
مسجد جامع، شورای شهر  را 
فرا می خواند

سرپرست پایگاه میراث جهانی مسجد جامع 
اصفهان، از اعضای شــورای شــهر دعوت کرد 
تا یکی از نشســت های خود را در این مسجد 

تاریخی برگزار کنند.
سید مهدی موســوی اظهار کرد: یونسکو برای 
ثبت آثار تاریخی هر کشــور، ۱۰ شاخص دارد 
و مســجد جامع اصفهــان در ســال ۱۳۹۱، با 
احراز شــاخص »تداوم هنر انسانی« توانست 
نخستین مسجدی باشد که در این فهرست با 
ارزش ثبت می شــود؛ چرا که آثاری از ۱۳ قرن 

متمادی را در دل خود گنجانده است.
وی ادامه داد: متاســفانه این مســجد برای 
شهروندان اصفهانی و گردشگران ایرانی هنوز 
ناشناخته است و افراد بسیاری آن را با مسجد 
جامع عباسی میدان نقش جهان که در مقابل 
این مســجِد دو هزار ســاله، قدمتی در حدود 
۴۰۰ سال دارد اشتباه می گیرند. طبیعی است 
که توجه مسئوالن شهر به این مسجد می تواند 
میزان گردشــگران داخلی مســجد جامع را 

به اندازه گردشگران خارجی آن افزایش دهد.
سرپرست پایگاه میراث جهانی مسجد جامع 
اصفهان یادآور شد: ســه سال پیش، استاندار 
سابق اصفهان به مسجد جامع اصفهان آمد و 
ضمن ابزار تاسف از این دیدار دیرهنگام، تالش 
کرد تا در هر ســفر و حضری از شــگفتی های 
این مســجد بگوید و دیگران را بــه دیدن آن 

تشویق کند.
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بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی، تورم بنزینی در حال کلید خوردن است

بویگرانیازبازارمیآید
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 رییس اتحادیه عمده فروشان میوه 
و تره بار استان اصفهان:

 قیمت گوجه با متعادل تر 
شدن هوا کاهش می یابد

مدیرکل مدیریت بحران استانداری 
اصفهان خبر داد:

۷2 اخطار برای واحدهای 
صنعتی آالینده اصفهان

 ایستگاه دوازدهم
 رقابت های لیگ برتر؛

تداوم روند سینوسی 
شاگردان منصوریان

متافو، قدیمی و با کیفیت است

مدیرعامل فوالد مبارکه در 
حاشیه شانزدهمین دوره 
نمایشگاه ایران متافو:

هـوای پـاکم 

وست... هـوای پـاکم آرز

وست... آرز

* جالل الدین تاج اصفهانی از خوانندگان مطرح 
موسیقی سنتی ایرانی است. تحریرهای برجسته، 
تنوع تحریری، صدایی رسا و قدرتمند و مناسب 
خوانی برخــی از ویژگی های آوازی اوســت. 
آرامگاه وی در تخت فوالد اصفهان قرار دارد *

#   هوای پــاک     #   اصفهان پاک

یم   # هوا_ را_ پــاک_ نگهدار

تمام امکانات برای آغاز فرآیند 
7انتخاباتی در اصفهان آماده است
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چشممانروشن!

  وقتی در حوزه تلفات آلودگی و مرگ و میر گازی هم
 در میان رتبه های اول  قرار گرفته ایم؛
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جزییاتی از سفر مخفیانه ترامپ به افغانستان منتشر شد
مقامات دولت آمریکا گفته اند، کاخ ســفید تدابیری غیرمعمول را برای مخفی نگه داشــتن سفر 
دونالد ترامپ به افغانستان در عید شکرگزاری اعمال کرده است. رییس جمهوری آمریکا در سفری 
اعالم نشــده به پایگاه هوایی بگرام در افغانســتان رفت و این تنها دومین سفر او در دوران ریاست 
جمهوری اش به یک منطقه جنگی بوده است. او در میهمانی شام با بوقلمون از سربازان آمریکایی 
پذیرایی کرد و پیش از آن که بگوید آمریکا و طالبان امیدوار به از سر گیری مذاکرات صلح هستند، 
با سربازان عکس یادگاری گرفت. به گفته گریشام، طی این پرواز ۱۳ ساعته هیچ یک از سرنشینان 
هواپیمای ریاســت جمهوری از جمله کارکنان کاخ ســفید به تلفن هایشــان دسترسی نداشتند. 

چراغ های کابین هواپیما اغلب خاموش و کرکره پنجره های هواپیما در طول سفر بسته بود.

قدردانی »پوتین« از ُکردهای سوری
رییس جمهور روسیه بخشی از دستاوردهای مربوط به نگرانی های مرزی سوریه و ترکیه را مدیون 
همکاری کردهای سوری دانست. رییس جمهور روســیه در سخنرانی در شورای روابط ملیت های 
روســیه گفت پلیس نظامی این کشــور از حمایت کردهای سوری برخودار اســت، زیرا بر همگان 
مشخص است که ماموریت ارتش روسیه در این منطقه حفاظت از مردم آنجاست. پوتین افزود: 
کردهای سوری برخورد مهربانانه ای با پلیس نظامی روســیه داشته اند. او همچنین یادآور شد که 
روسیه خانه بسیاری از کردهاست و همواره روابط دوســتانه ای با آن ها داشته است. پوتین گفت: 
آن ها متوجه این )حس نیت روسیه( هستند. پلیس نظامی روسیه در تمامی مناطق مرزی سوریه با 
رویکرد بسیار مهربان کردها مواجه است. زیرا آن ها متوجه این حقیقت هستند که ما برای حفاظت از 
آن ها آنجا حضور داریم. رییس جمهور روسیه همچنین بخشی از پیشرفت های حاصل در خصوص 

مسائل و نگرانی های مرزی ترکیه و سوریه را مدیون حمایت کردهای سوری دانست.

اخراج 2 زن داعشی از ترکیه به بلژیک
وزارت کشــور ترکیه اعالم کرد که آنــکارا در چارچوب اخــراج تروریســت های خارجی داعش، ۲ 
زن داعشــی را اخراج و به بلژیک اعزام کرد. وزارت کشــور ترکیه با اعالم این خبــر افزود: اخراج 
تروریست های داعش از ترکیه ادامه خواهد داشت. ترکیه ۱۱ نوامبر ماه جاری میالدی اعالم کرده 
بود روند اخراج تروریست های داعش از کشورش را آغاز کرده است. »سلیمان سویلو« وزیر کشور 

ترکیه اوایل ماه جاری میالدی اعالم کرده که کشورش هتلی برای عناصر خارجی داعش نیست.

اخراج سفیر لیبی از یونان
یونان در اعتراض به امضای توافق نامه امنیتی دریایی بین ترکیه و دولت وفاق ملی به سفیر لیبی 
در آتن فرصت داد تا پنجشنبه خاک یونان را ترک کند، رییس دولت وفاق ملی در رأس یک هیئت 
بلندپایه سیاســی نظامی به ترکیه رفت و با مقامات بلندپایه آنکارا توافق نامه همکاری های نفتی، 
دریایی و امنیتی امضا کرد. این توافق نامه ها سبب گسترش نفوذ و جایگاه ترکیه در لیبی می شود. 
به همین دلیل با واکنش منفی برخی کشورها همراه شده است. یک دیپلمات به خبرنگار تارنمای 
»الوســط – لیبیا «  گفت: وزارت خارجه یونان ســفیر لیبی در آتن را به این وزارتخانه احضار کرد و 
یادداشــت اعتراض آمیز دولت یونان درخصوص توافق نامه همــکاری دریایی طرابلس – آنکارا را 
تسلیم وی کرد. این دیپلمات که خواست هویتش فاش نشود، تصریح کرد: در صورتی که طرابلس 
در توافق نامــه اخیرش با ترکیــه بازنگری نکند، وزارت خارجه یونان تا پنجشــنبه به ســفیر لیبی 
فرصت داده اســت تا خاک یونان را ترک کند. دولت مصر نیز با محکوم کــردن امضای توافق نامه 
 همکاری های امنی و دریایی بین ترکیه و لیبی اعالم کرد: این توافق نامه هیچ اثر حقوقی و قانونی

 در پی ندارد.

طرف های اروپایی برجام با ترغیب 6 کشور برای پیوستن به اینستکس در صدد حفظ ایران در این معاهده هستند؛

تقالی ناکام اروپا برای حفظ برجام

با وجود اینکه مدت هاست نه طرف های 
ایرانی و نه اروپایی صحبتی از اینستکس 
و راه اندازی و عملیاتی شدن این وعده نمی کنند، اعالم شده  که شش 
کشور اروپایی به صورت مشروط به این برنامه پیوسته اند. این خبر را 
سفیر نروژ در تهران داده است؛ »الرس نوردروم« سفیر نروژ در تهران 
در توئیتی اعالم کرد که نروژ به همراه ســوئد، دانمارک، فنالند، بلژیک 
و هلند به ســازوکار مالی »اینستکس« و سه کشــور فرانسه، آلمان 
و انگلیس )بنیانگذار این ســازوکار( برای تســهیل تجارت با ایران و 
کمک به حفظ برجام خواهد پیوست. وزارت خارجه فنالند نیز با صدور 
بیانیه ای اعالم کرد که فنالند، دانمارک، بلژیک، هلند، نروژ و سوئد قرار 
است به ساز و کار مالی اتحادیه اروپا با ایران بپیوندند. شرط مضحک 
و غیر قابل اجرای این شش کشور برای ایران موجب شده تا از سوی 
کشورمان تقریبا هیچ واکنش رسمی در این رابطه ارائه نشود؛ هر چند 
اروپایی ها از آن استقبال کرده و این حضور را نشانه تعهد خود به برجام 
خوانده اند؛ اما شش کشور داوطلب اعالم کرده اند در صورتی تعهدات 
در برابر ایران در اینســتکس را عملیاتی خواهند کــرد که ایران تمامی 

تعهدات برجامی خود را به حالت قبل بازگرداند مســئله ای که بیشتر 
شــبیه وعده ای گول زننده و توخالی می مانند تا برنامه ای برا اجرای 

تعهدات برجامی اروپایی ها در قبال ایران. 
البته آمریکا هم در اقدامی کامال نمایشی مخالفت و انتقاد خود از این 
رویه را نشــان داده و آن را نوعی عهد شکنی خوانده است. این دست 
از تحرکات طی ماه های اخیر در پرونده ایران و اروپا بر ســر برجام کم 
نبوده است هر از گاهی ســه کشــور طرف برجام تالش می کنند تا با 
ارائه راهکارها و وعده هایی نشان دهند که در پی راه حلی برای برجام 
هســتند؛ اما در نهایت هیچ عملی از ســوی آنها مشــاهده نمی شود 
از ســوی دیگر معاونان و حتی شــخص ظریف به عنــوان مدافعان 
سرســخت برجام حاال دم از ناامیدی از اروپا و روزهای پایان برجام 
می زنند نشــانه هایی که می گوید اتفاقات در آینده به ســوی نابودی 
برجام در حال پیش روی اســت. تجربه گام هــای چهار گانه کاهش 
تعهدات از ســوی ایران، به طرف اروپایی ثابت کرده که بی عملی و یا 
انجام اقداماتی نظیر ســاز و کار حل اختالفات نمی تواند مانع از تداوم 
کاهش تعهدات ایران در برجام شــود. بنابراین اروپایی ها بر سر این 

امر مردد هستند که آیا سرانجام تن به اجرای تعهدات خود دهند و یا 
موارد اختالفی خود با ایران را به ساز و کار حل اختالفات ارجاع دهند. 
چرا که هر یک از این اقدام ها، واجــد هزینه هایی متفاوت برای طرف 

اروپایی است. 
اما شــرایطی که امروز اروپایی ها در آن گیر افتاده اند شرایط مناسبی 
برای تامین منافع شان نیســت و اینکه آنها گمان کنند می توانند با بی 
عملی همچنان از زیر بار تعهــدات خود فرار کنند دیگر اجرایی نخواهد 
بود و بر طبق نظر رهبر جمهوری اســالمی، دوران بــزن در رو به پایان 
رسیده است. به نظر می رســد که رفتار اخیر اروپایی ها در قبال برجام 
آینده غم انگیزی را برای آن رقم می زنــد و اگر همین روند ادامه پیدا 
کند شاید در سال جدید میالدی عمال توافقی به نام برجام را به عنوان 
یک معاهده معتبر و شناخته شده بین المللی شاهد نباشیم. استمرار 
سیاست های غلط اروپا نتیجه ای جز بد نام کردن کشورهای این قاره 
و بر هم زدن نظم و امنیت منطقه ای و جهانی نداشــته و مهم تر اینکه 
نباید تحت هیچ شــرایطی به قدرت های اســتبدادی همچون اروپا و 

آمریکا اعتماد کرد.

