنین در ایام شهادت 
شهید محمد حسین فهمیده مسابقه »رفاقت با 
فهمیده ها« با حدود 4۰ سوال از زندگی حضرت 

قاسم )ع( و شهید بهنام محمدی، شهید فهمیده 
و محســن حججی طراحی و در مــدارس توزیع 
می شود. حجت االســالم بابایی به دیگر برنامه ها 
اشاره کرد و افزود: در کرســی های آزاد اندیشی 
در دانشــگاه ها و حوزه های علمیه کــه به عنوان 
روشــن گری و بصیرت افزایی مطرح می شود و با 
موضوع استکبار ستیزی در مدارس با شعار »چرا 
مرگ بر آمریکا« حدود ۲۰ مــورد از جنایت های 
آمریکا را در قالب پوســتر طراحــی و به صورت 

نمایشگاهی معرفی خواهیم کرد.

مسئول تشکل های دینی اداره کل تبلیغات اسالمی اصفهان خبرداد:

برگزاری مسابقه »رفاقت با فهمیده ها« در مدارس استان اصفهان
معاون دبیر ستاد امربه معروف و نهی از منکر استان 
اصفهان گفت: ستاد امربه معروف موظف است کلیه 
امکانات و خدمات خودش را در راســتا و حمایت از 
آمرین به معروف قرار دهد و در این راســتا مقامات 
امنیتی وقضایی اصفهان بــر حمایت کامل از آمران 
به معروف تاکید کرده اند. علی احمدی با اشــاره به 
اینکه ســتاد امربه معروف و نهی از منکر خودش را 
موظف می داند تا در راســتای اهداف انقالب و دفاع 
از نوامیس حمایت کامل و قاطع از آمرین به معروف 
داشته باشد، اظهار داشت: دادستان استان اصفهان 
که از معاونان ستاد امربه معروف هستند، تاکید ویژه 
داشــته که از آمرین به معروف حمایت های خوبی 
صورت بگیرد. معاون دبیر ستاد امربه معروف و نهی از 
منکر استان اصفهان با تاکید بر اینکه سردار معصوم 
بیگی از اعضای ستاد امربه معروف استان به نیروهای 
خود اعالم کرد تا حمایت و دفــاع قاطع از حامیان 
امربه معروف داشته باشند، اذعان داشت: ستاد امربه 
معروف موظف است کلیه امکانات و خدمات خودش 
را در راســتا و حمایت از آمرین به معروف قرار دهد.

احمدی با تاکید بر اینکه مقامات قضایی و  حضرت 
آیت ا... رییسی باید در احکام صادره برای مجرمین و 
متخلفین آمرین به معروف احتمام ویژه ای داشــته 
باشــند، گفت: مســئوالن نیروی انتظامی، سپاه و 
دوستانی که عضو ســتاد امربه معروف هستند باید 

حمایت های الزم را داشته باشند. 
گفتنی است؛ نماینده والیت فقیه و امام جمعه کاشان 
و نمایندگانی از ســتاد امربه معروف و نهی از منکر 
استان اصفهان، از محمدباقر رجایی جوان مضروب 

دیدار و گفت وگو کردند.

معاون دبیر ستاد امربه معروف و نهی از منکر استان  مطرح کرد:

تاکید مقامات امنیتی و قضایی بر حمایت از آمران به معروف

با مسئوالن

با کشیده شــده شــدن پای صاحبان حساب های 
اجاره ای به پرونده فســاد گســترده بانک آینده و 
اتفاقاتی که طی هفته های اخیــر برای این مدل از 
حساب ها افتاد )مانند قطع شــدن یارانه صاحبان 
این حساب ها که اغلب نوجوانان و یا افراد روستایی 
تنگدست بودند( هشدارها نسبت به هوشیاری در 
مورد حســاب های اجاره ای و عواقب خطرناک آن 
به صورت جدی تری مطرح شده است. در سال های 
قبل اتفاق مشابهی با کارت های بازرگانی اجاره ای 
هم رخ داد؛ واردات ســنگین به نام یک روستایی و 
یا افراد درگذشته، از جمله اقداماتی بود که به نظر 
می رســد حاال با مسدود شــدن مبادی استفاده از 
کارت بازرگانــی در حال رخنه در سیســتم بانکی 

کشور است.
پلیس اصفهان هم در روزهای اخیر با اعالم هشدار 
نسبت به این گونه حساب ها که رشد قارچ گونه ای 
در جامعه داشته اند، از مردم خواست که نسبت به 
اجاره و درخواست های مشابه برای حساب های خود 

هوشیار باشند.
شگفتی حساب های اجاره ای در پرونده 

بانک سرمایه
یکی از گسترده ترین سوء اســتفاده ها از این مدل 
حساب ها را می توان در جریان پرونده بانک سرمایه 
مشاهده کرد. یکی از اولین شــکل های بهره بردن 
مجرمان پرونده بانک سرمایه از حساب های نیابتی، 
استفاده از حساب کودکان و نوجوانان برای انتقال 

پول های کالن اســت. پس از افتتاح ۲4۰ حساب 
توسط موسوی نژاد در پرونده حسین هدایتی، این 
بار از حســاب یک دختر ۱4 ســاله برای پولشویی 
استفاده شده است. عالوه بر سوءاستفاده از حساب 
کودکان، از آشنایان هم برای پولشویی در این پرونده 
بهره برده می شود. روش دیگری که در پرونده بانک 
سرمایه قابل مشاهده است، استفاده از حساب های 
اجاره ای است. در این روش مجرمین با استفاده از 
مدیران عامــل اجاره ای و بهره بردن از حســاب ها 
و هویت آن ها تســهیالت دریافت می کردند.البته 
این تســهیالت با ۱۳ دست چرخش در آخر توسط 

ذی نفع اصلی صرف مخارج مصرفی لوکس می شد؛ 
ذی نفعانی که حال جزو متهمان این پرونده هستند.
 یارانه هــا اولیــن قدم در شناســایی 

اجاره ای ها
بیشــترین اعتراضات در مورد حذف یارانه را افراد 
بی بضاعتی داشــتند که حســاب های اجاره ای با 
گردش های میلیاردی به نام آنهــا بود و پس از آن 
شدت شناسایی این حســاب ها زیادتر شد. رییس 
پلیس فتا استان اصفهان در خصوص اجاره حساب و 
کارت های بانکی به شهروندان هشدار داد. همچنین 
افرادی که بــه هر نحو کارت بانکی خــود را به غیر 

واگذار کرده باشند، مشــمول رخداد هر جرمی در 
ارتباط با این کارت بانکی خواهند بود. این مســئله 
به خصوص در اصفهان روند پر شتاب تری گرفته و 
پلیس در این زمینه هشــدار داده است. بر اساس 
اعالم رییس پلیس فتای اصفهان، ســرهنگ سید 
مصطفی مرتضوی شهروندان اصفهانی مراقب دام 
مجرمان سایبری با شگرد اجاره حساب و کارت های 

بانکی با عناوین مختلف باشند. 
وی بیان کرد: برخی شهروندان به دلیل عدم آگاهی 
از تبعات اعتماد به مجرمان سایبری، شماره حساب 
و کارت هــای بانکی خــود را به افــراد دیگر اجاره 
می دهند، به طوری که این افراد برای رســیدن به 
اهداف خود، افراد کم درآمد را شناسایی و با پرداخت 
مبلغی تقاضــای دراختیار گرفتن کارت و شــماره 
حساب بانکی آنها می کنند. این مقام انتظامی افزود: 
براین اساس صاحبان حساب های بانکی به این مهم 
توجه کنند که به هیچ عنوان حساب بانکی خود را 
دراختیار دیگران قرار ندهند چرا که هرگونه جرمی 
صورت گیرد باید در محاکم قضایی پاسخگو باشند. 
سرهنگ مرتضوی خاطر نشــان کرد: در برخی از 
موارد کالهبــرداران با هزینه خود بــرای دیگران 
حســاب بازکرده و با دراختیار داشــتن اطالعات 
بانکی درفضای مجازی اقدام به کالهبرداری و سایر 
موارد اقدام به شرط بندی و قمار می کنند یا کارت 
و شماره حســاب بانکی خود را اختیار سایت های 
مختلف مانند شرط بندی قرار می دهند که خود به 
عنوان مباشرت درجرم است و برابر قانون برخورد 

خواهد شد.

اجاره ای ها در تیررس پلیس

فرمانده انتظامی اســتان اصفهان ازکشف ۲ میلیون دالر تقلبی 
قبل از توزیع در بازار و دســتگیری ۳ مفســد اقتصادی توسط 
نیــروی انتظامی در اصفهــان خبر داد. ســردار مهدی معصوم 
بیگی گفت: کارآگاهان پلیس آگاهی اصفهان از توزیع ۲۰ هزار 
۱۰۰ دالری تقلبی در بازار جلوگیری و ۳ نفــر را در این زمینه 
دستگیر کردند. وی افزود: پس از اطالع بر اینکه افرادی دالرهای 

تقلبی تولید و قصد توزیع آنهــا را دارند تیمی از کارآگاهان پس 
از هماهنگی های الزم در یک عملیات غافلگیرانه به محل مورد 
نظر اعزام شدند و در بازرسی ۲۰ هزار عدد ۱۰۰ دالری تقلبی را 
کشف کردند. این مقام ارشــد انتظامی با اشاره به اینکه اقدام به 
موقع کارآگاهان اداره عملیات ویــژه پلیس اصفهان از ورود این 
دالرها به بازار و اختالل در سیســتم اقتصادی کشور پیشگیری 

کرد، بیان داشت: در این عملیات ۳ مفسد اقتصادی نیز دستگیر 
و برای اقدامــات قانونی تحویل مراجع قضایی شــدند. فرمانده 
انتظامی اســتان اصفهان تصریح کرد: نیــروی انتظامی در یک 
اقدام هوشــمند پلیس امنیــت اقتصادی را راه انــدازی کرده 
 که ان شــاءا... این پلیس با تمام توان از وقــوع جرائم اقتصادی

 پیشگیری می کند.