الخلیج الجدید نوشت: ایران بارها بر آمادگی خود 
برای مذاکره با عربستان سعودی، در راستای پایان 
دادن به سوء تفاهم ها بین دو کشــور، تاکید کرده 
است؛ همانطور که عباس موسوی، سخنگوی وزارت 
خارجه ایران ماه گذشــته اعالم کــرد که جمهوری 
اسالمی آماده انجام مذاکرات مستقیم یا با واسطه، 
با همسایگان خود است. با اینکه رسانه ها چندان به 
این مسئله نپرداخته اند؛ اما مذاکرات سری از طریق 
معاون وزیر خارجه کویت، خالــد الجارا...، در حال 
انجام اســت و وی تاکید کرده که کشورش حامل 
پیام های معینی از ســوی ایران، برای عربستان و 
بحرین، در رابطه با اوضاع منطقه  خواهد بود. الزم به 
ذکر است که امیر کویت، شیخ صباح االحمد الجابر 
الصباح، همچنان از راه حل صلــح آمیز برای تمام 
موضوعات مورد اختالف، بین دولت های همسایه 

حمایت کرده و به دنبال فراهم کردن زمینه ای برای 
انجام مذاکرات صلح بین ایران و عربستان است؛ 
به ویژه آنکه شیعیان در کویت زیاد هستند. تا کنون، 
طبق گزارش منابع آگاه سعودی، ریاض با دقت در 
حال بررسی پیشــنهادهای تهران است که با هدف 
عادی سازی روابط بین دو کشور، ارائه شده است. 
این مهم، می تواند به بهبود اوضاع در منطقه، به طور 
کلی کمک کند؛ اما این احتمال پیچیده برای اصالح 
روابط بین دو همســایه، باعث ایجــاد یک حالت 
هیستری و ترس در دولت های غربی و دوستانان، 

بویژه ایاالت متحده و اسراییل شده است. 
از یک ســو، تجهیزات مربوط به دفــاع هوایی، به 
سرعت به عربســتان وارد شده و از ســوی دیگر، 
مذاکرات طوالنی و پیچیده ای در ســطوح مختلف، 
بین وزیــر خارجه عربســتان ســعودی و همتای 

آمریکایی او انجام شده است. طی همین مذاکرات، 
وزیر خارجه آمریکا به عادل الجبیــر ،تاریخ روابط 
استراتژیک بین سعودی و ایاالت متحده را یادآوری 
کرده و تاکید کرد که آمریکا نقش مهمی در حمایت 
از منافع عربســتان ایفــا می کنــد. در ادامه، جینا 
هاسپل، رییس ســیا، به ریاض سفر کرد؛ به دنبال 
این دیدار بین هاسپل و ملک سلمان، تحول مهمی 
در سیاست خارجی ریاض اتفاق افتاد و وزیر مشاور 
در امور خارجه عربســتان تصریح کرد که سیاست 
سازش با ایران به نتیجه نمی رســد و تنها راه برای 
واداشــتن تهران بــه ورود به مذاکــره، وارد آوردن 
شدیدترین فشارها علیه آن اســت. به این ترتیب، 
مشخص می شــود که پادشاه ســعودی در اتخاذ 
تصمیمات مســتقل، بدون مشــورت با واشنگتن، 

آزادی عمل ندارد. 

الخلیج الجدید:

ریاض با دقت در حال بررسی پیشنهادهای تهران است

رییس سازمان انرژی اتمی گفت: تخلف مامور آژانس بین المللی انرژی اتمی در ایران مستند سازی شــده و پیگیر آن هستیم. صالحی تاکید کرد: وقتی 
که از بازرس در باره حمل مواد مشکوک سوال کردند، پاسخ های او قانع کننده و قابل قبول نبود. عالوه براین مسائل دیگری نیز پیش آمده که جزییات آن را 
نمی توانم بگویم، در نهایت همه این وقایع مستندسازی، فیلمبرداری و صدابرداری شد، ولی به دلیل اینکه مصونیت دیپلماتیک داشت نمی توانستیم بازرس 
را نگه داریم. در نتیجه با کمال احترام و رعایت تعهداتی که نسبت به امور بین المللی به آنها متعهد شدیم٬ پروتکل های دیپلماتیک به طور کامل رعایت شد و 

بازرس نیز برگشت؛ اما ما به آژانس بین المللی انرژی اتمی اعتراضی نوشته و اعالم کردیم که این موضوع را پیگیری می کنیم. 
رییس ســازمان انرژی اتمی تصریح کرد: به دلیل اینکه در ایران مکانی را برای نگهداری دســتگاه های معیوب داریم، خیلی از وسایل را از خارج خریداری 
می کنیم، ولی آنها در این وسایل خرابکاری می کنند تا در زمان استفاده از این دستگاه ها با مشکل مواجه شویم. ما در همین راستا نمایشگاهی از خرابکاری های 

صنعتی در سازمان انرژی اتمی داریم. 

اقدام بازرس آژانس در ایران پیگیری می شود
عضو کمیسیون امنیت ملی: 

 ایران می تواند گام پنجم
 را بردارد

چهره روز

وز عکس ر

پاشیدن اسپری فلفل 
 توسط پلیس شیلی 

به یک معترض
جنبش اعتراضی در شــیلی 
وارد پنجمین هفته خود شده 
است و نیروهای پلیس برای 
خامــوش کــردن اعتراضات 
بیــش از پیــش دســت به 

خشونت می زنند.

با موافقت رهبر انقالب، سرلشکر صفوی سمت جدید گرفت
با موافقت مقام معظم رهبری، سرلشکر صفوی با حفظ سمت در مسئولیت دستیار و مشاور عالی 
فرماندهی معظم کل قوا، عهده دار ریاست پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس شد. پژوهشگاه 
علوم و معارف دفاع مقدس، مرجع و بزرگ ترین مرکز پژوهشــی و آموزشی علوم و معارف دفاع 
مقدس در کشور است که در ساختار جدید خود، مستقل و زیر نظر رییس ستاد کل نیروهای مسلح 
اداره می شود. الزم به توضیح است از مهم ترین وظایف این پژوهشگاه می توان به تولید علم، ترویج 
و تربیت نیروی متخصص در زمینــه علوم دفاع مقدس، تهیه و تدوین سیاســت ها و راهبردهای 
پژوهشــی و آموزشــی در حوزه علوم دفاع مقدس، تدوین دائرة المعارف دفــاع مقدس، تربیت 
پژوهشگر در مقاطع کارشناسی ارشد و باالتر و برگزاری دوره های آموزشی، نظارت بر محتوای آثار 
منتشــره دفاع مقدس و همچنین تایید یا اصالح و یا رد آثار منتشره به منظور جلوگیری از تحریف 
حقایق تاریخی و همچنین زمینه سازی آموزش علوم دفاعی و آشنایی با فرهنگ دفاع مقدس از 

طریق همکاری با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اشاره کرد.

پیش بینی وزارت کشور از ترکیب احتمالی داوطلبان 
انتخابات مجلس

رییس ســتاد انتخابات کشــور با بیان اینکه فرمانداران اســامی هفت هزار نفر داوطلب احتمالی 
انتخابات مجلس را برای وزارت کشور فرســتاده اند، گفت: ۲6 درصد این تعداد، اصالح طلب، ۳4 
درصد اصولگرا و 40 درصد مستقل هستند. جمال عرف، در پاسخ به این سوال که چرا برای جلوگیری 
از هزینه احراز صالحیت مکمل هایی در قانون برای جلوگیری از ثبت نام نامزدهای فاقد صالحیت 
صورت نمی گیرد، گفت: امســال طوری برنامه ریزی کردیم که کســانی که قرار است ثبت نام کنند 
حداقل مدرک فوق لیسانس خود را همراه داشته باشند. رییس ستاد انتخابات کشور در ادامه گفت: 

قانون جامع انتخابات قطعا به این دوره نمی رسد.

ایران، چین و روسیه رزمایش مشترک برگزار می کنند
فرمانده نیروی دریایی ارتش کشورمان از برگزاری رزمایش مشترک ایران، چین و روسیه خبر داد. 
امیر دریادار خانزادی درباره خبر رزمایش مشترک ایران، چین و روسیه اظهار کرد: در دنیا برگزاری 
رزمایش های مشترک چندان ناملموس نیست؛ اما وقتی نام چند کشور بزرگ و ابرقدرت همچون 
ایران، چین و روسیه در کنار هم می آید اتقاقی معنادار شکل می گیرد. این رزمایش بدان معناست 
که ســطح باالیی از همکاری های سیاسی شــکل گرفته و حاال در بخش های نظامی هم به دنبال 
همکاری ها هســتیم و در ضمن این رزمایش برای تحکیم امنیت اســت و به نظر ما امنیت در حد 
جمعی معنادار می شود. وی از حضور در رزمایش سن پترزبورگ در اسفند امسال یاد کرد و گفت: 
نیروی دریایی کشورمان قادر است بدون سوخت گیری یک دور، دور کره زمین بزند پس حضور در 

سن پترزبورگ کار دشواری محسوب نمی شود.

ابراز نگرانی انگلیس از حمله به کنسولگری ایران
وزیر امور خارجه انگلیس روز جمعه با صدور بیانیه ای نسبت به حمله صورت گرفته علیه کنسولگری 
ایران در نجف و کربال عــراق عمیقا ابراز نگرانی کــرد. »دومینییک راب« تصریــح کرد: مکان های 
دیپلماتیک نباید هدف اقدامات خشن قرار گیرند. او همچنین تصریح کرد: انگلیس خواستار حل 
مسالمت آمیز و سیاسی نا آرامی ها در عراق است که در جریان آن به درخواست های قانونی معترضان 
در چارچوب اصالحات معنادار پاسخ داده شود. شامگاه چهارشنبه 6 آذرماه ۱۳۹۸ گروهی از مهاجمان 

عراقی در نجف به کنسولگری ایران در این شهر حمله کرده و این ساختمان را به آتش کشیدند.

کافه سیاست

عضــو کمیســیون امنیت ملی و سیاســت 
خارجــی مجلس گفــت: در صــورت تداوم 
بدعهدی های طرف غربی، ایــران می تواند 
گام پنجم خود را بردارد و این یعنی افزایش 
غنی سازی از سطح زیر ۵ درصد به سطح ۲0 
درصد که چندان هم موضوع محالی به نظر 
نمی رسد. فالحت پیشه افزود: اکنون خواب 
زمســتانی بر دیپلماسی هســته ای حاکم 
شــده و هر کدام از بازیگران موثر و فعال با 
دغدغه های دیگری مواجه شده اند، دغدغه 
اصلی ترامپ اســتیضاح آن هم در آســتانه 
ورود به انتخابات اســت و از طرفی دغدغه 
کشــورهای اروپایی برگزیت بوده و چالش 
اصلی کشــورهای منطقه هم آشــوب های 
درونی شــان اســت، بنابراین امروز موضوع 
هسته ای ایران تحت شــعاع این موارد قرار 
گرفته و حتما گام های ایــران می تواند موثر 
واقع شده و به سمت تولید سوخت هسته ای 
قابل عرضــه در دنیای امــروز حرکت کنیم. 
فالحت پیشه خاطر نشان کرد: عالوه بر این 
در صورت تــداوم بدعهدی های طرف غربی 
ایران می توانــد گام پنجم خــود را بردارد و 
این یعنی افزایش غنی ســازی از سطح زیر 
۵ درصد به ســطح ۲0 درصد کــه چندان هم 
موضوع محالی به نظر نمی رســد، زیرا وقتی 
ایــران در زمینه فروش نفت بــا محدودیت 
مواجه شــده می توانــد در زمینه های دیگر 
از جملــه دانــش هســته ای کــه در حدود 
هفتصد رشــته علمی و صنعتی کاربرد دارد 
سرمایه گذاری کند؛ صنعتی که سود بسیاری 

هم برای کشورمان به همراه دارد.

معاونان و حتی شخص ظریف به عنوان مدافعان 
سرسخت برجام حاال دم از ناامیدی از اروپا و روزهای 
پایان برجام می زنند، نشانه هایی که می گوید اتفاقات 
در آینده به سوی نابودی برجام در حال پیش روی 

است

بین الملل

علیرضا کریمیان
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51 درصد پزشکان از قطع یارانه خود شاکی هستند
بانک مرکزی آمار کســانی که پس از قطع یارانه نقــدی اعتراض کردند را اعالم کرده اســت. بر 

این اســاس، خارج نشــینان ۴۰ درصد، تجار و اصناف پردرآمد ۶۵ درصد، دارندگان خودروهای 

گران قیمت ۴۱ درصد، پزشکان ۵۱ درصد، حقوق بگیران باالی سه میلیون تومان در ماه ۶۶ درصد، 

اعضای هیئت مدیره شــرکت ها ۵۰ درصد و اعضای هیئت علمی دانشگاه ها ۴۹ درصد نسبت به 

قطع یارانه خود اعتراض کردند. 

 این موضوع نشــان می دهد که بســیاری از افراد پولدار که در این گروه های درآمدی قرار دارند، 

حســاب جداگانه ای برای یارانه نقدی باز کرده اند و تقریبا نیمی از ایــن افراد به قطع یارانه خود 

اعتراض  داشتند.

 قطع اینترنت در نقاط مختلف جهان
 چقدر پیامد اقتصادی دارد؟

بر اساس داده های سایت آماری استاتیســتا، ایران به دنبال قطعی اینترنت، روزانه حدود۰/۰۶ 
میلیارد دالر خسارت اقتصادی متحمل شده اســت. طبق آخرین گزارش ارائه شده توسط مرکز 
آماری استاتیســتا )statista.com( که برگرفته از شاخص های اعالم شده توسط بانک جهانی 
)world bank(، اتحادیه بین المللی مخابرات راه دور )ITU(، یوروستات )Eurostat( و اداره 
آمار ایاالت متحده آمریکا )US census( اســت، پیامد قطع اینترنت در ایران، نشان می دهد 
 که خسارت اقتصادی وارده ناشــی از آن برای ایران به صورت روزانه، حدود ۶۱ میلیون دالر بوده 

است. 
از سوی دیگر، این مرکز اقدام به تخمین خسارت ناشی از قطعی اینترنت جهانی در برخی از نقاط 
را نیز انجام داده است. طبق آمار ارائه شده، ایاالت متحده، اگر تنها یک روز محدودسازی اینترنت 
را تجربه کند، به میزان قابل توجه 7.2۹ میلیارد دالر ضرر خواهد کرد. همچنین، کشور چین ۵.88 
میلیارد دالر، بریتانیا 2.2۶ میلیارد دالر و روسیه ۰.3۱ میلیارد دالر، در صورت یک روز قطع شدن 

اینترنت، خسارت در حوزه اقتصادی را تجربه خواهند کرد.

هشدار نسبت به کالهبرداری جدید از مردم
وزارت ارتباطات به مشترکان تلفن همراه هشدار داد، اگر تا به حال از شماره ای بین المللی که آن را 
تشخیص نداده باشید، با شما تماس گرفته اند نسبت به تماس دوباره با شماره مذکور خودداری 
کنید. کالهبرداری Wangiri به این صــورت عمل می کند که کالهبردار، یــک روبوکال یا روبات 
تماس گیرنده را روی یک شــماره قرار می دهد و بعد از یک یا دو بوق، تماس را قطع می کند. این 
روبات ها حتی ممکن است چندین بار با یک شماره تماس بگیرند. ایده این کالهبرداری هم این 

است که شخصی که تماس از دست رفته را دریافت کرده، با شماره تماس بگیرد. 
در این شــیوه از کالهبرداری، مهاجم یکســری شــماره های ویژه یا پرمیوم )premium( تهیه 
می کند. )شماره های پرمیوم شماره هایی هستند که جهت ارائه سرویس خاصی ایجاد شده اند و 
هزینه تماس با آنها بیشتر از حالت معمولی است( و از آنها به صورت رندوم به شماره های سراسر 
 )Missed Call( دنیا تماس هایی را برقرار و بالفاصله قطع می کنند تا یک تماس از دســت رفته

در گوشی قربانی مشاهده شود. 
در صورتی کــه قربانی به برقراری تماس مجــدد )Call Back( با مهاجم اقــدام کند، یک پیام 
ضبط شــده برای وی پخش شــده و بدون اینکه فرد متوجه باشــد درگیر قبوض باال می شــود؛ 
اغلب مهاجمان ســعی می کنند بــا طرح موضوعــات جذاب مانند برنده شــدن مشــتری در 
 التاری و غیره قربانــی را جهت صحبــت بیشــتر ترغیب و هزینه بیشــتری را بــه وی تحمیل

 کنند.

بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی، تورم بنزینی در حال کلید خوردن است

بویگرانیازبازارمیآید

هر چند قرار نیست همه بازار تحت تاثیر تورم  مرضیه محب رسول
بنزین قرار بگیرد؛ اما بی شک بخش های 
زیادی از این مسئله متاثر خواهند شد. بر اساس آمار اما این روند شروع 
شده و آهسته و کم شــتاب پیش رفته است. بر اساس آماری که برای 
نرخ تورم آبان ماه از سوی بانک مرکزی منتشر شده است می توان این 
شروع تورم را احساس کرد. بر این اساس ماه گذشته تورم ماهانه برای 
دهک ها، 2 روند متفاوت را ثبت کرد؛ یک روی کاهشی برای دهک های 
باال و یک روی افزایشی برای دهک های پایین. بیشترین تورم مربوط 
به دهک اول و معادل ۹/ ۱ درصد بود و کمترین تورم نیز به طبقات میانی 
هزینه ای و در حدود ۴/ ۱ درصد ثبت شــده اســت. گزارش مرکز آمار 
حکایت از یک تفــاوت در عوامل به وجود آورنده تــورم و اثرپذیری از 
سیاســت بنزینی در آبان ماه در بین دهک هــای مختلف دارد. قیمت 
بنزین در هفته پایانی آبان ماه افزایش یافت، گروه حمل و نقل در برخی 
دهک ها نقش کلیدی را در شاکله تورم بازی می کند. به روایت مرکز آمار، 
آنی ترین واکنش را سبد مصرفی دهک های باال به افزایش قیمت بنزین 
نشان داده است. طوری که از کل تورم ماهانه دهک دهم )7/ ۱ درصد(، 
در حدود یک درصد متعلق به گروه حمل و نقل بوده است. در حالی که 
سهم افزایش قیمت بنزین در تورم ماهانه دهک اول حدود ۱۴/ ۰ درصد 
بوده است؛ یعنی در حدود یک هفتم دهک دهم. باالترین هزینه های 

دهک اول، تحت تاثیر گروه سبزیجات و مسکن بوده است. البته برای 
مطالعه میزان و شکل اثرگذاری تورم بنزین بر دهک های مختلف، باید 
منتظر گزارش های ماه های بعد بود، اما تصویر اولیه گزارش مرکز آمار، 
پردرآمدها را متاثرین اصلی افزایش قیمت بنزین معرفی می کند. در 
آبان ماه تورم ماهانه دهــک اول )غیربرخــوردار( از تمام دهک های 
هزینه ای سبقت گرفت. طبق گزارش مرکز آمار از تورم آبان ماه به تفکیک 
دهک ها، تورم ماهانه دهک اول به ۹/ ۱ درصد رســیده است. با اینکه 
شاید به نظر آید افزایش قیمت بنزین، موجب تشدید تورم در دهک های 
کمتر برخوردار شده است؛اما حداقل داده های رسمی خالف این فرضیه 
را مخابره می کننــد. در حقیقت افزایش قیمت بنزیــن و تورم بخش 
حمل ونقل، کمترین اثر را بر دهک اول و بیشترین اثر را بر دهک دهم از 
خود به جا گذاشته است. طوری که اصلی ترین عامل تورم دهک دهم در 
ماه گذشته، بخش حمل ونقل گزارش شده است. داده های مرکز آمار 
نشان می دهد آنچه تشدید تورم در دهک اول را رقم زد، افزایش قیمت 
در کاالهای خوراکی )به خصوص ســبزی ها و حبوبات( و اجاره بهای 
مسکن بوده است. تورم ماهانه کل کشــور، پس از 2 ماه کم نوسان در 
مرداد و شهریور، در پاییز روندی افزایشی به خود گرفت. میانگین تورم 
ماهانه در ۶ ماه ابتدایی سال ۹8، معادل 2۶/ ۱ درصد بوده؛  اما در دو ماه 
ابتدایی نیمه دوم سال، به ۶۴/ ۱ درصد رسید. یعنی شتاب قیمت ها بار 

دیگر بیدار شده است. طبیعتا این مسئله در تمام دهک ها لمس شده؛ 
اتفاقی که در ماه گذشته رخ داده، این بوده که طبق داده های مرکز آمار، 
تورم ماهانه دهک های پایین هزینه ای اوج گرفت. بر این اساس، تورم 
ماهانه دهک اول از 3/ ۱ درصد در مهر ماه به ۹/ ۱ درصد در آبان ماه رسید 
که بیشترین تورم ماهانه بین دهک ها محســوب می شود. در نتیجه 
می توان گفت که بیدار شــدن تورم از خواب کوتاه مدت، بیش از همه به 
دهک های پایین هزینه ای درحال ضربه زدن است. داده ها حاکی از این 
اســت که تورم های باالی ماهانه در دومین ماه پاییــز، در دهک های 
فرودست و ثروتمند حس شده اســت؛ به این معنی که پس از دهک 
اول، بیشترین تورم ماهانه مشترکا در اختیار دهک دوم و دهم هزینه ای 
با نرخ 7/ ۱ درصد بوده اســت. کمترین تورم ماهانه نیز در دهک های 
متوسط به باال ثبت شــده که در حدود ۴/ ۱ تا ۵/ ۱ درصد گزارش شده 
اســت. این مســئله به خصوص در شــهرهای بزرگ بیشتر احساس 
می شــود، عدم کنترل و نظارت کامل بر قیمت ها و مصرف باال یکی از 
دالیلی اســت که به حمل و نقل به عنوان پایه و اســاس بســیاری از 
تجارت ها در شــهرهای بزرگ وابسته اســت و این عاملی برای شروع 
گرانی ها خواهد بود. حال باید دید در گزارش های بعدی آیا این روند کند 
 ادامــه دار خواهــد بــود و یــا تــورم شــتاب بیشــتری خواهــد 

گرفت.

رییس اتحادیه عمده فروشان میوه و تره بار استان 
اصفهان با بیان اینکه در ارســال گوجــه فرنگی به 
بازارهای میوه و تره بار وقفه ایجاد شــده اســت، 
گفت: بهبود وضعیت آب و هوا در ۱۰ تا 2۰ روز آینده 
موجب باردهی مجدد می شــود و بــه این صورت 
قیمت هر کیلوگرم گوجه فرنگــی در بازار کاهش 
می یابد. ناصر اطرج با بیان اینکه تعیین قیمت ها 
در بازار میــوه و تره بار، تابع میــزان عرضه و تقاضا 

از ســوی تولید کنندگان و خریداران اســت، اظهار 
کرد: همواره در روزهای کاری بــازار میوه و تره بار 
قیمت برخی از انواع میــوه افزایش می یابد و نرخ 
برخی دیگر نیز کاهشی می شود. وی افزود: ستاد 
تنظیم بازار تعییــن کننده قیمت میــوه در بازارها 
نیست و بازار میوه و تره بار به عنوان یک مستثنی 
از این قاعده، قیمت های خــود را به صورت روزانه 
و بر اساس عرضه و تقاضا مشــخص می کند، در 
صورتی که این قیمت گذاری به صورت کامال دقیق 
انجام نشود با کمبود برخی از میوه هاو ایجاد بازار 
ســیاه برای خرید و فروش مواجه خواهیم شد. 
رییس اتحادیه عمده فروشان میوه و تره بار استان 

اصفهان با اشاره به افزایش قیمت گوجه فرنگی در 
بازار میوه و تره بار کشور، تصریح کرد: هر ساله در 
این فصل، قیمت گوجه فرنگی افزایشــی می یابد 
و ســرمازدگی و بارندگی در مناطق جنوبی کشــور 
مزید بر علت شده تا با کمبود این محصول در بازار 
مواجه شــویم. اطرج با اشــاره به افزایش تقاضا 
برای خرید هندوانه در هفته های منتهی به شــب 
یلدا، اضافه کــرد: ذخیره هندوانه هــای پاییزه در 
میادین میوه و تره بار تمام شده و هندوانه هایی که 
اکنون به بازار می آید، محصوالت میناب است و به 
 نظر می رســد قیمت آنها در روزهای آینده کاهشی 

شود.

رییس اتحادیه عمده فروشان میوه و تره بار استان اصفهان:

قیمت گوجه با متعادل تر شدن هوا کاهش می یابد

مدیر اتحادیه پوشاک استان اصفهان از سطح باالی کیفیت پوشاک تولیدی استان اصفهان در سال جاری خبرداد. ابراهیم خطابخش اظهار داشت: حضور برخی 
تولید کنندگان بزرگ و با تجربه در حوزه پوشاک باعث افزایش سطح کیفیت تولید پوشاک استان اصفهان شده و میزان صادرات پوشاک تولیدی استان اصفهان در 
مقایسه با سال قبل 3۰ درصد رشد داشته است. وی افزود: کیفیت تولید پوشاک استان اصفهان از نظر دوخت و پارچه بسیار باالست و قابل رقابت با برخی کشورهای 
بزرگ اروپایی است. مدیر اتحادیه پوشاک اصفهان تاکید کرد: با توجه به جلســات متعددی که با حضور مسئوالن مربوطه در زمینه حل مشکالت پوشاک استان 
اصفهان برگزار شد، امیدواریم مشکل حوزه پوشاک استان اصفهان طی چند ماه آینده برطرف شود. خطابخش در باره راهکارهایی جهت افزایش کیفیت تولید پوشاک 
ایرانی در شهرک پوشاک اصفهان ادامه داد: در حال حاضر استان اصفهان در زمینه افزایش سطح کیفیت پوشاک ایرانی در کشور در بین استان های دیگر حرف اول 
را می زند.  وی گفت: با تالش هایی که از سوی اتحادیه پوشاک اصفهان صورت گرفت، توانستیم سطح کیفیت پوشاک ایرانی را با صادر کردن تولید پوشاک استات 
اصفهان به کشورهایی مانند عراق، ارمنستان، پاکستان و ترکیه ثابت کنیم. مدیر اتحادیه پوشاک استان اصفهان یادآور شد: متاسفانه به دلیل کمبود بودجه در شهرک 

پوشاک اصفهان و همچنین در کارگاه های تولید پوشاک در استان اصفهان امکان سرمایه گذاری سازمان های مختلف بر  تقویت تولید پوشاک ایرانی وجود ندارد.