فرمانده انتظامی استان اصفهان خبرداد:
کشف ۲ میلیون دالر تقلبی در اصفهان

 پلیس فتا در مورد رشد حساب های اجاره ای در اصفهان هشدار داد: 

اعزام بیش از هزار مددجوی اصفهانی به زیارت مشهد مقدس
معاون فرهنگی کمیته امداد استان اصفهان گفت: یک هزار و ۲۵۲ مددجوی تحت حمایت کمیته امداد 
اصفهان در شش ماهه نخست امسال به زیارت حرم مطهر امام رضا )ع( در مشهد اعزام شدند. آرش محمد 
حسینیان در خصوص شرایط ســفرهای زیارتی کمیته امداد اســتان اصفهان اظهار کرد: فراهم کردن 
شرایط بهره مندی مددجویان از ســفرهای زیارتی از مهم ترین اقدامات فرهنگی این نهاد است. وی در 
خصوص اعزام مددجویان به مشهد مقدس، افزود: طرح شوق زیارت برای فراهم شدن بستر کمک خیران 
و نیکوکاران در این زمینه راه اندازی شده است و با مبالغ جمع آوری شــده در این طرح مددجویانی که 
تاکنون به زیارت مشهد مقدس نائل نشده اند به این سفر اعزام می شوند. وی با اشاره به روش های موجود 
برای مشــارکت در این طرح، گفت: مردم نیکوکار اســتان می توانند عالوه بر مراجعه حضوری به دفاتر 
کمیته امداد در شهر خود با مراجعه به پایگاه اینترنتی shogheziarat.ir در این امر خیر سهیم شوند.

 با افزایش قیمت دارو به هر شکلی مخالفیم
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی گفت: موضوعات حوزه سالمت باید به صورت 
کالن دیده شود و در شرایط فعلی افزایش قیمت دارو برای مصرف کننده به هر شکل را صحیح نمی دانیم. اکبر 
ترکی اظهار کرد: طرح حذف ارز 4۲۰۰ تومانی واردات دارو هنوزاجرایی نیســت و به بحث های کارشناسی 
بیشتری نیاز دارد. وی ادامه داد: موضوعات حوزه ســالمت باید به صورت کالن دیده شود و در شرایط فعلی 
افزایش قیمت دارو برای مصرف کننده به هر شکل را صحیح نمی دانیم. نماینده مردم چادگان یادآور شد: حذف 
ارز 4۲۰۰ تومانی دارو قطعا منجر به افزایش قیمت ها خواهد شد، عده ای به دنبال افزایش قیمت ها هستند و 
از سوی دیگر بیمه ها نخواهند توانست سهم خودشان را پرداخت کنند و همه این موارد به ضرر مردم تمام می 
شود. وی تصریح کرد: به دلیل مشکالت زیرساختی و امکان ایجاد مفسده مخالف اجرای این طرح هستیم و 

دارو هنوز باید با ارز 4۲۰۰ تومانی وارد شود تا در دسترسی مردم به داروهای مورد نیاز مشکلی ایجاد نشود.

رییس دفتر نمایندگی نهاد رهبری در دانشــگاه فرهنگیان اصفهان گفت: 
بهترین فعالیت نهاد، جلوگیری از سیاســت زدگی بوده و اجــازه نداده که 
دانشگاه پاتوق یک جریان سیاسی خاص شود. حجت االسالم علی بهرامی با 
اشاره به فعالیت های نمایندگی نهاد رهبری اظهار داشت: برگزاری همایش ها 
و هم اندیشی ها بین اساتید و مشارکت فعال نشان می دهد که نگاه اساتید به 
دفتر نهاد رهبری در دانشگاه دچار تحول و تغییر خوبی شده به گونه ای که 

دفتر نهاد را عموم اساتید به عنوان همراه و همگام خود می دانند بنابراین یکی 
از فعالیت های مثبت دفتر در این یک سال ارتباط پیدا کردن با بدنه اساتیدی 
دانشگاه بوده است. رییس دفتر نمایندگی نهاد رهبری در دانشگاه فرهنگیان 
اصفهان خبر داد: دفتر نهاد رهبری دانشگاه فرهنگیان بعد از دانشگاه تهران 
برترین دفتر کشور است که توانســته با 4۰۰۰ دانشجو یک معاونت مستقل 

رهبری داشته باشند.

گاه
ش
دانشگاه فرهنگیان اصفهان دان

پاتوق یک جریان سیاسی 
خاص نیست

سمانه سعادت
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احضار کاپیتان آرسنال به 
جلسه اضطراری در باشگاه

در جریان تساوی 2-2 آرسنال مقابل کریستال 
پاالس، ژاکا در حالی که 
در حال ترک زمین 
و تعویض شــدن 
بود با هو شدن از 
طرف تماشاچیان 
آرسنالی روبه رو شد 
و در واکنش دستش 
را روی گوش های خود گرفــت و به هواداران 
توپچی هــا توهین کرد. بعد از آن بســیاری از 
هواداران و ستاره های سابق آرســنال از او به 
شدت انتقاد کرده و خواهان پس گرفتن بازوبند 
کاپیتانی شــدند. رســانه ها گزارش دادند که 
باشگاه آرسنال درباره این ماجرا از ژاکا دعوت 
کرده که درباره آینده اش در باشگاه با امری و 
ادو گفت وگو کند ولی تا این لحظه گزارشــی 
رســمی از آنچه در این دیدار گذشته منتشر 
نشده است. امری بعد از بازی کریستال پاالس 
از ژاکا صراحتا انتقاد کرده و گفته بود واکنش 
نشان دادن او به تماشــاچیان کاری نادرست 

بوده است.

 واکنش »فان دایک«
 به کسب توپ طالی ۲۰۱۹

ویرجیل فــان دایک به ســبب عملکرد خوب 
خود در تیــم لیورپول 
توانســت یکــی از 
۷ بازیکــن ایــن 
تیم باشــد که در 
فهرست ۳۰ نفره 
تــوپ طــا نامش 
دیده می شود. او یکی 
از شانس های اصلی کسب توپ طای فوتبال 
جهان است. این مدافع درباره شانس خود برای 
کسب توپ طای فوتبال جهان گفت: نمی دانم 
راســتش چه پیش خواهد آمد. همین که در 
بین نامزدها حضور دارم اتفاق خوبی اســت و 
باید ببینیم چه اتفاقــی رخ خواهد داد. خیلی 
فوق العاده می شود که من بتوانم توپ طا را به 
دست بیاورم. تاش می کنم به همین روند ادامه 
دهم و در تمرینات نیز حضور قدرتمندی دارم و 
تاش می کنم از هر بازی چیزهای جدیدی یاد 
بگیریم و خودم را در باالترین سطح ممکن نگه 

دارم تا بتوانم برای تیمم مفید باشم.

 خشم هواداران االهلی
 از جانشین برانکو

بعد از باخــت 2 بر یک تیم االهلی عربســتان 
تحت هدایت کریستین 
مقابــل  گــروس 
الحــزم  تیــم 
چارچــوب  در 
ی  بت هــا قا ر
لیگ برتــر فوتبال 
عربســتان، هواداران 
تیم االهلی به شدت به دلیل این نتیجه پیش 
آمده خشمگین شــدند. طرفداران االهلی که 
بابت نتایج تیم شان توســط برانکو ایوانکوویچ 
و بعد هم گروس ناراضی هســتند از مسئوالن 
این باشگاه درخواست کردند تا فکری به حال 
ناکامی های پیش آمده در تیــم بکنند. آنها با 
به راه انداختن هشــتگی از سرمربی سوئیسی 
خود درخواست کردند تا تیم شان را احیا کند. 
شاگردان گروس در اولین بازی تحت هدایت 
این سرمربی باز هم نتیجه را به حریف واگذار 
کرده و از این بابت هواداران سبزپوشان جده را 

در بهت و ناراحتی فرو بردند.

 ممکن بود »ایکاردی«
 راهی میالن شود

مائورو ایکاردی، ستاره آرژانتینی و سابق اینتر 
تابســتان پرحاشیه ای 
را سپری کرده و تا 
آخرین روز برای 
جلب نظر باشگاه 
و ماندن در اینتر 
تاش کــرد؛ اما در 
نهایــت در ســاعات 
پایانی بــازار نقل و انتقاالت راهی پاری ســن 
ژرمن شد. واندا نارا فاش کرد که احتمال انتقال 
این بازیکن به باشگاه رقیب همشهری نیز وجود 
داشته؛ اما او ترجیح داده راهی پاری سن ژرمن 
شــود. واندا نارا گفت: این امکان وجود داشت 
که مائورو ایکاردی راهی میان شــود و ما در 
حال بررسی احتمال این انتقال بودیم. شخصا 
برای من ماندن در میان انتخاب آســان تری 
بود؛ اما انتقال به تیمی مثل پاری ســن ژرمن 
 بهتریــن تصمیــم دوران حرفــه ای وی بوده

 است.

 من شجاعت عذرخواهی دارم، بقیه چطور؟

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

دروازه بان ۲۷ میلیارد تومانی 
در لیگ برتر!

دستمزد فوتبالیست های حاضر در لیگ برتر در 
چند فصل اخیر به شدت افزایش یافته و صدای 
اکثر مدیران و کارشناســان را درآورده اســت. 
برخی از افراد حاضر در باشگاه های لیگ برتری 
بعد از جدایی از تیم ها هم دســت به افشاگری 
زدند و مدعی شــدند فان بازیکن یا فان گلر 
برای تمدید قراردادشان برای یک فصل فوتبالی 
2 تا ۳ میلیارد تومان پول می خواســته اند! در 
همین خصوص شنیدیم یکی از دروازه بان های 
لیگ برتر قراردادی با تیمش امضا کرده که بعید 
اســت حاال حاالها گلری در ایــران بتواند این 
رکورد را بشکند! این دروازه بان قراردادی ۳ ساله 
با تیم مورد نظر امضا کرده و رقم دریافتی او هم 
به دالر است! طبق گفته یکی از بازیکنان همین 
تیم به دوســت دیگر فوتبالی اش، معادل ریالی 
قرارداد این تیم برای سه سال 2۷ میلیارد تومان 
است و او سالی ۹ میلیارد تومان از تیم مورد نظر 

دریافتی خواهد داشت!

 وقتی میثاقی از عادل 
حمایت کرد!