رشد 30 درصدی صادرات پوشاک استان اصفهان

ماسک تنفسی

با اینکه شاید به نظر آید افزایش قیمت بنزین، موجب 
تشدید تورم در دهک های کمتر برخوردار شده است؛اما 
حداقل داده های رسمی خالف این فرضیه را مخابره 
می کنند. در حقیقت افزایش قیمت بنزین و تورم بخش 
حمل ونقل، کمترین اثر را بر دهک اول و بیشترین اثر را بر 

دهک دهم از خود به جا گذاشته است

 HY8822 ماسک تنفسی مدل
FFP2 بسته ی 500 عددی 

قیمت: 556.000 تومان

ماسک سوپاپ دار ام اس ای 
مدل 8222 بسته 12 عددی 

قیمت: 14.500 تومان

ماسک سوپاپ دار 3 مکس 
مدل 8236 بسته 12 عددی 

قیمت: 240.000 تومان

دیدار سفیر جدید ایران 
در افغانستان با رییس 
اتاق بازرگانی اصفهان

بهــادر امینیان جزی، ســفیر 
جدید ایران در افغانستان در 
دیدار با مسعود گلشیرازی بر 
اســتفاده از فرصت های بازار 
افغانستان برای توسعه صنایع 
و بازارهای محصوالت ایرانی 

تاکید کرد.

بسته معیشتی آذر ماه واریز نمی شود!
با اعالم زمان دهم هر ماه برای واریز کمک های معیشتی برخی انتظار دارند امشب،  مرحله دوم آن 

پرداخت شود، در حالی که این گونه نیست و پرداخت بعد در دهم دی ماه انجام می شود.
با اصالح قیمت بنزین و افزایش نرخ آن از هزار به ۱۵۰۰ تومان ســهمیه ای و 3۰۰۰ تومان آزاد، منابعی 
ایجاد می شود که طبق اعالم دولت هر ماه در قالب کمک حمایتی به حساب خانوارهای مشمول واریز 
می شود.پیش بینی بر این است که از آبان سال جاری تا آبان سال آینده حدود 3۰ هزار میلیارد تومان 
درآمد ناشی از افزایش قیمت بنزین باشــد که در هر ماه حدود 2۵۰۰ میلیارد تومان برآورد می شود، 
این رقم بین حدود ۶۰ میلیون خانوار توزیع خواهد شــد این در حالی است که بعد از افزایش قیمت 
بنزین در سه روز متفاوت از آخرین روزهای آبان تا دوم آذرماه، دور اول کمک های معیشتی واریز شد.

به گفته نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه قرار است دهم هر ماه کمک معیشتی پرداخت شود 
و این اعالم در مواردی این انتظار را ایجاد کرده که برای آذرماه نیز پرداختی انجام شده و امشب )دهم 
آذرماه( حساب خانوارها شارژ شود. این در حالی است که پرداختی دور اول که در چند روز گذشته انجام 

شد، همان پرداختی آذر ماه به شمار می رود.

رییس سازمان برنامه و بودجه تشریح کرد:

وضعیت استفاده از کاالبرگ الکترونیک در سال آینده
رییس ســازمان برنامه و بودجــه درباره 
قیمت دالر در الیحه بودجه ۹۹ گفت: قیمت 
دالر برای کاالهای اساسی در الیحه بودجه 
۹۹ همچنان ۴ هزار و 2۰۰ هزار تومان پیش 
بینی شده اســت. محمدباقر نوبخت در 
پاسخ به این پرســش که آیا دولت برای 
سال ۹۹ نیز تصمیم به استفاده از دالر ۴2۰۰ 
تومانی برای تامین کاالی اساســی دارد؟ 
توضیح داد: بله؛ تصمیم ما قطعی اســت 
زیرا اگر به جای دالر ۴2۰۰ تومانی از ارز نیمایی استفاده شود، یعنی پذیرفته ایم از ابتدای فرودین ماه ۹۹ 
مرغ و شکر به جای ارز ۴2۰۰ تومانی با دالر حدود ۱۱ هزار تومانی تامین شود که در این شرایط همه چیز 
گران خواهد شد، دولت به دنبال مهار تورم است. وی در پاسخ به این پرسش که آیا دولت در الیحه بودجه 
۹۹ از کاالبرگ الکترونیک که یکی از روش های مجلس برای تامین کاالهای اساسی در بودجه ۹8 بود، 
استفاده نمی کند، توضیح داد: در حال حاضر تامین کاالهای اساسی با دالر ۴2۰۰ تومانی در کشور به رویه ای 
عادی تبدیل شده است. رییس سازمان برنامه و بودجه اضافه کرد: در یک دوره با وجود استفاده از ارز ۴2۰۰ 

تومانی، قیمت ها افزایش پیدا می کرد؛ اما در حال حاضر این روش مسلط شده است.

ثبت نام جاماندگان و انصراف دهندگان یارانه نقدی از اول دی ماه
سخنگوی ستاد شناسایی مشموالن حمایت معیشتی از فرصت دوباره جاماندگان و انصراف دهندگان 
یارانه نقدی از اول دی ماه خبر داد. حسین میرزایی  گفت: تاکنون حدود ۵ میلیون کد ملی از طریق شماره 
گیری کد دســتوری #۶3۶۹* ثبت شــده که از این میزان، حدود 2۰ درصد سرپرست خانوار نبودند یا 
تقاضای آنها تکراری بوده است. وی ادامه داد: بنابراین از مجموع ۵ میلیون کد ملی ثبت شده، ۴ میلیون 
کد ملی سرپرست خانوار مورد پذیرش است که از طریق پیامک به این خانوارها اعالم شده »ثبت اعتراض 
به عدم دریافت حمایت معیشتی نیازمند اجازه دسترسی دولت به اطالعات مالی و بانکی شماست«. 
میرزایی افزود: امکان ثبت اعتراض در سامانه حمایت وزارت رفاه فراهم شد و با توجه به شرط دسترسی 
به حســاب بانکی و مالی، از ۴ میلیون کد ملی ثبت شــده، فقط ۵۵۰ هزار خانوار برای بررسی تقاضای 

دریافت حمایت معیشتی، مجوز دسترسی به اطالعات مالی و بانکی خود را به دولت داده اند.

کافه اقتصاد

وز عکس ر

عکس: پایاگه خبری اتاق بازراگنی

اخبار
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شهردار گلشهر خبر داد:

توقف اجرای طرح های بازآفرینی گلشهر

شهردار گلشهر اظهار کرد: اجرای طرح های بازآفرینی شهری با هدف 
ایجاد بستر مناســب برای توزیع عادالنه خدمات و رفع محرومیت 
از مناطق کمتر برخوردار شــهری در حوزه وظایف مدیریت شــهری 

پیش بینی شده است. 
علــی نیکبخت با اشــاره به طرح بازآفرینی گلشــهر، عنــوان کرد: 
محله های هدف این شــهر انتخاب و در ســتاد بازآفرینی اســتان 
تصویب شــد؛ اما به دلیل اینکه اعتباری اختصــاص نیافت نه تنها 
طرح ها اجرا نشد، بلکه بر دیون شــهرداری نیز افزوده شد. شهردار 
گلشهر یادآور شد: تاکنون شــهرداری حدود ۴۰۰ میلیون تومان در 
قالب انواع تخفیف ها در خدمات شهری ارائه شده در بافت فرسوده 
گلشهر در نظر گرفته؛ اما هنوز مبلغی برای جبران آن از سوی دولت 

پرداخت نشده است.
 نیکبخت، همکاری نکردن بعضی از دســتگاه ها و ادارات را از دیگر 
مشکالت اجرای طرح بازآفرینی این شــهر برشمرد و تصریح کرد: 
برای اجرای طــرح بازآفرینی و احداث مرکز اقامتی توریســتی در 
مدرسه مقابل پارک قلعه تاریخی»وداغ«  که از محله های هدف طرح 
بازآفرینی بود از آموزش و پرورش درخواست همکاری داشتیم؛ اما 
این اداره موافقت نکرد. وی ادامه داد: طرح دوم بازآفرینی شهری 

گلشهر در خیابان بهارســتان و در قالب دیواره ســازی مسیل اجرا 
می شود که حدود ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است. شهردار 
گلشهر افزود: پس از پیگیری انجام شــده از سوی شهرداری برای 
دریافت اعتبارات بازآفرینی، اعالم شد که این اعتبارات به شهرهایی 
با جمعیت بیش از ۵۰  هزارنفر تعلق می گیرد در حالی که قبال چنین 

مسئله ای مطرح نبود. 
نیکبخت تاکید کرد: شهرداری به مشاوران طرح بدهکار است و قول 
اختصاص سهمیه قیر هم هنوز محقق نشده است. وی با بیان اینکه 
گلشهر بیش از ۳۰۰ معبر خاکی دارد، خاطرنشان کرد: آسفالت معابر 
خاکی از مطالبات بحق مردم این شهر اســت؛ اما به دلیل افزایش 
قیمت قیر و تخصیص نیافتن قیر یارانه ای، پروژه های آسفالت معابر 
و خیابان های شهر با کندی پیش می رود. شهردار گلشهر عنوان کرد: 
متاسفانه به دلیل افزایش قیمت قیر امکان آسفالت معابر و بهسازی 

آن وجود ندارد.
نیکبخــت یــادآور شــد: ســال گذشــته اعتبــاری بالغ بــر ۷۰۰ 
میلیــون تومــان و از ابتــدای امســال تاکنــون نیز حــدود یک 
 میلیــارد تومان برای آســفالت معابــر و خیابان های شــهر هزینه

 شده است.

برگزاری یادواره 150 شهید روستای مرق کاشان
مشاور عالی فرمانده کل سپاه در یادواره 1۵۰ شــهید در روستای مرق کاشان گفت: امروز دشمن با همه 
قوا و امکانات و با توطئه ها و نیرنگ های مختلف به میدان آمده و تالش دارد از هر فرصتی برای ضربه به 
نظام و ارزش های واالی استفاده کند. محمد غفاری تبعیت از والیت را رمز ماندگاری نظام و انقالب بیان 
کرد و افزود: در حوادث اخیر اعالم موضع به موقع رهبر معظم انقالب برنامه و اقدامات خرابکارانه دشمن 
و در رأس آن آمریکا و اســراییل را خنثی و زمین گیر کرد و ملت ایران با لبیک به فرمان رهبری و حضور 
به موقع همه نقشه های دشمن نقش بر آب کردند. گفتنی است؛ روستای مرق در ۳2 کیلومتری شمال 

شهرستان کاشان قرار دارد.

افزایش ده برابری پرداخت زکات در آران و بیدگل
میزان پرداخت زکات در آران و بیدگل ده برابر افزایش داشته است. رییس کمیته امداد آران و بیدگل گفت: 
در سال زراعی امسال ۶۰2 میلیون تومان زکات در آران و بیدگل جمع آوری شده که این میزان نسبت به 
سال گذشته افزایش 1۰ برابری داشته است. حسن اسماعیلی افزود: برگزاری جلسات متعدد با حضور 
ائمه جمعه شهرستان در مزارع، کالس های آموزشی و ملموس کردن برکات پرداخت زکات در بین مردم 
از جمله دالیل افزایش میزان زکات در آران و بیدگل است. وی به فرهنگ سازی در زمینه پرداخت زکات 
مستحبی بین مردم شهرستان اشاره کرد و افزود: امسال بیش از 2۰۰ میلیون زکات مستحبی که بیشتر 

متعلق به تولیدکنندگان فرش ماشینی است، جمع آوری شده است.

 آغازعملیات شانه سازی و شیب شیروانی محور آنتنی نطنز
رییس اداره راهداری وحمل ونقل جاده ای شهرستان نطنز گفت: عملیات شانه سازی و شیب شیروانی 
محور آنتنی نطنز آغاز شد. حسن کریم زاده اظهار داشت: بر اساس مطالعات کارشناسان و مطالبات مردمی 
ارتقای ایمنی محور آنتنی نطنز در دستور کار قرار گرفت. وی افزود: شانه سازی، اصالح شیب شیروانی و 
بخشنده کردن راه ها، ضمن ارتقای ایمنی محور، تصادفات و حوادث جاده ای ناشی از اشتباهات رانندگی 
را کاهش داده و از شدت تصادفات می کاهد. رییس اداره راهداری وحمل ونقل جاده ای شهرستان نطنز 
تصریح کرد: این عملیات با تکیه بر توان ماشــین آالت و دانش مهندسی کارکنان اداره راهداری وحمل 
ونقل جاده ای شهرستان نطنز در حال انجام است و درآینده نزدیک به اتمام خواهد رسید. وی با اشاره به 
فرارسیدن فصل بارش ها از مردم خواست به رعایت نکات ایمنی و مقررات راهنمایی و رانندگی اهتمام 

ویژه داشته باشند.

خدمت رسانی به مددجویان در محروم ترین مناطق اصفهان
۴۰ واحد مسکونی در ســخت گذرترین مناطق روستایی اســتان در منطقه محروم کلوسه شهرستان 
فریدون شهر در دست ساخت کمیته امداد استان اصفهان است. مدیرکل کمیته امداد امام خمینی)ره( 
استان اصفهان گفت: این منطقه کوهستانی و صعب العبور واقع در پشت کوه این شهرستان محرومیت 
بسیار باالیی دارد و بهترین خدمت برای خانوارهای مددجوی آن تامین مسکن مقاوم است. محمدرضا 
متین پور، هزینه ساخت مسکن را در این منطقه به علت دشواری جابه جایی مصالح ساختمانی بیش از 
دو برابر روستاهای معمولی اعالم کرد و گفت: بنیاد مسکن و گروه جهادی دانشگاه افسری امام حسین 
)ع( در اجرای این طرح با کمیته امداد اســتان اصفهان همکاری می کنند. وی، روند پیشرفت ساخت 
این منازل مسکونی را تا مرحله اجرای سقف و دیوارچینی داخلی دانست و گفت: طبق برآوردها، تکمیل 
هر یک از این واحدها عالوه بر هزینه های صرف شده نیازمند 2۰۰ میلیون ریال دیگر است که تامین آن 
یاری سخاوتمندان نیکوکار اصفهانی را می طلبد. مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان، مشارکت نهادهای 
مختلف را در محرومیت زدایی نشانه تقویت رویکرد هم افزایی کمیته امداد استان اصفهان این نهاد دانست 

و تاکید کرد: تمام ظرفیت های این استان برای رفع محرومیت به خدمت گرفته شود. 

با مسئولان

حصر وراثت
9/78  خانم صدیقه محمدی دارای شناسنامه شــماره 10 به شرح دادخواست به کالسه 
448/98 از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنیــن توضیح داده که 
شادروان میرزآقا محمدی مبارکه به شناسنامه 196 در تاریخ 90/12/14 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- حسن محمدی، 
ش.ش 14، ت.ت 1329/9/4 فرزند پســر 2- زهرا محمدی مبارکه، ش.ش 15، ت.ت 
1337/6/12 فرزند دختر 3- مریم محمــدی مبارکه، ش.ش 9، ت.ت 1343/1/7 فرزند 
دختر 4- صدیقه محمدی مبارکه، ش.ش 10، ت.ت 1347/6/1 فرزند دختر. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی 
دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 674302 کاظمی رئیس شعبه اول شورای 

حل اختالف بخش کرون 
حصر وراثت

9/79  آقای حســن تیموری دارای شناسنامه شماره 32 به شــرح دادخواست به کالسه 
500/98  از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنیــن توضیح داده که 
شادروان گوهر تیموری عسگرانی به شناسنامه 17 در تاریخ 93/11/27 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- حسن تیموری، 
ش.ش 32، ت.ت 1331/7/2 فرزند پسر 2- مرتضی تیموری عسگرانی، ش.ش 87، ت.ت 
1349/10/10 فرزند پسر 3- زهره تیموری عســگرانی، ش.ش 39 ، ت.ت 1336/9/5 
فرزند دختر 4- سوسن تیموری عســگرانی، ش.ش 15، ت.ت 1341/1/3 فرزند دختر 
5- صغری تیموری عسگرانی، ش.ش 69، ت.ت 1346/6/5 فرزند دختر 6- قمر تیموری 
عســگرانی، ش.ش 21، ت.ت 1352/2/10 فرزند دختر 7- فاطمه تیموری عسگرانی، 
ش.ش 34، ت.ت 1355/1/10 فرزند دختر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی 
نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد 

شد. م الف: 675236 کاظمی رئیس شعبه اول شورای حل اختالف بخش کرون 
اخطار اجرايي

9/80 شماره: 364/96 به موجب راي شــماره 106 مورخ  98/03/19 حوزه یک شوراي 
حل اختالف شهرســتان فریدونشــهر که قطعیت یافته اســت محکــوم علیه اردیس 
جهانگیری کالنپایی فرزند شمس اله شغل آزاد به نشانی مجهول المکان محکوم است 
 به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و انتقال رسمی ســند خودرو سمند به شماره انتظامی

 794 ق 155 ایران 91 و پرداخت مبلغ 547/500 ریال هزینه دادرسی و حق الوکاله طبق 
مقررات )خواسته 31/000/000( و نیم عشر دولتی. رعایت تبصره 2 ماده 306 الزامیست. 
مشخصات محکوم له: محمد یبلویی فرزند ابوطالب شغل آزاد با وکالت آقای علی یبلویی  
به نشانی داران بلوار طالقانی جنب بانک صادرات دفتر وکالت. ماده 34 قانون اجراي احکام: 
همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد 
آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبي براي پرداخــت محکوم به بدهد یا مالي معرفي کند که 
اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میســر باشد و در صورتي که خود را قادر به اجراي 
مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایي خود را به قسمت اجرا تسلیم 
کند و اگر مالي ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:674763 شــعبه اول شوراي حل 

اختالف فریدونشهر
تحديد حدود اختصاصی

9/81 شماره نامه: 139885602033002393 چون تحدید حدود ششدانگ قطعه زمین 
محصور پالک ثبتی 2931 فرعی از 1- اصلی واقع در روستای طار جزء بخش 11 حوزه 
ثبتی نطنز که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام آقای سید حسین هاشمی طاری فرزند سید 
احمد در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک 
بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک 
مرقوم در روز شنبه مورخ 1398/10/14  ساعت 10 صبح در محل شروع و به عمل خواهد 
آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در 

این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت 
از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. م الف:674278 

علی جوانی  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نطنز
اخطار اجرايي

9/82 شماره: 2224/97 حل12 ، مشــخصات محکوم علیه:نام و نام خانوادگي: میربرات 
ترابي ، نام پدر: میرعلم ، نشــاني: مجهول المکان ؛ مشــخصات محکوم لــه: نام و نام 
خانوادگي:ابوالفضــل حاجي حیدري ، نام پدر:یداله ریال با وکالت خانم مریم مشــتاقي ، 
نشــاني: خمیني شــهر خ رجایي کوچه مالکي پ42 ،وکیل: خمیني شهر خ بوعلي جنب 
داروخانه دکتر گلستانه ســاختمان بوعلي واحد13 ، محکوم به:به موجب راي شماره 38 
تاریخ 98/01/21 حوزه دوازدهم شوراي حل اختالف شهرستان خمیني شهر که قطعیت 
یافته است. محکوم علیه محکوم اســت به: پرداخت مبلغ یکصد و پنج میلیون ریال بابت 
اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک تا زمان اجراي حکم و 
پرداخت مبلغ یک میلیون و چهارصد و بیست و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسي و حق 
الوکاله در حق خواهان و نیم عشر دولتي به حساب دولت راي صادره غیابي است. ماده34 
قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است 
ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبي براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالي 
معرفي کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتي که خود قادر 
به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایي خود را به قسمت 
اجرا تسلیم کند و اگر مالي ندارد صریحًا اعالم نماید. م الف: 671577  ایمان بختیاري 

قاضي شعبه دوازدهم شوراي حل اختالف خمیني شهر 
اخطار اجرايي

9/84 شماره: 4152/97 حل2 ، مشــخصات محکوم علیه:نام و نام خانوادگي: 1-حمید 
سعادتي 2-علي وطنخواه ، نشاني:1-اردبیل میدان ایثار خ توانیر سنگ فروشي اتحاد جنب 
امالک توانیر 2-مجهول المکان ؛ مشــخصات محکوم له:نام و نام خانوادگي: حسینعلي 
اعتمادي ، نام پدر: محمود ، نشاني: خمیني شــهر منظریه بلوار فیض االسالم ک صبا 1 
غربي، محکوم به:به موجب راي شــماره 997 تاریخ 98/06/03 حوزه دوم شوراي حل 
اختالف شهرستان خمیني شهر که قطعیت یافته است. محکوم علیها محکوم اند به: نحو 
تضامني پرداخت مبلغ 90/000/000 ریال به عنوان اصل خواسته و مبلغ 2/155/000 ریال 
به عنوان هزینه دادرسي و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک لغایت زمان پرداخت 
در حق محکوم له به انضمام پرداخت نیم عشر دولت ضمنًا در اجراي حکم تبصره2 ماده 
306 رعایت گردد. ماده34 قانون اجراي احــکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ 
شد محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبي براي 
پرداخت محکوم به بدهد یا مالي معرفي کند که اجراي حکم و اســتیفاء محکوم به از آن 
میسر باشد و در صورتي که خود قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارایي خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالي ندارد صریحًا اعالم نماید. 
م الف: 676814  ایمان بختیاري قاضي شعبه دوم شوراي حل اختالف خمیني شهر 

اخطار اجرايی
9/83 شماره: 685/98 حل4 ، مشخصات محکوم علیه:نام و نام خانوادگی: اکبر شمس ، 
نام پدر: دوست علی ، نشانی: مجهول المکان ؛ مشخصات محکوم له:نام و نام خانوادگی: 
حسینعلی اعتمادی ، نام پدر: محمود ، نشانی: خمینی شــهر منظریه کوچه صبا1 غربی، 
محکوم به:به موجب رای شماره 1286 تاریخ 98/05/30 حوزه چهارم شورای حل اختالف 
شهرستان خمینی شهر که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه محکوم است به: پرداخت 
مبلغ 36/500/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1/516/000 ریال بابت هزینه 
دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک لغایت اجرای حکم در حق 
محکوم له و پرداخت نیم عشر دولتی رای صادره غیابی است. ماده34 قانون اجرای احکام: 
همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد 
آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخــت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که 
اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود قادر به اجرای مفاد 
اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند 

و اگر مالی ندارد صریحًا اعالم نماید. م الف: 676816  عمار امیری آرانی قاضی شعبه 
چهارم شورای حل اختالف خمینی شهر 

ابالغ رای
9/85 کالسه پرونده:1048/98 ، شماره دادنامه:1598 ، تاریخ رسیدگی:98/07/24 ،مرجع 
رسیدگی: شعبه سوم شورای حل اختالف خمینی شهر خواهان: مهدی توکلی خوزانی به 
نشانی: خمینی شهر خ طالقانی کوچه شهید اکبر رحیمی بن بست مخابرات , وکیل: اصغر 
علیجانی نشانی: خمینی شهر میدان معلم ابتدای خ جانبازان جنب قرض الحسنه باقرالعلوم 
؛ خوانده: حسین آویژگان نشانی: مجهول المکان ، خواسته: مطالبه وجه حواله ،گردشکار: 
پس از ارجاع پرونده به این شــعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ 
نظریه مشورتی اعضاءقاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور 
رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی مهدی توکلی خوزانی فرزند مصطفی 
با وکالت اصغر علیجانی علیه حســین آویژگان فرزند غالمرضا به خواســته مطالبه مبلغ 
یکصد و چهل و دو میلیون و هشتصد هزار ریال 142/800/000 ریال وجه دو فقره حواله 
به شماره های 710712 - 97/05/31 و 710714-97/06/25 به همراه هزینه دادرسی و 
خسارت تاخیر تادیه باتوجه به مفاد دادخواست تقدیمی و مالحظه تصویر مستندات ابرازی 
خواهان و اینکه وجود اصول مستندات در ید خواهان ظهور در اشتغال ذمه صادر کننده آن 
دارد و اینکه از ناحیه خوانده دلیلی بر برائت ذمه خود ارائه نداشته است دعوی خواهان ثابت 
است به استناد مواد 198و 515 و 519 و 522 از قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی 
و انقالب در امور مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 142/800/000 ریال 
بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1/905/000 ریال هزینه دادرسی و همچنین پرداخت 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 98/5/31 لغایت استهالک کامل دین بر 
مبنای شاخص بهای کاال و خدمات در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره 
غیابی اســت و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و سپس 
 ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی و حقوقی خمینی شهر می باشد. 

م الف: 672915  قاضی شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر 
ابالغ رای

9/86 کالسه پرونده:2037/97 ، شــماره دادنامه:1032 ، تاریخ رسیدگی:98/05/08 ، 
مرجع رسیدگی: شعبه سوم شورای حل اختالف خمینی شهر خواهان: ابوالفضل فخاری 
به نشانی:خمینی شهر اسفریز ک ش علی اصغر فخاری ؛ خوانده: جمشید طالبی خوندابی 
نشانی: مجهول المکان ، گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه 
فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشــورتی اعضاءقاضی شورا ختم رسیدگی را 
اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی 
خواهان آقای ابوالفضل فخاری فرزند عزیزاله علیه آقای جمشــید طالبی خوندابی فرزند 
حسینعلی به خواسته مطالبه مبلغ یکصد و ســی میلیون ریال 130/000/000 ریال وجه 
یک فقره چک به شــماره 1611/19998/34 - 97/08/30 به انضمام خسارات دادرسی 
و تاخیر تادیه نظر به مفاد دادخواســت و مالحظه رونوشت مصدق چک و گواهینامه عدم 
پرداخت و اینکه وجود اصول مســتندات در ید خواهان ظهور در اشتغال ذمه صادر کننده 
و متعهدین آن دارد و اینکه از ناحیه خوانــده دلیلی که برائت ذمه خود را مدلل بدارند ارائه 
نداشته اند با استصحاب دین دعوی خواهان ثابت تشخیص می گردد با استناد به مواد 9 و 
18 و 19 و 25 و 27 قانون شوراهای حل اختالف و مواد 310 ، 311 ، 313 از قانون تجارت 
و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198و 515 و 522 از قانون آئین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنــی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
130/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 2/655/000 ریال بابت خسارات 
دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک لغایت استهالک کامل دین 
بر مبنای شــاخص بهای کاال و خدمات مصرفی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. 
این رای غیابی اســت و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شــورا و 
 سپس ظرف مهلت 20  روز قابل اعتراض در محاکم عمومی و حقوقی خمینی شهر است. 
م الف: 672922  مصطفی زیبایی فر قاضی شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان 