در برنامه دوشنبه شب فوتبال برتر، وقتی علی 
اکبر طاهری، مدیرعامل پیشین پرسپولیس با 
مجری برنامه بر سر فارسی حرف زدن و استفاده 
نکردن از کلمات انگلیســی بحــث می کردند، 
شاگرد قدیمی از استادش حمایت کرد. طاهری 
معتقد بود یک بنده خدایی )فردوسی پور( هجده 
سال کار کرد و انگلیسی اش هم خیلی خوب نبود 
ولی از دیگران ایراد می گرفــت. میثاقی پس از 
پایان صحبت های طاهری گفت: راستی استاد 
)فردوســی پور( انگلیسی اش خیلی خوب است 
و استاد دانشگاه هم هســتند. دوباره طاهری از 
دلخوری که با )فردوســی پور( داشــت، گفت: 
اتفاقا خیلی چیزهای دیگه هم مثل دیسیپلین 

)انضباط( هم بلد نیست!

در انتظار مهم ترین تصمیم 
کالدرون!

در حالی که پیــش از این بازی ندادن به جال 
حسینی عامت سوال و ســوژه انتقاد رسانه ها 
و پیشکســوتان از گابریل کالــدرون بود، حاال 
مسئله شــجاع خلیل زاده هم به مورد کاپیتان 
اول سرخ ها اضافه شده است. بر خاف اخبار، 
به نظر می رسد شجاع در بازی با شاهین بوشهر 
هیچ مصدومیتی نداشته و با پایان محرومیت 
دو جلسه ای اش می توانســته از ابتدا به میدان 
برود، امــا برخی بر این باورند کــه کالدرون با 
فیکس نکردن او، به دنبــال تنبیه خلیل زاده 
به خاطر خشــونت های بی پایانش بوده است. 
بعضی دیگر هــم می گویند کالــدرون از زوج 
انصاری و کنعانــی زادگان در قلب خط دفاعی 
رضایت کامل دارد و فعــا تصمیمی به ایجاد 
تغییر در این منطقه نگرفته اســت. به هر حال 
باید منتظر بازی پنجشــنبه با ماشین ســازی 
تبریز باشیم و ببینیم کالدرون شجاع را فیکس 
می کند یا قــرار اســت زوج خارق العاده فصل 
گذشــته، همچنان کنــار هــم روی نیمکت 
بنشینند؟ مسلما بازی ندادن شجاع با کیفیت 
 فعلی اش، منتقــدان زیادی بــرای کالدرون 

خواهد تراشید.

آرزوهای قهرمان اصفهانی 
برای دیدار با رهبر انقالب

پانزدهمین دوره مسابقات ووشو قهرمانی جهان 
در شانگهای چین برگزار شد و محمدعلی مجیری 
در رقابت های فرم نن دائو موفق شــد در بخش 
انفرادی به مدال طای این دوره از رقابت ها برسد. 
مجیری برای اولین بار در رده ســنی بزرگساالن 
با 18 سال سن راهی شــانگ های شد و در این 
مسابقات در مهد ووشو دنیا به مدال طای جهان 
دست یافت. او حاال تصمیم گرفته تا بهترین نشان 
و با ارزش ترین مدال خود را که همان طای رشته 
تالو اســت را به مقام معظم رهبری تقدیم کند.
مجیــری در این باره گفت: تصمیــم دارم اولین 
مدال طای مســابقات جهانی را به مقام معظم 
رهبری تقدیــم کنم. این مدال بســیار با ارزش 
است. مدال طای مسابقات جهانی دومین مدال 
با ارزش بعد از المپیک است و من حاال آرزو دارم 
خوشــرنگ ترین مدالم را به مقام معظم رهبری 

تقدیم کنم.

در حاشیه

 منهای فوتبال

دور رفت لیگ برتر بسکتبال مردان در فصل ۹۹- ۹8 شاید یکی از 
جذاب ترین دیدارهای هفته نخست لیگ برتر بسکتبال جدال مهرام 
و ذوب آهن باشد؛ مهرام بعد از یک فصل دوری از میادین بسکتبال 
دوباره به باالترین سطح بســکتبال ایران برگشته است تا خاطرات 
خوب گذشته را زنده کند و ذوب آهن نیز با هدایت مهران حاتمی و 
جوان گرایی به دنبال جایگاهی در شأن باشگاه ذوب آهن است. مهرام 

و مصطفی هاشــمی موفقیت های زیادی کنار هم و در ایران و آسیا 
به دســت آورده اند، صمد نیکخواه بهرامی، ارسان کاظمی، مهراد 
آتشــی، فرید اصانی، آرمان زنگنه، حامد سهراب نژاد، امیرحسین 
خندان پور، سینا واحدی، متین جائیان، آرش ثابتی و بهشاد عرب 
زاده در کنار مصطفی هاشمی باعث شــده تا مهرام یکی از مدعیان 
اصلی این دوره از رقابت ها نام بگیرد.تیم بسکتبال ذوب آهن فصل 

گذشته در دور مقدماتی به عنوان پنجمی رسید تا امتیاز حضور در 
مرحله پلی آف را به دست بیاورد ولی در دیدار رفت مرحله پلی آف 
که به میزبانی اصفهان برگزار شد، با نتیجه نزدیک ۶۹ بر ۶۵ مغلوب 
پاالیش نفت آبادان شد تا فرزاد کوهیان و شاگردانش خود را از پیش 
شکست خورده بدانند و مرحله برگشت نیز با نتیجه ۷۵ بر ۴2 مغلوب 

آبادانی ها شوند و از راهیابی به مرحله نیمه نهایی جا بمانند.

شمارش معکوس برای شروع لیگ برتر بسکتبال؛
زنده شدن خاطرات مهرام و ذوب آهن

نیم فصل دوم رقابت های لیگ برتر فوتسال کشور 
در حالی عصر پنجشنبه با برگزاری شش دیدار آغاز 
می شود که در حساس ترین دیدار هفته چهاردهم 
و در دربی نصف جهان تیم گیتی پسند اصفهان در 

شاهین شهر به مصاف تیم هایپر این شهر می رود.
 سرخ پوشان اصفهانی در شرایطی در اولین دیدار 
دور برگشــت فصل جاری رقابت هــای لیگ برتر 
فوتسال کشور به مصاف دیگر نماینده اصفهان در 
این مســابقات می روند که آنها در پایان نیم فصل 
اول این رقابت ها نتوانستند به مقامی بهتر از نایب 

قهرمانی دست یابند.
 تیم گیتی پسند که در فصل گذشته این رقابت ها و 
در آخرین لحظه ها از کسب جام قهرمانی بازمانده 
بود با به کارگیری حمید بی غم و جذب ستاره های 
بازار نقل و انتقاالت خود را به عنوان مدعی اصلی 
قهرمانی در این دوره از مســابقات معرفی کرد؛ اما 
شــانس با این تیم یار نبود و مصدومیت بازیکنان 
کلیدی موجب شد تا سرخ پوشان اصفهانی نتوانند 
عملکردی در قالب یــک تیم مدعی بــه نمایش 
گذاشته و با اختاف سه امتیاز پشت سر تیم مس 
سونگون، قهرمان فصل گذشــته این رقابت ها در 
جایگاه دوم قرار بگیرند. تیم گیتی پســند با پایان 
یافتن نیم فصل اول این مســابقات تحرکات قابل 
توجهی را در بــازار نقل وانتقاالت انجــام داد تا با 
ترکیب بهتــری پا به نیم فصــل دوم این رقابت ها 

بگذارند.
 جذب علی اصغر حســن زاده، ملی پوش فوتسال 
ایران که چهار بار عنوان بهترین بازیکن قاره آسیا 
را از آن خود کرده از جمله ایــن تحرکات بود که 
نشان می دهد ســرخ پوشــان اصفهانی سخت به 

دنبال باال بردن جام قهرمانی در این فصل هستند. 
شــاگردان بی غم در اولین دیدار دور برگشت تیم 
هایپر شاهین شهر را پیش روی خود دارند، تیمی 
که در نیم فصل اول این مسابقات با تغییر سرمربی 
مواجه شد و سعید رســتمی که این تیم را به لیگ 
برتر آورده بود به دلیل کســب نتایج ضعیف از این 

تیم کنار گذاشته شد.
 هایپری ها با سرمربی جدیدشان توانستند عملکرد 
بهتری را از خود بــه نمایش بگذارنــد و خود را از 
رده های پایین جدول باال بکشــانند. این تیم با سه 

پیروزی و کسب پنج تساوی و با 1۴ امتیاز در پایان 
نیم فصل اول رقابت های فوتســال کشــور در رده 
یازدهم جدول رده بندی جای گرفت. دیدار برگشت 
تیم های گیتی پسند و هایپر شاهین شهر در حالی 
روز پنجشنبه و از ســاعت 1۷ در ورزشگاه تختی 
شاهین شهر انجام می شود که هر دو تیم به دنبال 
کسب سه امتیاز این دیدار هستند. دیدار رفت دو 

تیم با نتیجه تساوی سه بر سه به پایان رسید. 
سرخ پوشان اصفهانی بعد از تعطیات ۴۰ روزه نیم 
فصل در حالی مقابل تیم هایپر صف آرایی می کنند 

که با بازگشت مصدومان و اضافه شدن چند بازیکن 
جدید به نظر ترکیب متفاوتی نســبت به نیم فصل 
اول پیدا کرده و به دنبال اولین پیروزی در نیم فصل 
دوم این مسابقات هستند. در آن سو تیم هایپر هم 
به دنبال امتیاز گیری از این بازی خانگی اســت تا 
فاصله خود را با تیم های پایین جدولی افزایش دهد. 
حسینعلی محمدنژاد،کاظم مرادی،مرتضی شعبانی 
و مصطفی زینی دیدار هایپر شــهر شاهین شهرو 
گیتی پســند اصفهان را قضاوت می کنند و عباس 

دهقانپور هم ناظر داوران این مسابقه است.

هیجان به وقت فوتسال
 جدال اصفهانی ها در اولین بازی دور برگشت؛ 

  عکس روز

دیویدبکام،بازیگرسریالتلویزیونیمیشود
دیوید بکام، بازیگر انگلیسی فوتبال که مدتی ا ست دوران ورزشی اش در زمین فوتبال به پایان 
رسیده، قرار است در سری جدید یک سریال تلویزیونی با نام »خانواده مدرن« که دنباله ای 
بر سریال »دوستان« است بازی کند. دیوید بکام تمرین های خود را با کورتنی کاکس بازیگر 
قدیمی این سریال آغاز کرده و عضو جدید بازیگران این مجموعه تلویزیونی در اپیزودهای 

جدید خواهد شد.