خمینی شهر 

اخطار اجرايی
9/87 شماره: 567/98 حل11 ، مشــخصات محکوم علیه:نام و نام خانوادگی: 1-امین 
انصاری 2-محمدرضا نوروزتولی ، نام پدر: 1-ابراهیم 2-رمضانعلی ، نشانی: 1-مجهول 
المکان 2-خمینی شهر خ رجایی کوچه برج )رئیسی( ؛ مشــخصات محکوم له: نام و نام 
 خانوادگی: مجتبی کبیریان ، نام پدر: محمدباقر ، نشــانی: خمینی شــهر خ امام شمالی 
ک نجاران پ6 ، محکوم به:به موجب رای شماره 1244 تاریخ 98/06/20 حوزه یازدهم 
شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر که قطعیت یافته است. محکوم علیه محکوم 
است به: پرداخت مبلغ سی میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ یک میلیون و چهارصد 
و چهل و هفت هزار و پانصد ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر 
رسید چک لغایت زمان پرداخت در زمان اجرا در حق خواهان و پرداخت نیم عشر دولت در 
حق صندوق دولت . ماده34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ 
شد محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای 
پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اســتیفاء محکوم به از آن 
میسر باشد و در صورتی که خود قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحًا اعالم نماید. 
م الف: 672884 ایمان بختیاری قاضی شعبه یازدهم شورای حل اختالف خمینی شهر 

اخطار اجرايی
9/88 شــماره: 746/98 حل4 ، مشــخصات محکوم علیه:نام و نام خانوادگی: 1-داود 
ابراهیمی 2-ابراهیم کوچکی ، نام پدر: علی اصغر ، نشانی: 1-مجهول المکان 2-خمینی 
 شهر خوشــاب روبروی دانشــگاه صنعتی خ حکیم فرزانه ســنگبری آبان ؛ مشخصات 
محکوم له: نام و نام خانوادگی: رضا حاج هاشــمی ، نام پدر: محمــد ، با وکالت علیرضا 
هاشــمیان و محمدکاظم دری، نشانی: خمینی شــهر میدان قدس ابتدای بلوار آزادگان 
مجتمع دندانپزشــکی غدیر ط3 واحد3 ، محکوم به:به موجب رای شــماره 1287 تاریخ 
98/05/30 حوزه چهارم شورای حل اختالف شهرســتان خمینی شهر که قطعیت یافته 
است. محکوم علیها محکوم اند به: تضامنی پرداخت مبلغ 23/000/000 ریال بابت اصل 
خواسته و پرداخت مبلغ 347/500 ریال بابت هزینه دادرسی و خوانده ردیف اول به پرداخت 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک لغایت اجرای حکم در حق محکوم له و پرداخت 
حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و پرداخت نیم عشر دولتی رای صادره غیابی است. ماده34 
قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است 
ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی 
معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود قادر 
به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت 
اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد صریحًا اعالم نماید. م الف: 673288 عمار امیری 

آرانی قاضی شعبه چهارم شورای حل اختالف خمینی شهر 
اخطار اجرايی

9/91 شــماره: 34/98 حل5 ، مشــخصات محکوم علیه:نام و نام خانوادگی: سیدصادق 
هاشمی، نام پدر: علی ، نشانی: مجهول المکان ؛ مشخصات محکوم له: نام و نام خانوادگی: 
عباس مهرابی ، نام پدر: بهرامعلی ، شغل: آزاد ، نشانی: کوشک، محکوم به:به موجب رای 
شماره 130 تاریخ 98/07/15 حوزه پنجم شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر که 
قطعیت یافته است. محکوم علیه محکوم است به: پرداخت مبلغ هفت میلیون و نهصد هزار 
ریال معادل هفتصد و نود هزار تومان بابت اصل خواسته و مبلغ 1/098/750 ریال هزینه 
دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ چک 86/4/10 لغایت اجرای حکم در حق محکوم 
له بر اساس شاخص بانک مرکزی و پرداخت نیم عشر دولتی ، ماده34 قانون اجرای احکام: 
همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد 
آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخــت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که 
اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود قادر به اجرای مفاد 
اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند 
و اگر مالی ندارد صریحًا اعالم نماید. م الف: 674468 قاضی شعبه پنجم شورای حل 

اختالف خمینی شهر 

ناظر عالی ســازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری 
کاشــان با اشــاره به گونه های گیاهی استفاده شده 
در مناطق گرمســیر، سردســیر و معتدل اظهار کرد: 
برخــالف این مناطــق، امــکان انتخــاب گونه های 
زیادی برای کاشــت در منطقه کویری کاشان وجود 
ندارد، زیرا بســیاری از گونه ها در زمستان های سرد 
و تابســتان های بســیار گرم منطقه دوام نمی آورد. 
روح ا...جعفری اکالیپتوس، نارون، سرو خمره ای و 
کاج مشهد را از گونه های گیاهی کاشته شده در کاشان 
برشــمرد و افزود: این گونه ها به دلیل سرمازدگی یا 
ســوختگی از بین رفته و ثابت شــده که قابلیت بقا 
در منطقــه را ندارد. ناظــر عالی ســازمان پارک ها و 
فضای سبز شهرداری کاشــان با اشاره به جایگزینی 
گونه های جدید در فضای سبز این شهر، عنوان کرد: 
توت آمریکایی، زیتون تلخ و شیرین و عناب از جمله 
درختانی اســت که با توجه به کمبود آب کاشــان و 
میزان سازگاری با شرایط اقلیمی منطقه، برای کاشت 
انتخاب شده اســت. جعفری با اشاره به جابه جایی 
درختان برای اجرای پــروژه زیرگذر، گفت: برای این 
منظور از روش روت بال اســتفاده شده که به صورت 
حفر کانال هایی به فاصله یک متر از درخت، عملیات 
جابه جایی با خاک و ریشه در گلدان های مخصوص 

و پوشش مناسب انجام می شود. 
وی با تاکید بر ضرورت استفاده از پیمانکاران جدید 
در حوزه فضای سبز شــهری تصریح کرد: در بخش 
حفظ و نگهــداری فضای ســبز از پیمانکاران مجرب 
اســتفاده می کنیم که دارای قدرت مالی و تجهیزاتی 
مناسب باشند. ناظر عالی سازمان پارک ها و فضای 
سبز شهرداری کاشــان با اشــاره به تغذیه درختان 
این شــهر، یادآور شــد: اســتفاده از کود مایع در دو 
نوبت، نتایج موفقیت آمیزی داشته و با آنالیز و ثبت 
 وضعیت درختان بعد از دوران کوددهی، اثربخشــی

 این روش اثبات شد.

 ناظر عالی سازمان پارک ها و فضای سبز کاشان
 خبر داد:

 کاشت گونه های گیاهی جدید
 در  فضای سبز کاشان
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طی۶ ماهه نخست سال جاری؛

۷0 هزار مراجعه به مراکز مشاوره استان اصفهان انجام شده است
مدیرکل بهزیستی استان اصفهان گفت: بیش از ۷۰ هزار مراجعه به مراکز مشاوره سطح استان اصفهان 
در شش ماهه نخست سال ۹۸ انجام گرفته است. مرضیه فرشاد با بیان اینکه در استان اصفهان یک هزار 
و ۷۰۰ مرکز تحت پوشش سازمان بهزیستی قرار دارد، اظهار داشت: در سطح استان ۷۳ موسسه خیریه 
نیز وجود دارد. وی با اشاره به اینکه حدود ۹۰ درصد مراجعات به موسسات خیریه در قالب پاسخگویی به 
مطالبات فیزیکی مراجعین است، ابراز داشت: حضور خیرین در همیاری و کمک به سازمان بهزیستی 

قابل توجه است. مدیر کل بهزیستی استان 
اصفهان نقش حمایت خیریــن را در ارائه 
خدمات بهزیستی به مردم غیرقابل انکار 
دانست و تصریح کرد: حضور این عزیزان 
در حوزه خانــواده می تواند منشــأ خیر و 
برکات فراوانی باشد. وی با اشاره به اینکه 
حدود ۷۰ هزار مراجعه به مراکز مشــاوره 
استان اصفهان در شش ماهه نخست سال 
۹۸ شده است، بیان داشــت: این میزان 
مراجعه در ۲۵۰ مرکز تحت نظر ســازمان 

بهزیستی انجام شده است. فرشاد، با بیان اینکه مردم اهمیت مشاوره را به خوبی درک کرده اند، افزود: در 
حال حاضر بعضی از خانواده ها هزینه های مشاوره را در سبد هزینه های خود آورده اند.

کارشناس پیش بینی هوای استان  خبر داد:

پیش بینی بارش برف و باران در نیمه غربی استان اصفهان
کارشناس پیش بینی هوای اســتان اصفهان گفت:  فردا با تقویت موج ناپایدار ، بارش برف و باران 
را به ویژه در نیمه غربی اســتان اصفهان شــاهد خواهیم بود. حجت ا...علی عسگریان با اشاره به 
استقرار جوی ناپایدار بر استان، اظهار کرد: وضعیت جوی بیشتر مناطق به صورت قسمتی ابری گاهی 
افزایش ابر و وزش باد پیش بینی می شود. وی با بیان اینکه بارش پراکنده در مناطق غربی استان 
دور از انتظار نیست، افزود: فردا با تقویت موج ناپایدار در استان بارش برف و باران را به ویژه در نیمه 
غربی شاهد خواهیم بود. علی عسگریان با اشــاره به افزایش یک تا دو درجه ای دمای هوا در ۲۴ 
ساعت آینده، افزود: بویین میاندشت با دمای پنج درجه سانتی گراد زیر صفر و زرین شهر با میانگین 
۱۳ درجه سانتی گراد باالی صفر به ترتیب سردترین و گرمترین مناطق استان پیش بینی می شود.

یک مبتال به آنفلوآنزا در اصفهان فوت کرد
مسئول بیماری های واگیر مرکز بهداشت اصفهان از مرگ یک نفر در این اســتان بر اثر ابتال به بیماری 
آنفلوآنزا در پاییز امسال خبر داد.رضا فدایی اظهار داشــت: آزمایش های انجام شده، مرگ این فرد بر 
اثر ابتال به آنفلوآنزا نوع H۱N۱ را تایید کرد.وی با بیان اینکه از ابتدای پاییز امسال تا کنون بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ 
نفر مشکوک به بیماری آنفلوآنزا در مراکز درمانی و بیمارستان های استان اصفهان بستری شدند، گفت: 
هنوز برای تزریق واکسن آنفلوآنزا به ویژه برای گروه های آسیب پذیر از جمله زنان باردار و افراد باالی ۶۵ 
سال و مبتال به بیماری های مزمن فرصت هست.فدایی همچنین از مردم خواست تا به برخی ادعاها و 
شایعه ها در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی درباره واکسن آنفلوآنزا توجه نکنند بلکه توصیه های 
مسئوالن وزارت بهداشت و پزشکان معتبر را در نظر بگیرند.رییس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آخرین آمار فوتی ناشی از بیماری آنفلوآنزا در کشور را ۱۵ نفر اعالم و 
تاکید کرد: همه استان ها درگیر هستند و بیشترین موارد آن در تهران با پنج مورد، مازندران با چهار مورد 

و آذربایجان شرقی با چهار مورد بوده است.

وقتی در حوزه تلفات آلودگی و مرگ و میر گازی هم در میان رتبه های اول  قرار گرفته ایم؛

چشم مان روشن

ما اصفهانی ها همیشــه بــه عنوان یک 
استان »برخوردار« شــناخته می شویم، 
شهرمان تمیز و توسعه یافته اســت، قطب صنعتی کشور  هستیم و...

البته در کنار همه اینها آمار بیکاری را هم اضافه کنید. صنایعی که نیمه 
تعطیل و نیمه جان، در بحبوحه گرانی های تولید و مشــقات مالیاتی 
دست و پا می زنند. تعداد زیاد دانشجویان و فارغ التحصیالن بیکار،  
آمار باالی آلودگی هوا و مرگ و میرهای ناشی از آن هم روی دیگر سکه 
اســت که اگر همه این موارد را کنار هم بگذاریم، می بینیم  که تقریبا 
هیچ چیزمان نه آنچه داریم و نه چیزی که نداریم به آمار و اعداد عجیب 
و غریبی که هر روز منتشر می شود، نمی خورد. بهانه نوشتن این گزارش 
البته صنعت و آلودگی و دانشگاه نیســت؛ موضوع آماری است که به 
صورت همزمان از سوی اورژانس کشور منتشر شده  اصفهان بیشترین 
میزان تلفات را داشــته اســت. آلودگی و گازگرفتگــی طی ماه های 
 اخیر صدها اصفهانــی را راهی بیمارســتان کــرده و قربانیان زیادی 

گرفته است.