سوت آغاز لیگ برتر والیبال؛

دیدار یارآشنا در اصفهان
 سی و سومین دوره از رقابت های لیگ برتر والیبال کشور با حضور 1۳ تیم شهرداری ورامین، پیام 
خراسان، سایپا، راه یاب ملل مریوان، شــهروند اراک، پیکان، شهرداری گنبد، شهرداری ارومیه، 
فوالد سپاهان، فوالد سیرجان ایرانیان، کاله مازندارن، شهداب یزد و خاتم اردکان از امروز با انجام 
شش دیدار آغاز می شــود. با توجه به برگزاری لیگ با 1۳ تیم، هر هفته یکی از تیم ها استراحت 
خواهد کرد ضمن اینکه نیم فصل این مســابقات 2۷ آذر خواهد بود. تیــم والیبال فوالد مبارکه 
سپاهان اصفهان که فصل گذشته با هدایت سعید طاهری توانست در فینال رقابت های لیگ دسته 
یک حضور پیدا کند به رغم شکست در مقابل راهیاب ملل سهمیه حضور در جمع بزرگان والیبال 
ایران را به دســت آورد. به گفته مدیر عامل باشگاه فوالد مبارکه ســپاهان، تیم والیبال سپاهان 
با یک هدف گذاری سه ساله وارد این مسابقات شده اســت. جذب محمدی راد، سرمربی سابق 
شهرداری ورامین برای نشست روی نیمکت طایی پوشان و علیرضا مباشری، بازیکن ملی پوش 
فوالد سیرجان مطمئنا دلیل خوبی برای صحه گذاشــتن به صحبت های مدیر عامل این باشگاه 
اصفهانی خواهد بود. فوالد ســیرجان ایرانیان ســابقه حضور در لیگ برتر والیبال را دارد و فصل 
گذشته حضور خود را تا اولین مرحله پلی آف قطعی کرد؛ اما در هر دو دیدار رفت و برگشت مقابل 
پیام مشهد با نتیجه ســه بر یک مغلوب شــد تا از راهیابی به مرحله نیمه نهایی جا بماند. طایی 
پوشان بلند قامت اصفهانی در نخستین گام باید امروز از ســاعت 1۶ در سالن مخابرات اصفهان 
میزبان فوالد سیرجان ایرانیان باشند. قضاوت دیدار سپاهان و فوالد سیرجان را تیم داوری بهروز 
جعفری و میثم پارسه بر عهده دارند و حسین پورکاشیان و نادر انصاری نیز به عنوان ناظر در این 

دیدار حضور خواهند داشت.

قلعه نویی:

 من شجاعت عذرخواهی دارم، بقیه چطور؟
ســرمربی تیم ســپاهان بعــد از ســه روز از مصاحبه 
جنجالی اش بعد از بازی هفته هشتم برابر سایپا در نقش 
جهان، بیانیه دیگری در تکمیل حرف هایش منتشر کرد. 
مصاحبه جنجالی امیرقلعه نویی بعد از تســاوی بدون 
گل برابر سایپا با واکنش های زیادی از سوی رسانه ها و 
کارشناسان و کابران فضای مجازی همراه بود و حاال او 
در اینستاگرامش بیانیه تازه ای را منتشر کرده که البته 
لحن آن متفاوت با تنــدی و عصبانیت لحظه ای بعد از 
بازی سایپاست. او در این بیانیه جدید اعتراضی جدی 
را نسبت به فضای ورزشگاه ها و فحاشی سازمان یافته به 
زبان آورده است: این روزها فضای ورزشگاه ها آزاردهنده 
شــده. نه فقط به خاطر این که مــن )قلعه نویی( هدف 
فحاشی سازمان یافته عده ای شــده ام. هواداران واقعی 
تیم ها به دالیل مختلــف و از جمله همین فضای ناپاک 
فحاشی ترجیح می دهند به ورزشگاه نروند و این باعث 
شده عما  اختیار سکوها به دست عده ای فحاش بیفتد. 

اینها هوادار نیســتند. بنده پولند و هر روز ممکن است 
به یک سمت بچرخند. عده ای در یک باشگاه، از زمانی 
که تیم من تبدیل به رقیب اصلی شان شد، اتاق فکری 
تشکیل داده ند تا با فحاشــی به ناموس و خانواده من، 
سپاهان را از دایره رقابت خارج کنند. بیایید سابقه این 
جریان اخیر را مرور کنید. این جریان از قائم شهر شروع 
شد. شــما می توانید از رییس کانون هواداران نساجی 
بپرسید. در آن روز فحش های سازماندهی شده شکل 
گرفت و تا امروز در تمام ورزشــگاها - به جز اصفهان-

ادامه دارد. از مســئولین ورزشــگاه خرم آباد بپرسید. 
قبل از بازی به ما گفتند جایگاه فان، منتســب به یک 
باشگاه خاص است و از آن جا به شــما توهین می شود 
و کاری هم از ما برنمی آید. در ســایر ورزشگاه ها هم به 
همین ترتیب. هربار هم ناظــر بازی گزارش می کند اما 
واکنشی از کمیته اخاق و انضباطی که به کوچک ترین 
مســائل مثل عکس پروفایل بازیکن ها ورود می کنند، 

نمی بینیم. هیچ کس هم پی ماجرا را نمی گیرد که 
این فحاشی گسترده و سازمان یافته از کجا ریشه 
دارد. نه رسانه ها و نه همین صدا و سیما. من بابت 
لغزش کام و خارج شدنم از دایره ادب شهامت و 
شجاعت عذرخواهی را دارم. اما آیا مدیران آن تیمی 

که هوادارانش نود دقیقــه بدترین الفاظ را 
به من نسبت دادند هم حاضرند از من 

عذرخواهی کنند؟ آیا فدراســیون، 
کمیته های اخــاق و انضباطی در 
این جفایی که به مــن و خانواده ام 

شــده و خواهد شــد واکنشــی 
خواهند داشت. این جریان اگر 
جلویش گرفته نشود به روزی 
می رســیم که هیچ کسی از 
این فحاشی سازمان یافته در 

امان نخواهد بود.

سمیه مصور
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مدیران با آموزش به موقع  از حادثه پیشگیری کنند
پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

اخبار

بازدید فرمانده لشکر امام 
 حسین)ع( از گردان ۱۰۹ 

امام حسین مبارکه
فرمانده لشکر ۱۴ امام حســین )ع( از گردان 
۱۰۹ امــام حســین )ع( مبارکــه بازدید وبا 

رزمندگان این گردان گفت وگو کرد.

ســرهنگ پاســدار محمد هاشــمی پور در 
جریان ایــن بازدید با رزمندگان ومســئوالن 
این گردان دیدار ودر خصوص اجرا شدن بهتر 
برنامه ها دستورات الزم را صادر کرد. سرهنگ 
هاشمی پور طی این بازدید از دوره های تکمیلی 
در حال اجرا در این گردان وهمچنین دوره های 
رزم مقدماتی پادگان آموزشــی امام علی )ع( 
بازدیــد و در جریان آموزش هــا وکیفیت آنها 
قرار گرفت. وی در جمع مســئوالن گردان و 
بسیجیان و فراگیران مرکز آموزشی امام علی 
)ع( گفت: حاال که شــما جوانان عزیز یکی از 
بهترین لحظات زندگی وایام جوانی خود را در 
راستای اعتالی نظام مقدس جمهوری اسالمی 
طی می کنید، سعی کنید که حداکثر استفاده 
را از آن ببریــد. هاشــمی پــور از فرماندهان 
ومسئولین نیز خواســت که تمام همت وسعی 
خود را در راستای افزایش کیفیت آموزش های 

عقیدتی ونظامی به کار بگیرند.

تا15روزآیندهصورتمیگیرد؛
ادامه حفاری تونل خط دو مترو 
به سمت ایستگاه عاشق اصفهانی

مدیرعامل سازمان قطار شهری اصفهان اظهار 
کرد: با توجه به سرعت انجام فعالیت ها در خط 
دو متروی اصفهان در یک ماه گذشته بیشترین 
شتاب حفاری را شاهد بوده و رکورد حفاری را 

در این خط بر جا گذاشتیم.
 TBM :محمدرضا بنکدارهاشمی تصریح کرد

تونل غربی خط دو متــروی اصفهان یک ماه 
پیش از ایستگاه دارک وارد ایستگاه زینبیه شد 
و TBM تونل شرقی نیز روز جمعه این مسیر 
را طی کرد و بدون هیچ خطایی به ایســتگاه 

زینبیه رسید.
مدیرعامل ســازمان قطار شــهری اصفهان با 
 TBM بیان اینکه از یک ماه گذشــته اورهال
تونل غربی خط دو آغاز شده و تا ۱۵ روز آینده 
ادامه مسیر حفاری به ســمت ایستگاه عاشق 
اصفهانی را آغاز خواهد کــرد، افزود: متعاقب 
آن در یک ماه آینده TBM تونل شــرقی خط 
دو مترو نیز اورهال خواهد شــد و تا ایستگاه 
عاشق اصفهانی ادامه مســیر خواهد داد. وی 
خاطرنشــان کرد: با برنامه ریزی انجام شــده 
تا قبل از نوروز امســال هر دو دســتگاه حفار 
تونل های غربی و شــرقی به ایســتگاه عاشق 
اصفهانی می رسند.بنکدارهاشــمی با اشــاره 
به رکوردهای صورت گرفتــه در روند حفاری 
تونل غربی و شرقی خط دوم متروی اصفهان 
حد فاصل ایستگاه دارک، شهرک امام حسین 
)ع( تا میدان امام علی )ع( گفت: در طول شش 
ماه حفــاری دو تونل، پرســنل، پیمانکاران، 
مشــاوران، ناظران و ســایر عوامل این پروژه 
بزرگ بــا ثبت رکــورد ۲۱ رینــگ حفاری و 
سگمنت گذاری در شــبانه روز معادل حدودا 
۳۰ متر که در کشــور ایران بی ســابقه بوده، 
اتفاق بزرگی را در اجرای پروژه رقم زدند.وی 
افزود: اسفند سال ۱۳۹۷ عملیات حفاری تونل 
غربی خط دوم قطار شهری اصفهان حد فاصل 
ایســتگاه دارک، شهرک امام حســین )ع( تا 
میدان امام علی )ع( و از خرداد امسال عملیات 
حفاری همزمان تونل شــرقی این قســمت 
آغاز شــد.مدیرعامل ســازمان قطار شهری 
اصفهان ادامه داد: تاکنون در دو تونل خط دوم 
قطارشهری اصفهان، نزدیک به یک هزار و ۶۰۰ 
متر رینگ گذاری و نزدیک به دو هزار و ۲۰۰ 
متر حفاری شده و حجم حفاری مکانیزه این 
بخش بیش از ۸۶ هزار متر مکعب است. مسیر 
اولویت بهره برداری خــط دوم مترو اصفهان 
حدفاصل ایستگاه دارک شهرک امام حسین 
 )ع( تا ایســتگاه مدرس نجفی به طول ۱۴.۷ 

کیلومتر است.

امامجمعهموقتاصفهان:
هجرت امام رضا )ع( تجلی نور 

والیت در ایران بود
امام جمعه موقت اصفهان در خصوص شــهادت 
امام رضا )ع( اظهار کرد: بر اساس مقتضیات زمان 
حضرت، ایشــان را مجبور به هجرت از مدینه به 
خراسان کردند؛ دلیل این هجرت به دلیل تحت 
نظر داشتن حضرت، توســط مؤمن عباسی بود. 
حجت االســالم محمدتقی رهبر گفت: امام رضا 
)ع( در حال ســفر به خراســان بود که در شهر 
نیشابور حدیث سلســله الذهب را می فرمایند و 
تاکید می کنند که اعتقاد به توحید باعث نجات 
از آتش جهنم است؛ البته این اعتقاد شرط دارد. 
وی افزود: امام رضا )ع( خود را شــرط این نجات 
معرفی کردند و »امامت شــرط توحید اســت« 
دلیل حضرت بود؛ این روایــت امام ماندگار و در 

کتاب ها نقل شد.
 حجت االسالم رهبر با توضیح اینکه امام رضا )ع( 
با عالمان و دانشــمندان دیگر ادیان هم مناظره 
کردند و در همه مناظره ها پیروز شدند؛ بیان کرد: 
مناظره ها را می تــوان در کتاب های اصول کافی 
و بحاراالنوار خواند که با این مناظره ها شــکوه و 
عظمت علمی امام رضا )ع( تجلی یافت. وی ادامه 
داد: با توجه به حضور حضرت رضا )ع( خراسان 
پایگاهی برای تجمع عارفان اهل بیت )ع( شد؛ در 
واقع هجرت امام رضا )ع( به خراســان تجلی نور 
والیت در ســرزمین ایران بود. امام جمعه موقت 
اصفهان در پایان خاطر نشان کرد: امام رضا )ع( 
در شرق منطقه اسالمی، درخشید و پناهگاه امنی 
برای کشور ما هستند؛ ایشان علوم اهل بیت را در 
ایران و در میان شیعیان خود آوردند و این باعث 

درخشیدن دانشمندان ایرانی شد.

مدیرکلمدیریتبحراناستانداری
اصفهان:

 مدیران با آموزش به موقع
 از حادثه پیشگیری کنند

مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری اصفهان در 
جلسه مشترک بازســازی و نوســازی واحدهای 
خسارت سیل شهرستان سمیرم با ستاد پیشگیری 
و بحران شهرستان اظهار داشت: مدیران شهرستان 
سمیرم باید قانون مدیریت بحران را کامل بخوانند 
تا از پاسخ بســیاری از نیازها آگاه شــوند. منصور 
شیشــه فروش بیان کرد: مدیریت بحــران در دل 
مســئولیت ما قرار گرفته پس مسئوالن باید بدون 
منت خدمت کرده و دستگاه ها باید پیوست کاهش 
خطر را اعــالم کنند. وی افزود: ســه کلید طالیی 
مدیریت بحران عبارت اســت از: پیــش از حادثه 
منسجم و با ثبات باشیم و با برنامه عمل کنیم چرا که 
کسی که بدون برنامه عمل کند به نتیجه نمی رسد. 
شیشه فروش خاطرنشان کرد: ۳۸ وظیفه برای ۳۸ 
دستگاه اجرایی مشخص شده است، مدیران نیز باید 
قبل از حادثه با اطالع رسانی، آموزش و حرکت به 
موقع از حادثه پیشگیری کنند. مدیرکل مدیریت 
بحران استانداری اصفهان تصریح کرد: با توجه به 
مستعد بودن شهرستان سمیرم در رابطه با حوادث 
جاده ای، فرونشســت زمین، برف، سیل و سرما بر 

همین اساس اقدام شود.

مدیرعاملسازمانمدیریتونظارت
برتاکسیرانیشهرداری:

نوسازی ناوگان فرسوده 
 تاکسیرانی به زوی 

کلید می خورد
مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی 
شــهرداری اصفهان اظهارکرد: با توجه به شرایط 
فرســوده بودن بیش از ســه هزار خودرو ناوگان 
تاکســیرانی اصفهان و مخاطرات زیســتی برای 
شــهروندان از ماه ها قبل، طرحی توسط سازمان 
به مدیریت شــهری اصفهان ارائه شد تا از طریق 
تسهیالت بسیار کم بهره نوسازی ناوگان آغاز شود. 
هادی منوچهری ابراز امیدواری کرد که با توجه به 
مذاکرات صورت گرفته شهرداری و معاونت حمل 
و نقل با مســئوالن ارشــد ایران خودرو، تا پایان 
دی ماه سال جاری و مصادف با رویدادهای حمل 
و نقل و ترافیکی شــهرداری، شاهد آغاز نوسازی 
ناوگان تاکســی جهت ۱۰۰۰ دستگاه خودرو در 
مرحله نخست باشیم. مدیرعامل سازمان مدیریت 
و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری اصفهان تصریح 
کرد: شــهرداری اصفهان با انجام پروژه نوسازی 
ناوگان تاکســی جزو معدود مدیریت ها در سطح 
استان ها خواهد بود که حاضر شده بدون استفاده 
از منابع دولتی که جزو وظایف ذاتی وزارت کشور 
اســت و با بودجه خود به جهت اهمیت موضوع 
نوسازی ناوگان و زیســت سالم شهروندان، اقدام 

به اجرای این طرح کند.

» میراث داران شــهر« هشتگی اســت که منطقه 
سه شهرداری اصفهان در راســتای معرفی بیشتر 
ابنیه های تاریخی این منطقه جهت سرمایه گذاران 
و گردشــگران، هم چنین اهمیت دادن به میراث 
گذشــتگان این دیار در کانال های خروجی فضای 

مجازی خود راه اندازی کرده است.
فراوانــی ابنیه هــای تاریخی در دیــار گنبدهای 
فیروزه ای از ویژگی های منحصر به فرد نصف جهان 
است، کمتر منطقه ای از اصفهان را می توان یافت 
که از وجــود بناهای تاریخی محروم باشــد. آثار و 
بناهایی که هویت و ریشه مردمان این سرزمین را در 
خود به یادگار گذاشته  و امروزه به مکان هایی برای 
بازدید گردشــگران داخلی و خارجی تبدیل شده 
است، مکان هایی که چنان نبوغ معماری و هنر را در 
خود جای داده که می توان ساعت ها محو تماشای 
آن شد بدون اینکه گذر زمان را احساس کرد. یکی 
از مناطق شهری اصفهان که می توان به فراوانی در 
آن آثار و بناهای تاریخی را مشاهده کرد، منطقه سه 
شهرداری اصفهان است چرا که این منطقه محدوده 
مرکز شــهر طی ســه دوره پایتختی )تیموریان، 

سلجوقیان وصفویه ( را شامل می شده است. 
به گفته مدیر منطقه سه شهرداری اصفهان، در این 
منطقه از جمع ۶۳۵ پالک ســتاره دار طبق طرح 
تفصیلی، تاکنون ۲۱۸ خانه تاریخی شناسایی شده 
است. از آن جایی که رونق گردشگری در این منطقه 

نیازمند حمایت ســرمایه 
گــذاران اســت اقدامات 
موثری از ســوی مدیران 
این منطقه انجام شده تا 
این مکان هــا بتوانند به 
خوبی نقش خــود را در 
صنعت گردشــگری ایفا 

کنند.
 حسین کارگر در این باره می گوید: به دلیل اهمیت 
میراث گذشته برای شــهرداری اصفهان امکاناتی 
جهت احیای این ابنیه ها در اختیار بخش خصوصی 

قرار گرفته که نتیجه آن، 
تعــداد ۱۰۰ ابنیــه احیا 
شده و یا در دست مرمت و 
بازسازی قرار گرفته است.

ســه   مدیرمنطقــه 
شــهرداری اصفهــان به 
وجود ۳۸۰ ابنیه ارزشمند 
تاریخی موجود در منطقه 
سه اشاره کرده و می افزاید: با توجه به وجود ۳۸۰ 
ابنیه ارزشــمند تاریخی موجود در ایــن منطقه با 
کاربری های متنوع همانند نمایشــگاه، فروشگاه 

صنایع دستی، نمایشگاه آثار هنرمندان اصفهانی، 
اقامتگاه سنتی، رستوران، کافی شاپ عالوه بر ایجاد 
روح تازه در کالبد شهر تاریخی اصفهان، باعث تردد 

و اسکان گردشگران داخلی و خارجی شده است.
در منطقه سه شهرداری اصفهان تعداد ۳۴ مسجد 
تاریخی، ۱۵ امامزاده، ۷ مناره سلجوقی، ۱۳ حمام، 
۵ بقعه و آرامگاه، ۲۳ مدرســه قدیمی، ۱۷ کنیسه 
یهودیان، ۲۸ سرا و تیمچه، ۶ کاروانسرا، ۲ کارخانه 
قدیمی ۳ کارخانه عصــاری، یک کارگاه ضرابخانه، 
ســه پل تاریخی، ۸ کاخ و ۳۶ بــازار وجود دارد که 
به گفتــه مدیر این منطقه، طبق آمار گردشــگری 
ســازمان میراث فرهنگی در شــش ماهه نخست 
سال جاری تعداد ۱۰۵۴۸۸۴ نفر گردشگر داخلی 
و ۱۵۵۴۷۳ نفر گردشگر خارجی از بناهای محدوده 

منطقه سه بازدید داشته اند.
کارگر با اشــاره به بازدید ۳۰۰ هزار نفر گردشگر از 
ابنیه های تاریخی این منطقه در نوروز ۹۷ می گوید: 
اگر ابنیه های تاریخی مانند اقامتگاه ها و سفره خانه 
ها که توســط بخش خصوصی اداره می شوند را نیز 
به این مجموعه اضافه کنیم آمار آن دو یا ســه برابر 

خواهد بود. 
افزایش تمایل گردشــگران به مشــاهده بناهای 
تاریخی این منطقه موجب شــده تــا مدیران این 
منطقه اقدام به راه اندازی هشــتگ» میراث داران 
شــهر« در کانال های فضای مجازی بکنند؛ اقدام 
قابل توجهی که در دیگر مناطق شهر هم باید مورد 

توجه قرار بگیرد.