آلودگی اصفهان را خفه کرد
به تازگی رییس سازمان اورژانس کشور از مراجعه ۱۲ هزار و ۸۳۸ نفر با 

توجه به باال رفتن غلظت آالیندگی های هوا به مراکز پیش بیمارستانی 
و بیمارســتانی در کل کشــور خبر داد که ســهم اصفهانی ها بیشتر از 
سایر استان ها بود. آنگونه که پیرحســین کولیوند گفته است از تاریخ 
۳ لغایت ۸ آذر ماه، ۱۲ هــزار و ۸۳۸ نفر با توجه بــه باال رفتن غلظت 
آالیندگی های هوا به مراکز پیش بیمارســتانی و بیمارستانی مراجعه 
کرده اند که از این تعداد ۵۱۰۰ نفر بیماران مبتال به مشــکالت تنفسی و 

۷۷۳۰ نفر بیماران مبتال به مشکالت قلبی بوده اند.
 تعداد روزهای آلوده اصفهان در کشــور هم رکورددار است؛ اتفاقی که 
نتیجه آن شــدت یافتن مرگ و میرها بر اثر آلودگــی و ریزگردهایی 
 اســت که همچنان بدون چــاره و درمانی در هوای شــهرمان جوالن

 می دهند.

چرا درس نمی گیریم؟
نمی توان عامل پا برجا بــودن مرگ و میرهای ناشــی از گازگرفتگی 
را بی اطالعی یا ندانســتن عواقب اســتفاده از زغال برای گرمایش و 
یا سهل انگاری در نصب وسایل گازسوز دانســت چرا که در سال های 
اخیر همه رسانه ها و کارشناســان تمام وقت در مورد آن اطالع رسانی 
و صحبت کرده اند. پس نتیجه مــرگ و میرهای اخیر اصفهانی ها تنها 

سهل انگاری یا شاید ساده انگاری است که مرگ را دست کم می گیرند 
و به راحتی قربانی می شوند البته این مســئله مانند آلودگی هوا تنها 
مختص برخی از نقاط یا اســتان اصفهان نیســت. بر اســاس اعالم 
سازمان اورژانس کشور از ابتدای پاییز تاکنون یک هزار و ۶۶۳ نفر به 

دلیل گاز مونوکسیدکربن دچار مسمومیت شده اند.
 مجتبــی خالــدی، ســخنگوی اورژانس کشــور با اشــاره بــه آمار 
مسمومیت با گاز مونوکســید کربن اظهار کرد: از ابتدای پاییز تاکنون 
)از اول مهــر لغایت ۸ آذر( تعداد یــک هزار و ۶۶۳ نفر بــه دلیل گاز 
مونوکسیدکربن دچار مســمومیت شــده اند؛ از این تعداد ۱۱۹۷ نفر 
 به بیمارســتان ها و مراکــز درمانی به وســیله اورژانــس ۱۱۵ انتقال 

یافتند.
 ســخنگوی اورژانس کشــور ادامــه داد: بر اثــر مســمومیت با گاز 
مونوکسیدکربن تعداد ۳۷۹ نفر به وسیله پرسنل فوریت های پزشکی 
در محل درمان شده اند و تاکنون ۸۷ نفر به دلیل بروز مسمومیت گاز 
CO در کشور فوت کرده اند. خالدی تاکید کرد: بیشترین تعداد فوتی بر 
اثر مسمومیت با گاز مونوکسید کربن مربوط به استان اصفهان با ۱۱ نفر 
 و آذربایجان شرقی ۱۰ نفر بوده است؛ همچنین ۹ نفر در استان فارس

 فوت کرده اند.

معاون آمــوزش ابتدایــی اداره کل آموزش وپرورش 
اســتان اصفهان، فوت، مهاجرت به داخل و خارج از 
کشــور، معلولیت های شــدید، ابتال به بیماری های 
صعب العالج، فقــر مالی خانواده، بد سرپرســتی و 
مشــکالت خانوادگی مانند طالق و اعتیاد، تحصیل 
در خانــه و ... را از مهم ترین عوامل بازماندگی کودکان 
از تحصیل دانســت و از شناســایی ۴ هــزار و ۸۰۴ 
دانش آمــوز بازمانده از تحصیل در اســتان خبر داد و 
گفت: از این تعــداد ۲ هزار و ۱۴۱ نفــر دختر و ۲ هزار 
و ۶۶۳ نفر پســر هســتند که با تالش ها و اقدامات 
انجام شــده از این تعــداد هــزار و ۷۹۰ دانش آموز 

شناسایی و ۵۵۵ نفر جذب شــده اند. شهین جوانی، 
آمار شناســایی دانش آموزان تا آبان ماه را ۳۷ درصد 
اعالم کرد و گفت: این عدد در مقایسه با سال گذشته، 
۱۷ درصد افزایش نشــان می دهــد. معاون آموزش 
ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش اســتان اصفهان، 
یادآور شــد: نرخ جذب پایه اول در کشور ۹۸/۳۷ و 
باسوادی در گروه سنی ۱۰ تا ۴۹ ســال حدود ۹۵ در 
صد ثبت شــده که این عدد در اســتان به ۹۷ درصد 
افزایش یافته است. وی خاطرنشان کرد: برای مبارزه 
با بی سوادی و توسعه عدالت آموزشی برنامه هایی در 
زمینه شناسایی، جذب و نگهداشت دانش آموزان الزم 

التعلیم ۶ تا ۱۲ سال انجام شده که عبارتند از مداخله 
بهنگام و کیفیت بخشــی به آموزش پیش دبستانی، 
توســعه مراکز اختالالت یادگیری، ایجاد پایگاه های 
توانمندســازی از ابتــدای ورود به دبســتان، ایجاد 
پایگاه هــای رشــد، طــرح موضــوع در شــورای 
آموزش وپرورش و ابالغ مصوبات به دیگر دستگاه ها 
از طریق استاندار، پیگیری مراحل شناسایی، جذب 
و نگهداشت دانش آموزان بازمانده و تارک از تحصیل 
و همکاری بین دســتگاهی با ســازمان های مرتبط 
همچون دانشگاه علوم پزشکی، ثبت احوال، بهزیستی، 

امور اتباع، دادگستری، انجام شده است.

سرنوشت نامعلوم بیش از 4 هزار دانش آموز  اصفهانی بازمانده از تحصیل

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان خبر داد:

۷2 اخطار برای واحدهای صنعتی آالینده اصفهان
 مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری اصفهان گفت: طی چند روز گذشــته ۲۷۱ صنعت آالینده در اســتان اصفهان پایش شــد، ۷۲ مــورد اخطار گرفتن،

  سه واحد پلمب شــد و یک واحد تولید زغال نیز محدود شد.منصور شیشه فروش  با اشــاره به ممنوعیت تردد کامیون ها در شهر تا روز دوشنبه اضافه کرد: 
 هرگونــه عملیات خاک برداری تعطیل اعالم شــد و از کشــاورزان درخواســت  می شــود  تا از ســوزاندن کاه خــودداری کنند.مدیــرکل مدیریت بحران 
 اســتانداری اصفهان با اعالم ممنوعیت فعالیت کوره های تولید آجرپــزی، ریخته گری و واحدهای تولید زغال و گچ تا روز دوشــنبه ابراز داشــت: صنایع

  آالینده هــم فعالیت خود را به حداقل خواهند رســاند. وی بــا تاکید بر نظارت بــر صنایع بزرگ گفت: در چند روز گذشــته ۲۷۱ صنعت آالینده در اســتان 
 اصفهان پایش شــد، ۷۲ مورد اخطار گرفتن، سه واحد پلمب شــد و یک واحد تولید زغال نیز محدود شد.شیشــه فروش با اعالم حضور ۷۰ اکیپ بازرسی
  بر صنایع آالینده در استان اصفهان در راستای مدیریت هوای آلوده بیان داشت: گشت های پایش با نظارت مستقیم محیط زیست در حال بازرسی است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان  افزود: در طول این مدت دانش آموزان هم از طریق ارتباط با معلمان در خارج از فضای آموزشی مباحث درسی 
را پیش خواهند برد. 

رییس سازمان اورژانس کشور از مراجعه 12 هزار و 838 
نفر با توجه به باال رفتن غلظت آالیندگی های هوا به مراکز 
پیش بیمارستانی و بیمارستانی در کل کشور خبر داد که 

سهم اصفهانی ها بیشتر از سایر استان ها بود

مدیرکل دامپزشکی استان اصفهان اظهار کرد:

مهار آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در اصفهان
مدیرکل دامپزشکی استان اصفهان با بیان اینکه از سال ۹۷ تاکنون آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در اصفهان 
دیده نشده است، گفت: تاکنون ۸۰ واحد طیور تخم گذار در استان به طور کامل تحت پوشش واکسیناسیون 
قرار گرفته اند که جمعیتی بالغ بر پنج میلیون قطعه پرنده است. شهرام موحدی با بیان اینکه اصفهان از 
لحاظ پرورش طیور رتبه نخست کشور را دارد، اظهار کرد: در استان اصفهان پرورش طیور گوشتی، تخم گذار، 
مادر، بلدرچین، شترمرغ و بوقلمون صورت می گیر د، بنابراین زمانی که تعداد مرغداری ها بیشتر باشد، 
امکان انتشار بیماری بیشتر می شود. وی با بیان اینکه اصفهان در سال ۱۳۹۵ درگیر بیماری آنفلوآنزای فوق 
حاد پرندگان شد، تصریح کرد: پس ازآن 
اقداماتــی پیش گیرنده توســط اداره کل 
دامپزشکی، اســتانداری و فرمانداری ها 
انجام شد و توانستیم این بیماری را کنترل 
کنیم. موحدی با اشاره به وارد شدن موج 
جدید این بیماری در سال ۱۳۹۶ به کشور، 
افزود: بسیاری از مرغداری های تخم گذار 
کشور غیرفعال شدند؛ اما استان اصفهان 
توانست بار تولید تخم مرغ کشور را به دوش 
بکشد. مدیرکل دامپزشکی استان اصفهان 
با بیان اینکه واکسیناسیون طیور در استان از شهریور سال گذشته آغاز شد، اظهار کرد: تاکنون ۸۰ واحد 
طیور تخم گذار در استان به طور کامل تحت پوشش واکسیناسیون قرار گرفته اند که جمعیتی بالغ بر پنج 
میلیون قطعه پرنده است. وی با تاکید بر اینکه بررسی سالمت ۲۵ میلیون قطعه طیور بر عهده دامپزشکی 
استان است، به مردم توصیه کرد: به هیچ عنوان از پرنده فروشی های سطح شهر پرنده زنده نخرند، بلکه 
مرغ مصرفی خود را از مغازه هایی که مرغ بســته بندی با نظارت ســازمان دامپزشکی دارند، تهیه کنند. 
موحدی افزود: البته سوپرمارکت ها تحت نظارت سازمان دامپزشکی نیستند؛ اما از دانشگاه علوم پزشکی 

درخواست نظارت بر این اصناف داده شده و نظارت ها در حال انجام است.

با مسئولان

خبر

رییس اداره آموزش و پرورش مدارس 
استثنایی اصفهان:

نگران ایاب و ذهاب 
دانش آموزان استثنایی هستیم

چهره روز

رییــس اداره آمــوزش و پــرورش مــدارس 
استثنایی اصفهان، گفت: با توجه به سهمیه بندی 
و افزایش قیمــت بنزین نگران تــردد دانش 
آموزان با نیازهای خاص بــرای رفت و آمد به 
مدرسه هستیم. محسن الماسی با بیان اینکه 
در اســتان اصفهان ۱۰۹ فضای آموزشی و بالغ 
بر ۱۸۰ مدرســه برای دانش آموزان با نیازهای 
خاص فعالیت دارد، اظهار کرد: بسیاری از این 
فضاهای آموزشی ضمیمه هستند و با توجه به 
اجرای توسعه عدالت آموزشــی در روستاها و 
مناطق دوردست، کالس ضمیمه برای این گروه 
از دانش آموزان تشکیل شود تا از امر تحصیل 
باز نمانند. وی با بیان اینکه بحث ایاب و ذهاب 
دانش آموزان خاص با توجه بــه قیمت اخیر 
سوخت و حامل های انرژی برای خانواده های 
آنها واقطعا مشکل ساز شده است، افزود: باید 
منتظر بود تا ببینیم مســئولین در این زمینه 

چه تدبیری می اندیشند.