راه اندازی هشتگ میراث داران شهر

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار اصفهان اظهار 
کرد: نشست ســاالنه آمار و برنامه ریزی در مدیریت شهری برای 
نخستین بار در کشور با توجه به اهمیت این موضوع روز یازدهم 
آبان ماه ســال جاری توسط شــهرداری اصفهان برگزار می شود. 
علیرضا صادقیان تصریح کرد: با توجه به اینکه آمار و برنامه ریزی 
در تمام برنامه ها از اهمیت زیادی برخوردار اســت، از این رو در 

مدیریت شــهری اصفهان تالش می کنیم به تمــام افراد اعم از 
مجریان، محققان و دانشگاهیان که در این فرایند دخیل هستند، 
اهمیت نقش برنامه ریزی در مدیریت شــهری را مطرح و تبیین 
کنیم. معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار اصفهان 
با بیان اینکه در مدیریت چهار وظیفه برای مدیران تبیین شــده 
که شامل برنامه ریزی، سازماندهی، هدایت و کنترل است، گفت: 

مبنای برنامه ریزی، آمار و اطالعات است، هر چه آمار و اطالعات به 
واسطه ابزار بیشتر باشد، ریسک تصمیم گیری ها و برنامه ریزی ها 
کاهش یافته و برنامه ریزی ها دقت بیشــتری پیدا می کند. وی 
تاکید کرد: برای تدوین برنامه های شهری، دقیق تر شدن و قابل 
در دسترس بودن آن بهتر است آمار و اطالعات بیشتری در اختیار 

داشته باشیم.

توسطشهرداریاصفهانانجاممیشود؛
برگزاری نخستین نشست ساالنه آمار و برنامه ریزی در مدیریت شهری

اقدامقابلتوجهمدیرانمنطقهسهشهرداریاصفهانبرایمعرفیابنیههایتاریخیاینمنطقه؛

مدیرمنطقه1۴شهرداریاصفهانخبرداد:
 5 میلیارد تومان اعتبار برای آسفالت معابر منطقه ۱۴

مدیر منطقه ۱۴ شهرداری اصفهان گفت: امسال برای آسفالت معابر محله های سرو و امام خمینی)ره( و 
خیابان های شکوفه، آوا و الهیه پنج میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است. علی شمسی اظهار کرد: 
یکی از مطالبات بحق و دغدغه های جدی شهروندان، ساماندهی آسفالت معابر و خیابان هاست از این رو 
در سال  جاری عملیات آسفالت معابر همچون سال گذشته به طور جدی دنبال می شود. وی با اشاره به 
پیشرفت پروژه های ورزشی این منطقه تصریح کرد: دو ورزشگاه»رستم« واقع در محله ارزنان و»سهراب« 
واقع در محله عمان سامانی مطابق با اســتانداردهای روز دنیا در حال احداث است و تا پایان سال مورد 
بهره برداری قرار می گیرد. مدیر منطقه ۱۴ شهرداری اصفهان خاطرنشان کرد: ورزشگاه رستم در محله 
ارزنان به وسعت یک هزار و ۷۵۰ متر شامل سالن توپ و تور است که با هزینه اجرایی هفت میلیارد تومان 

و هزینه آزادسازی سه میلیارد تومان احداث می شود.

مدیرمنطقه۹شهرداریاصفهان:
باز زنده سازی مادی رهنان،آبان ماه تکمیل می شود

مدیر منطقه ۹ شــهرداری اصفهان اظهار کرد: مادی ها ویژگی منحصر به فرد شهرســازی اصفهان اســت 
و ریشــه تاریخی آنها بر طبق متون تاریخــی به پیــش از دوره  صفویان و به قرن های پیش از ورود اســالم 
در جلگه  اصفهان می رســد، بنابرایــن حفظ و احیای این عنصر شــهری اهمیت زیادی دارد. ســید عباس 
روحانی با بیان اینکه ۲۵ درصد از طول مادی های شــهر اصفهان در منطقه ۹ واقع شــده اســت، افزود: در 
همین راســتا شــهرداری این منطقه اقدام به تعریف پروژه باز زنده ســازی مادی رهنان کرده اســت تا در 
راستای اعتالی هویت اصفهانی در شهرســازی ایرانی گامی جدی بردارد. مدیر منطقه ۹ شهرداری اصفهان 
عنوان کرد: عملیات اجرایی پروژه باززنده ســازی مادی رهنان در شرق کوه آتشــگاه و در نزدیکی بوستان 
 مهر با هــدف کالن تقویت محرک های هویتی از اواخر ســال ۹۷ و بــا بودجه ای بالغ بــر ۲۰ میلیارد ریال 

آغاز شده است.

رییس کمیته جوانان شورای هماهنگی جبهه اصالحات اســتان اصفهان گفت: اگر گروه های سیاسی 
نتوانند در مدت باقی مانده تا انتخابات مجلس به مردم اطمینان بدهند با رای شان سرنوشت شان را تعیین 
می کنند، رای های قومیتی و منطقه ای تعیین کننده ترکیــب مجلس آینده خواهد بود. علی قزوینی با 
بیان اینکه نقدهای گسترده ای نسبت به نحوه تشــکیل لیست امید در مجلس دهم مطرح است، اظهار 
کرد: این موضوع را می توان از دو جنبه بررسی کرد؛ میزان پای بندی اعضای لیست به اهداف فراکسیون 

امید و عملکرد آنها در طول این چهار ســال. عملکرد 
ضعیف نمایندگان و نگاه های منطقه ای به مسائل ملی 
در این چهار سال به وضوح دیده می شود. وی با اشاره 
به مطالبات جوانان از نمایندگان لیســت امید، گفت: 
اگر به اهداف انتخابات ســال ۹۴ برگردیم، مهم ترین 
هدف اصالح طلبان جلوگیری از ورود نیروهای تندرو 
به مجلس بود که در این مورد موفق هم شــد؛ اما نکته 
اصلی این است که حذف نیروهای تندرو باید وسیله ای 
برای رســیدن به هدف های کالن باشد نه هدف اصلی؛ 
اما این موضوع در ســال ۹۴ تبین نشد. رییس کمیته 
جوانان شــورای هماهنگی جبهه اصالحات اســتان 
اصفهان ادامه داد: به وفور در مجلس دیده شده مسائل 
بیش از این که در ســطح ملی بررســی شود در سطح 
منطقه ای مورد بررســی قرار گرفته است. برای مثال 
در بحث زاینــده رود نمایندگان چهار اســتان فارغ از 
گرایش خود در قبال این موضــوع موضعگیری کردند 
اما فراکســیون ها اقدام جدی در همگــرا کردن نظر 

اعضای خود انجام ندادند. در چنین شــرایطی نمی توان انتظار خروج از بحران های مربوط به جوانان را 
داشت. حل بحران ها و مشــکالت جوانان نیاز به همگرایی ملی دارد. قزوینی در پاسخ به این سوال که 
آیا رخوت موجود در دانشــگاه باعث کاهش آرای دانشگاهیان خواهد شــد یا خیر؟ گفت: نکته مهم در 
رابطه با دانشگاه، بی اعتمادی آن به سیاستمداران است. در انتخابات ۹۴ و ۹۶ دانشگاهیان و تشکل های 

دانشجویی اصالح طلب تمام سرمایه اجتماعی و انسانی خود را برای پیروزی کاندیدای مورد حمایت این 
جناح هزینه کردند؛ اما در نهایت تفاوتی در برخورد با دانشگاه دیده نشد. وی ادامه داد: وزیر علوم گزینه 
مورد قبول اکثریت بدنه دانشجویی کشــور نبود؛ اما از مجلس رای اعتماد گرفت. بر خالف شعار رییس 
جمهور همچنان شاهد پدیده دانشجویان ستاره دار هستیم. در مورد محدودسازی دخالت های نهادهای 
بیرونی در دانشگاه نیز هیچ اقدام تاثیرگذاری نشــده، به همین دالیل غالب تشکل های دانشجویی به 
ســمت انزوا رفته اند. رییس کمیته جوانان 
شــورای هماهنگی جبهه اصالحات استان 
اصفهان افزود: این انزوا که ناشــی از هزینه 
ســرمایه اجتماعی برای انتخابات مجلس 
و ریاســت جمهوری اســت باعث می شود 
جامعه دانشگاهی نسبت به مسائل سیاسی 
به سمت بی تفاوتی پیش برود و چون فضای 
دانشگاه در ســال های گذشته با بهبودهای 
اندکی رو به رو بوده، برای حضور تاثیرگذار 
در انتخابــات دالیل کافی بــرای خود پیدا 
نکند زیرا هدف اصلی مشارکت در انتخابات، 
تالش برای تغییر سرنوشت است و این تالش 
را بی ثمر می داند. قزوینی در پاسخ به سوالی 
در مورد ترکیب مجلس آینده، گفت: نگرانی 
عمده تعمیق نگاه هــای منطقه ای در یک 
نهاد ملی است. در شــرایطی که گروه های 
سیاسی مرجعیت خود را از دست داده اند، 
نگاه های منطقه ای قدرت بیشــتری گرفته اند. به جای این که نمایندگان به منافع ملی توجه کنند، به 
دنبال منافع خود در حوزه های انتخاباتی شان هستند. اگر گروه های سیاسی نتوانند در مدت باقی مانده 
تا انتخابات مجلس به مردم اطمینان بدهند با رای شان سرنوشت شان را تعیین می کنند، رای های قومیتی 

و منطقه ای تعیین کننده ترکیب مجلس آینده خواهد بود.

رییسکمیتهجوانانشورایهماهنگیجبههاصالحاتاستاناصفهان:

رفع مشکالت جوانان نیاز به همگرایی ملی دارد

به دلیل اهمیت میراث گذشته برای 
شهرداری اصفهان امکاناتی 

جهت احیای این ابنیه ها در اختیار 
بخش خصوصی قرار گرفته است

نرگسطلوعی
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  امام جواد علیه السالم:
 عزت مومن در بى نیازى و طمع نداشتن به مال و 

زندگى ديگران است.
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جانشین مديرمسئول: بهمن زين الدين  صاحب امتیاز: شرکت توسعه رسانه برتر زاينده رود   مديرمسئول: محمدرضا شواخى زواره

یادداشت

چه چیزی بخشیدن خودمان را سخت و نشدنی می کند؟ چرا مردم 
اغلب به خاطر اشتباهات نسبتا جزئی خودشان را تنبیه می کنند؟ 
احساسی که در این مواقع داریم، احساس گناه و پشیمانی است. 
عصبانیت، حسادت، شهوت و طمع عواطفی هستند که می توانند 
منجر به احساس گناه یا پشیمانی بشوند. شرکت کردن در کارهایی 
که مطابق با باورها و ارزش های ما نیستند هم می توانند منجر به 
احساس گناه و پشیمانی ما شوند. این در حالی است که بخشش 
می تواند تاثیر بسزایی روی بهزیستی روان داشته باشد. اگر دیگران 

را مستحق بخشش می دانیم، خودمان هم باید سزاوار بدانیم.
محققان دریافتند که استرس، سالمتی روان شناختی و بخشش 
با هم پیوند قدرتمندی دارند. بخشش می تواند تعدادی از مزایای 
روان شناختی از جمله کاهش عالئم افسردگی و افسردگی را فراهم 
آورد و استرس را کاهش دهد. در نتیجه افراد ایمنی و انرژی بیشتری 
را تجربه می کنند. اگر خودتان را ببخشید، سالمت روان شما بیشتر 

خواهد بود.
چگونه خودتان را ببخشید

دقیقا مانند هر ویژگی انســانی که ما داریم، بعضی از افراد به طور 
طبیعی نسبت به دیگران بخشنده تر هستند. اگر اعتماد به نفس 
پایینی دارید، باید این راه را آغــاز کنید: یک رویکرد درمانی برای 
بخشش خود نشــان می دهد که چهار عمل اساسی تاثیر مفیدی 

دارد: مسئولیت، پشیمانی، ترمیم، بازسازی،
مســئولیت: مســئولیت کارهــای خودمــان را بپذیریــم. بــا 
مسئولیت پذیری و پذیرفتن آســیب زدن به دیگران، می توانیم از 
احساســات منفی بیش از حدی مثل گناه و پشیمانی بیش از حد 
جلوگیری کنیم. با بخشش خود می توانید ارتباط خود با دیگران 

را بهبود بخشید.
پشیمانی: به خودتان اجازه دهید احساس پشیمانی کنید. احساس 
گناه همیشه اتفاق بدی نیست، بلکه می گذارد در مورد عواقب کار 
فکر کنید و همدالنه به دنبال راهی برای بهبود خودتان باشید.

چگونه در چالش های بزرگ خودمان را ببخشیم

مهسا احمدی

عکس روز

دوخط کتاب

تنگ گیر خواهی کرد. 
هم بــه توانایی بالت هم 
بــه تنــگ بــودن دیدنت. 
باید اهل بلنــدی بود. باید 
نگاه دوررس داشت. این 
هــردو را باید به دســت 
آورد. تاریخ را به یاد بیاور 

نه تیک تاک ساعت را.

»نامه به سیمین«
ابراهیم گلستان

تاریــخ را به یــاد بیاور 
نه تیک تاک ســاعت را
ســنجش   قــوه  وقتــی 
و انتخــاب، در تــو کــم 
باشــد ناچــار آن انــدازه 
هــم توانایــی در بال ها 
برای پریدن نیســت؛ اوج 
برنمی داری، در پشت آن 
دیــوار، در زیــر آن افــق 

یک زن ۶۷ ساله چینی صاحب فرزند شد، رسانه های این کشور از او به عنوان 
سالمندترین زن این کشور که مادر شده است، یاد کرده اند. روزنامه چینی 
جایوجوانگ در گزارشی آورده که تفاوت سنی باالی این زن با فرزندش در 
شرایطی است که همسر او می گوید این فرزند را خداوند به آنها بخشیده است 
و او می خواهد تا ۱۰۱ سالگی عمر کند. این نشریه خاطر نشان کرد که مادر 
وی که تیان نام دارد، بابت تولد این فرزند دختر شکرگزاری ویژه ای کرده و 
داشتن او را مایه خوشبختی دانسته اســت. این کودک در بیمارستانی در 

استان شاندونگ در شرق چین و با روش سزارین به دنیا آمده است.

زن 67 ساله چینی صاحب فرزند شد

پس از زلزله های پیاپی در ریجی کرست کالیفرنیا، یک سنگ به وزن ۶۰۰ پوند از 
جایش کنده شد که در آن یک فسیل به دست آمد. محققان معتقدند این فسیل 
متعلق به ۱۵ میلیون سال پیش است. ۴ جوالی زلزله ای به مقیاس ۴/۶ ریشتر 
در کالیفرنیا رخ داد و در همان روز یک زلزله قوی تر نیز اتفاق افتاد که شکاف یک 
جاده را در پی داشت. راسل شاپیرو، دانشمند باستان شناسی احتمال می دهد، 
فسیل کشف شده یک وال مربوط به زمانی است که اقیانوس در جنوب کالیفرنیا 
به وجود آمد؛ اما به خاطر اینکه فسیل سر ندارد، در این مورد مطمئن نیست. 

فرضیه این دانشمند این است که امکان دارد فسیل متعلق به کرگدن باشد.

کشف فسیل ۱۵ میلیون ساله در کالیفرنیا

یکی از مناطقی که مدارس گاوبازی در آن وجود دارد، اندلس اســت. در اینجا 
2۰ مدرسه گاوبازی وجود دارد و بســیاری از آنها ترجیح می دهند از ورود افراد 
غیرمتفرقه جلوگیری کنند. در یکی از این مدارس حدود ۱۵ تا 2۰ پسر حضور 
دارند که بیشتر آنها نوجوان هستند. با این حال یک پسر ۶ ساله نیز در میان آنها 
دیده می شود. معموال افرادی که به این مدارس مراجعه می کنند باید 9 سال به باال 
باشند. گاوبازی در اندلس مانند بسیاری دیگر از مناطق اسپانیا رایج است، بنابراین 

جای تعجب نیست که کودکان و نوجوانان در معرض این رویدادها قرار بگیرند.

 مدرسه گاو بازی در اسپانیا

آبشارهای 
خروشان شهرستان 

اللی اهواز

آبشــارهای  مجموعه 
آرپناه در ۴۵ کیلومتری 
شهرستان اللی، یکی از 
جاذبه های گردشگری و 
منحصر به فرد خوزستان 
در چهار فصل سال است.

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان گفت: شرکت گاز استان اصفهان در حال 
پیاده سازی و نهادینه کردن مدل سرآمدی و بهبود مستمر صنعت نفت کشور 
است. علوی بیان داشت: شرکت گاز اســتان اصفهان در راستای دستیابی به 
اهداف تعالی سازمانی با تشــکیل یازده کمیته تخصصی ومشارکت کارکنان 
خود، در حال پیاده ســازی و نهادینه کردن مدل ســرآمدی و بهبود مستمر 
صنعت نفت کشور است که یکی از این کمیته های یازده گانه کمیته تکنولوژی 
اســت. وی افزود: تدوین برنامه اجرایی و پایش پروژه هــای بهبود فناوری، 
بازنگری و به روزآوری فرم ارزیابی فناوری منطبق با ارزش های پیشــنهادی 
مدل کسب و کار و اولویت بندی بر اساس آن، بازنگری و به روزآوری نقشه راه 
فناوری و تدوین گزارش ارزیابی کارایی و اثربخشی فناوری های بهبود یافته 
مهم ترین اقدامات اصالحی است که پس از خود ارزیابی سال 9۷ می توان به 
آن اشاره داشت. سید مصطفی علوی گفت: همچنین به منظور تعیین میزان 
اثربخشی تکنولوژی ها در فرم های مربوطه شاخص های مرتبط با تکنولوژی ها 
و میزان تاثیر تکنولوژی مشخص شــد و پس از انجام این اقدامات نتیجه در 
اختیار مشاور تعالی سازمانی قرار گرفت تا نسبت به شناسایی تکنولوژی های 
کلیدی سازمان اقدام شــود. وی افزود: در گام نخست طی چند جلسه تعداد 
232 تکنولوژی شناسایی و تعداد ۱۰۴ تکنولوژی ویژه شرکت گاز، مشخص 
شد، سپس با استفاده از عوامل کلیدی موفقیت )شامل ده شاخص( واحدهای 

مربوطه نسبت به امتیاز دهی به تکنولوژی اقدام کرده و در نهایت ۴3 تکنولوژی 
شناسایی شد. مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان گفت: با هدف تدوین نقشه 
راه جدید، مدیریت تکنولوژی برای هر یک از ۴3 تکنولوژی کلیدی شناسایی 
شــده یک شناســنامه تکنولوژی تهیه و پس از تبیین نقــاط ابهام، تکمیل 

شناسنامه ها در دستور کار قرار گرفت.

پس از این که فوالد مبارکه طی شش ماهه اول سال ۱398 توانست به اهداف 
خود در تولید کمی و کیفی دست یابد، در بخش ساختن سود برای ذی نفعان 
نیز خوش درخشــید. معاون اقتصادی و مالی فوالد مبارکه ضمن تایید این 
خبر گفت: با توجه به این که از ابتدای ســال جاری، رونق تولید از سوی مقام 
معظم رهبری و همچنین دست یابی به اهداف شرکت از سوی مدیریت ارشد 
فوالد مبارکه در دســتور کار قرار گرفته بود، با تالش جمعی همه بخش های 
گروه فوالد مبارکه اهداف تولید محقق شــد و سود ۶2۶ ریالی در شش ماهه 
اول سال ۱398 نیز محقق شــد. طهمورث جوانبخت با بیان این که شرکت 
در مدت مشابه سال قبل 328 ریال ســود برای هر سهم شناسایی کرده بود، 
تصریح کرد: علت اصلی رشد 9۱ درصدی ســود در ۶ ماهه اول سال جاری، 
افزایش ۱۰۴ درصدی درآمدهای عملیاتی ۶ ماهه امسال )افزایش از مبلغ 98 
هزار و ۱۰۱ میلیارد ریال به 2۰۰ هزار و 33۷ میلیارد ریال( در مقایسه با دوره 
مشابه سال قبل است که به لحاظ ریالی رکورد محسوب می  شود.وی، درآمد 

حاصل از فروش داخلی را معادل 
۱۶۶ هــزار و ۷88 میلیارد ریال 
و درآمد حاصل از صــادرات را 
معادل 33 هزار و ۵۴9 میلیارد 
ریال در ۶ ماهه اول سال جاری 

اعالم کرد.
افزایــش ۱۲۵ درصدی 
سود ناخالص نسبت به دوره 

مشابه سال قبل

معاون اقتصادی و مالی فوالد مبارکه در بخش دیگری از سخنان خود گفت: 
طی ۶ ماهه اول ۱398 ســود ناخالص شــرکت با ۱2۵ درصد افزایش نسبت 
به دوره مشــابه ســال قبل از ۴۶ هزار و ۶9 میلیارد ریال به ۱۰3 هزار و 839 
میلیارد ریال افزایش یافت. این در حالی است که بهای تمام شده درآمدهای 
عملیاتی در شش ماهه نخست امسال نسبت به دوره مشابه 8۵ درصد افزایش 
داشته است. وی در ادامه از تحقق ۶9 درصدی ســود نسبت به بودجه فوالد 
مبارکه در سال 98 خبر داد و در این خصوص اظهار کرد: سود خالص شرکت 
پس از کســر مالیات به 8۱ هزار و ۴3۶ میلیارد ریال رسیده است. جوانبخت، 
افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۱3۰ هزار میلیارد به 2۱۰ هزار میلیارد ریال 
)معادل ۵3/۶۱ درصد( از محل سود انباشــته را از دیگر برنامه های راهبردی 
فوالد مبارکه اعالم کرد و گفت: با راهبردهای هوشمندانه ای که در دستور کار 
فوالد مبارکه بوده است ما شاهد این هستیم که شرکت نه تنها همه ساله سود 
مناسبی را تقسیم کرده بلکه با اجرای توسعه های خود توانسته است بازدهی 
مناســبی برای ســهامداران و 
ذی نفعان شــرکت ایجاد کند. 
وی تصریح کــرد: این افزایش 
ســرمایه به تایید هیئت مدیره 
و حسابرس مســتقل شرکت 
رسیده و در انتظار صدور مجوز 
از سوی سازمان بورس و اوراق 
بهادار، برای برگــزاری مجمع 

عمومی فوق العاده است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، در جریان افتتاح پنجمین همایش 
و نمایشگاه صنعت دیرگداز و پس از بازدید از غرفه فوالد مبارکه، ضمن 
تقدیر و تشکر از تالش این شرکت در بومی سازی صنعت نسوز، از فوالد 
مبارکه به عنوان برترین شــرکت در زمینه اســتفاده و عرضه تولیدات 
داخلی در شــرایط جنگ اقتصادی نام برد و تصریح کرد: در این ماراتن 
اقتصادی، شــرکت فوالدمبارکه عملکرد بســیار خوبی داشته و بخش 
اعظمی از بی نیازی کشــور از محصوالت زنجیره فوالد مدیون تالش و 
تخصص فوالد مبارکه است. وی تصریح کرد: بخش اعظمی از بی نیازی 
کشور از محصوالت زنجیره فوالد مدیون تالش و تخصص فوالد مبارکه 
است.خداداد غریب پور طی ســخنانی در مراسم افتتاحیه این همایش 
گفت: نکته مهم این است که صنعت نسوز صددرصد خصوصی است و 
این ویژگی بی نظیر این صنعت است. وی تاکید کرد: ما به دنبال تامین 
مواد اولیه با اکتشــافات جدید در زمینه معادن دولومیت و... هســتیم. 

غریب پور یادآور شــد: ۵۰۰ هزار تن از 
ظرفیت ۷۰۰ هزار تنی این صنعت فعال 
است و امیدواریم با تامین مواد اولیه، این 
صنعت بــا ظرفیت بیشــتری کار کند و 
ســرمایه گذاری های صورت گرفته، وارد 
مدار تولید شــود. رییــس هیئت عامل 
ایمیدرو با تاکید بر تمرکــز ایمیدرو بر 
حمایت از بخش خصوصی، اظهار داشت: 
۱8 طرح تحقیقاتی نیازمحور با همکاری 
دانشــگاه ها،  جهاد دانشــگاهی و مراکز 
علمی در حال اجراســت. وی همچنین 

گفت: ایمیدرو ۵۰ درصد بودجه تحقیقات و ۶۰ درصد بودجه آموزشی 
را افزایش داده است.

چالش مواد اولیه در صنعت نسوز
در ادامه، علی حسین زاویه، دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت مواد 
نسوز گفت: صنعت نسوز تنها صنعتی است که در صنایع فلزات، فوالد، 
نفت و گاز و پتروشیمی و... کاربرد دارد و به صورت کامل به دست بخش 
خصوصی اداره می شود. زاویه، با اشاره به مشکالت صنعت نسوز اظهار 
داشت: یکی از مهم ترین مشکالت صنعت نســوز تهیه مواد اولیه است. 
باتوجه به اینکه این صنعت خصوصی اســت، انتظار مــی رود دولت در 
تامین مواد اولیه به این صنعت کمک کند.وی در ادامه افزود: ســازمان 
ایمیدر و شــرکت تهیه و تولید به ما قول داده اند در تامین مواد اولیه ما 

را یاری کنند.
9۵ درصد مواد نسوز فوالد مبارکه تولید داخل است

ایرج مختارپور، مدیر مرکز نسوز فوالد مبارکه نیز گفت: امروز می توانیم 
با افتخار اعالم کنیم که با کمک فوالد مبارکه و تالش واحدهای تولیدی 
تامین کننده مواد نسوز داخلی، حدود 9۵ درصد از مواد نسوز موردنیاز 
شرکت از داخل تامین می شود.وی ضمن تاکید بر رشد مناسب و کیفیت 
مطلوب مواد نســوز تولید داخل گفت: به دلیل تعداد اندک شرکت های 
تولیدکننده مواد نسوز در ایران، در ابتدا فوالد مبارکه بیش از 8۰ درصد 
از مواد نسوز را از خارج از کشور تامین می کرد.مختارپور در ادامه با اشاره 

به هدف گذاری فوالد مبارکــه در احیا و کمک به بومی ســازی صنایع 
وابسته گفت: در طول ســه دهه از عمر فوالد مبارکه فعالیت های بسیار 
گسترده ای به طور مشترک بین شــرکت و تامین کنندگان داخلی مواد 
نسوز در زمینه تولید داخلی و با اســتفاده از دانش و تجربه شرکت های 
تحقیقاتی و دانش بنیان انجام شده است.مختارپور گفت: حدود ۵ درصد 
از مواد نسوز به دلیل نبود دانش فنی و تکنولوژی تولید و همچنین هزینه 
تولید زیاد به علت نبود مواد معدنی مورداســتفاده در این محصوالت، از 
خارج از کشور تامین می شود. بااین حال، فعالیت های بومی سازی این ۵ 
درصد هم با تولیدکنندگان مرتبط شروع شده است و امیدواریم نتایج 
خوبی را به همراه داشته باشد.مدیر مرکز نسوز فوالد مبارکه در پاسخ به 
این سوال که کیفیت و استانداردهای تخصصی تولیدات داخل صنعت 
دیرگداز چقدر قابل رقابت با محصوالت مشابه خارجی است، گفت: قبل 
از استفاده از هر محصول در شرکت، آزمون های خاصی انجام می گیرد. 
این محصوالت مطمئنــا در مرحله اول 
قابل رقابت با محصوالت مشابه خارجی 
نیستند؛ اما بعد از تغییرات و طی کردن 
مراحل استانداردسازی در تعامل فوالد 
مبارکه با واحــد تامین کننده، به نتیجه 
مطلوب و محصولی با شــرایط کیفی و 
استاندارد برای استفاده در فوالدسازی 

می رسیم.
مختارپــور با تاکید بر ایــن موضوع که 
صنعت نســوز در ایران به طــور کامال 
خصوصی اداره می شود، گفت: خصوصی 
بودن صنعت نســوز در ایران باعث شــده در تامین مواد اولیه و تولید 
محصوالت باکیفیت، موفقیت های خوبی به دســت آورد. وی با اشــاره 
به رکورد فوالد مبارکه در سال 9۶ در رســیدن به حدود ۷.۶ کیلوگرم 
بر تن میزان مصرف نسوز ناحیه فوالدسازی، گفت: این میزان مصرف و 
عملیات های دقیق و کارشناسانه الگویی مناسب برای سایر شرکت های 
فوالدسازی کشور اســت.مختارپور در ادامه تصریح کرد: باتوجه به بازار 
رقابتی موجود در کشور، شرکت هایی موفق خواهند بود که عملکردی 
مناسب در مدیریت هزینه های خود داشته باشند؛ بنابراین ازآنجاکه مواد 
نسوز یکی از اقالم پرهزینه تولید فوالد محسوب می شود، کاهش ضریب 
مصرف آن در این شرایط می تواند کمکی برای مقابله و پشت سر گذاشتن 
بحران موجود باشد؛ بنابراین رکورد حاصل شده در شرکت فوالد مبارکه 

یکی از موفقیت های شرکت در زمینه کاهش هزینه های تولید است.
مدیر مرکز نسوز فوالد مبارکه گفت: با حساســیت ها و استانداردهای 
خاصی که فــوالد مبارکه بــرای محصوالت نســوز تعییــن می کند، 
شرکت های داخلی در تطبیق و رشد و توســعه محصوالت موفق عمل 
کرده انــد و نیازهای فوالدســازی را با اســتانداردهای جهانی برآورده 

می کنند.
شایان ذکر است این همایش و نمایشــگاه با حضور بیش از ۵۰ شرکت 
داخلی و خارجی از 29 مهرماه تا اول آبان ماه در هتل المپیک تهران برپا 

و طی آن 3۵ مقاله  علمی و ۱۵ سخنرانی مهم ارائه شد.

مدیرعامل شرکت گاز استان:
شرکت گاز استان اصفهان در حال نهادینه کردن مدل سرآمدی صنعت نفت است

معاون اقتصادی و مالی فوالدمبارکه خبر داد:

رشد ۹۱ درصدی سود نسبت به مدت مشابه سال قبل

در پنجمین همایش و نمایشگاه صنعت دیرگداز صورت گرفت؛

درخشش مدال حمایت از تولیدات داخلی بر سینه فوالد مبارکه
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