ابالغ رای
9/89 کالسه پرونده: 3858/97 ، مرجع رسیدگی: شعبه دوم شورای حل اختالف خمینی 
شهر خواهان: ابوالفضل فخاری به نشانی:خمینی شــهر محله اسفریز کوچه شهید علی 
اصغر فخاری ؛ خواندگان: 1-مهدی عباسی نشانی: مجهول المکان 2-عبدالعلی مالکی 
نشانی: خمینی شهر بلوار شهید بهشتی کوچه بهشاد پ31 ، خواسته: مطالبه ، گردشکار: 
 پس از ارجاع پرونده به این شــعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشــریفات قانونی و

 اخذ نظریه مشورتی اعضاءقاضی شورا ختم رســیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به 
صدور رای می نماید.رای قاضی شورا: در خصوص دادخواست خواهان ابوالفضل فخاری به 
طرفیت خواندگان 1-مهدی عباسی فرزند حجت اله 2- عبدالعلی مالکی به خواسته مطالبه 
مبلغ 36/000/000 ریال وجه یک فقره چک به شماره 471/794215 مورخ 96/11/25 
بر عهده بانک صادرات شعبه مالیر همدان به شماره حساب جاری 0104367516005 به 

انضمام هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از توجه به مفاد دادخواست تقدیمی
 خواهان مالحظه اصل چک و گواهی عدم پرداخت در ید خواهان که ظهور در مدیونیت 
خواندگان دارد و اینکه خواندگان با وصف ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حاضر نگردیده 
و دفاعی بر برائت ذمه خود بعمل نیاورده اســت شــورا دعوی خواهان را وارد تشخیص 
 مســتنداً به مواد 198و 515 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی و ماده 2 قانون صدور چک 
و تبصــره آن خوانــدگان را بــه نحــو تضامنــی پرداخــت مبلــغ 36/000/000 
ریــال بــه عنــوان اصــل خواســته و مبلــغ 1/550/000 ریــال بعنــوان هزینــه 
دادرســی و خســارت تاخیــر تادیــه از تاریــخ ســر رســید چــک لغایــت زمــان 
 پرداخــت مطابق با نــرخ تــورم اعالمی بانــک مرکــزی در حق خواهــان محکوم 

می نماید. رای صادره غیابی و ظرف مهلت 20روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این شورا 
و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ انقضای مهلت واخواهی قابل اعتراض در محاکم حقوقی 
خمینی شهر می باشد. م الف: 672930  ایمان بختیاری قاضی شعبه دوم شورای حل 

اختالف شهرستان خمینی شهر
ابالغ رای

9/90 کالســه پرونده: 857/98 ، شــماره دادنامه: 1420 ، تاریخ رسیدگی: 98/08/19 
مرجع رسیدگی: شعبه دوم شورای حل اختالف خمینی شــهر خواهان: بهمن بلوری به 
نشــانی:خمینی شــهر خ امیرکبیر ک110 پ16 ؛ خواندگان: 1-کاظم محمدی نشانی: 
مجهول المکان 2-علی مانیان نشانی: خمینی شــهر خ امام شمالی ک حجت پ152، 
خواســته: مطالبه ، گردشــکار: پس از ارجاع پرونده به این شــعبه و ثبت آن به کالسه 
فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشــورتی اعضاءقاضی شورا ختم رسیدگی را 
اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صــدور رای می نماید.رای قاضی شــورا:  در خصوص 
دادخواســت خواهان بهمن بلوری به طرفیت خواندگان 1-کاظم محمدی فرزند نعمت 
2- علی مانیان به خواسته مطالبه مبلغ 60/000/000 ریال وجه یک فقره چک به شماره 
1699/612781/29 مورخ 97/12/25 بر عهده بانک ملت شعبه بازرگان ماکو به شماره 
حساب جاری 8475843290 به انضمام هزینه دادرســی و خسارت تاخیر تادیه از توجه 
به مفاد دادخواســت تقدیمی خواهان مالحظه اصل چک و گواهــی عدم پرداخت در ید 
خواهان که ظهور در مدیونیت خواندگان دارد و اینکه خوانــدگان با وصف ابالغ قانونی 
در جلسه رســیدگی حاضر نگردیده و دفاعی بر برائت ذمه خود بعمل نیاورده است شورا 
دعوی خواهان را وارد تشخیص مســتنداً به مواد 198و 515 و 522 قانون آئین دادرسی 

مدنی و ماده 2 قانون صدور چک و تبصره آن خواندگان را به نحو تضامنی پرداخت مبلغ 
60/000/000 ریال به عنوان اصل خواســته و مبلغ 1/850/000 ریــال بعنوان هزینه 
دادرسی و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رســید چک لغایت زمان پرداخت مطابق با 
نرخ تورم اعالمی بانک مرکزی در حق خواهان محکــوم می نماید. رای صادره غیابی و 
ظرف مهلت 20روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این شورا و ظرف مهلت بیست روز از 
 تاریخ انقضای مهلت واخواهی قابل اعتراض در محاکم حقوقی خمینی شــهر می باشد. 
م الف: 674465  ایمان بختیاری قاضی شــعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان 

خمینی شهر
فقدان سند مالکیت 

9/92 شــماره نامه: 139885602006007904 ، تاریــخ: 1398/09/04 ، ورثه ابراهیم 
رحمتی فرزند رجبعلی به اســتناد یک برگ استشــهادیه محلی که هویت و امضا شهود 
رســمًا گواهی شده مدعی است که ســند مالکیت سه دانگ مشــاع از ششدانگ پالک 
شــماره 84/1669 واقع در خمینی شــهر بخش 14 ثبت اصفهان کــه در صفحه 437 
دفتــر 259 امالک ذیل ثبــت 59623 به نام نامبــرده ثبت و صادر و تســلیم گردیده و 
بموجب ســند رســمی به او انتقال قطعی یافته و معامله دیگری هم انجام نشــده نحوه 
گم شــدن یا از بین رفتن جابه جایی از بین رفته مفقود شــده اســت چون درخواســت 
صدور المثنی ســند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین 
نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شــود کــه هرکس مدعی انجام معاملــه )غیر از آنچه 
در این آگهی ذکر شده( نسبت به آن یا وجود ســند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ 
انتشــار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خــود را کتبًا ضمن ارایه اصل 

سند مالکیت و ســند معامله تســلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند با ارایه 
کننده مســترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرســد یا در صورت اعتراض اصل 
 ســند ارایه نشــود المثنی ســند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تســلیم خواهد شد. 

م الف: 674568 نبی اله یزدانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر 
ابالغ وقت رسیدگی

9/93 شماره: 468/98 حل10 ، مرجع رسیدگی: شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف 
خمینی شهر به نشانی: خمینی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  مجتمع 
شــوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رســیدگی: ســاعت 04:00 بعدازظهر روز سه 
شنبه مورخه 98/10/17 ، مشــخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: علی بت شکن ، 
 نشانی: خمینی شهر منظریه خ پیمان خ شــریف ک214 غربی پ1 ؛ مشخصات خوانده:
1-نام و نام خانوادگی: گداعلی باقری رشــت آباد ، نام پدر: احمد ، خواســته و بهای آن: 
مطالبه،  دالیل خواهان: فیش واریزی وجه حساب بانک ملی از بابت اقساط معوقه خوانده 
 استعالم از بانک ملی شعبه خیابان امیرکبیر خمینی شــهر ، گردش کار: خواهان.خوانده
 را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر 
آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است. لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست 
و مســتندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شــورا نسخه 
 ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد. 
 م الــف: 674587  رئیــس شــعبه دهــم حقوقــی شــورای حــل اختــالف

 خمینی شهر

پریسا سعادت
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حرص و جوش »نکونام« برای شکست استاد
جواد نکونام در یک دیدار حیثیتی موفق شــد تا تیم مجید جاللی، ســرمربی سابقش را شکست 
بدهد و فوالد را ۱۹ امتیازی کند. تیم های فوالد خوزستان و گل گهر سیرجان روز جمعه در ورزشگاه 
فوالد آره نا به مصاف هم رفتند که تقابل اســتاد و شــاگرد در این دیدار دیدنی بود. جواد نکونام که 

خاطرات خوبی در لیگ ســوم به همراه 
مجید جاللی داشته و پس از آن لژیونر 
شده بود، در این دیدار موفق شد تا تیم 
استاد و سرمربی خود را شکست بدهد. 
نکونام که با توجه بــه باخت در اصفهان 
برابر ذوب آهن، فشــار زیــادی تحمل 
می کرد در کنار زمین، با حرص و جوش 
۹۰ دقیقه تیمــش را هدایت کــرد تا در 
نهایت ســه امتیاز بازی مال او شــود و 
تیمش به امتیاز ۱۹ در بــازی دوازدهم 

لیگ برسد. سرخ های اهواز، باید به مصاف تیم ســایپا در تهران بروند و در صورت پیروزی در این 
دیدار می توانند جایگاه خود در کنار تیم های باالی جدولی را محکم تر کنند.

19 آذر قرعه کشی ACL2020 در کواالالمپور
همواره آخرین ماه سال میالدی برای فوتبال دوستان قاره کهن با اســترس هایی در راه قرار گرفتن 
تیم های محبوب باشگاهی شان در گروه بندی بزرگ ترین تورنمنت باشگاهی آسیا به پایان می رسد، 
مراســمی که به میزبانی پایتخت مالزی در مقر AFC با حضور نماینــده تیم های حاضر در فصل با 
جذابیتی خاص برگزار می شود. این بار اما این مراسم با چند روز تاخیر به نسبت سال های گذشته در ۱۹ 
آذر ۱۳۹۸ برگزار می شود تا روزشمار برای نماینده های ایران در راه شناخت گروه های مقدماتی همین 
طور مسیر پلی آف برای ورود به این گروه ها آغاز شود. در شرایطی که فدراسیون نوید داده بود امسال 
سهمیه ایران سه به اضافه یک خواهد شد؛ اما آخرین اخبار همان دو به اضافه دو را تایید می کند که 
ثابت می شود استقالل و شهرخودرو برخالف پرسپولیس و سپاهان مسیری دشوارتر برای رسیدن 
به مرحله گروهی پیش رو دارند. رقابت های ACL2۰2۰ آخرین دوره ای محسوب می شود که بازی ها 
با ۳2 تیم و در ۸ گروه چهارتیمی در شرق و غرب برگزار خواهد شد چون از سال 2۰2۱ بنا به وعده ای که 
رؤسای ای اف سی دادند این رقابت ها با شکلی متفاوت و احتماال با ۴۸ تیم برگزار شود که باید منتظر 

ماند و دید در آخرین دوره ACL با ۳2 تیم چه سرنوشتی در انتظار نماینده های ایران خواهد بود.

رییس اسبق فدراسیون والیبال:

نباید اسپانسرها را پشیمان کرد
رییس اســبق فدراســیون والیبال درباره تعطیلی زود هنگام رقابت های لیگ برتــر والیبال برای 
برگزاری اردوهای تیم ملی گفت: در جریان جزییات دقیق این تصمیم نیستم، حتما بررسی های 
الزم را انجام داده اند و با کم و زیاد کردن همه جوانب چنین تصمیمی گرفته شده است. محمدرضا 
یزدانی ادامه داد: سایر تیم ها بســیار خوب کار کرده اند و تیم ملی والیبال ایران در اوج نیست و در 
حال حاضر  ضعیف شده است. ملی پوشان در تیم های باشگاهی تقسیم شده اند و تنوع زیاد شده 
بنابراین فدراسیون مجبور به انجام این کار شده است ولی می توانستند هم لیگ و هم اردوی ملی را 
برگزار کنند. وی افزود: برگزاری لیگ و اردوی ملی هیچ مانعی برای هم ندارند. بازیکنان باید منبع 
درآمدشان را حفظ کنند و باشگاه ها نیز ناراحت نشــوند. راه حل این است هم لیگ  و هم اردوها را 

برگزار کنند تا هم در آمد بازیکنان حفظ شود، بدن ها آماده باشد و اسپانسرها نیز پشیمان نشوند.

ایستگاه دوازدهم رقابت های لیگ برتر؛

تداوم روند سینوسی شاگردان منصوریان

تیــم ذوب آهــن اصفهــان در حالی در  سمیه مصور
چارچوب هفته دوازدهم رقابت های لیگ 
برتر مقابل تیم نفت مسجد سلیمان تن به تساوی بدون گل داد که روند 
سینوســی شــاگردان منصوریان هم چنان ادامه دارد. سبزپوشــان 
اصفهانی که هفته گذشــته مقابل تیم فوالد خوزستان موفق به کسب 
دومین پیروزی خود در رقابت های فصل جاری لیگ برتر شده بودند 
در جدال با شــاگردان مهدی تارتار حرفی برای گفتن نداشــتند تا با 

خوش شانسی با کسب یک امتیاز به اصفهان بر گردند.
ذوب آهن در این فصل نتوانســته بازی های دلپذیــر فصل قبل را به 
نمایش گذاشــته و انتظارات را برآورده کند و همچنان متزلزل نشان 
می دهد. نگاهی به چند بازی گذشته این تیم پرده از واقعیت تلخ این 
روزهای سبزپوشــان برمی دارد؛ ذوب آهن تبدیل به تیمی شده است 
که با وجود برخورداری از بازیکنان باکیفیــت، در روند بازی هجومی 
احساســی و ســردرگم عمل کرده و فاقد انســجام تیمی و تاکتیکی 
مناسب اســت و حمالت این تیم آهنگ مناسبی ندارد. ذوب آهن در 
چند بازی اخیر خود برخالف بازی های ابتدای لیگ که در فاز هجومی 
خوب ظاهر می شــد و موقعیت های گلزنی متعددی را خلق می کرد، 
دچار مشــکل شــده و در نمایش های اخیر این تیــم دیگر خبری از 

حمالت پردامنه و با برنامه نیســت و نمایش تیــم منصوریان حالت 
تدافعی تری به خود گرفته است. از طرف دیگر فاصله زیاد بین خطوط 
ذوب آهن به ویژه خــط هافبک و حمله این تیــم، حمالت ذوب آهن 
را کم تعداد و بی اثــر کرده و عالوه بر آن فقدان یــک هافبک طراح در 
میانه میدان، باعث شــده که هنــگام حمله چندان خبــری از برنامه 
تاکتیکی و ترکیبی نباشــد و عمال توان هجومی ایــن تیم هدر رود و 
اندک موقعیت های به دست آمده توسط سبزپوشان نیز بیشتر روی 
خالقیت فردی بازیکنان به دست آید. نگاهی به سبک بازی ذوب آهن 
مقابل نفت مسجدسلیمان مشخص می سازد که منصوریان راه طوالنی 
برای بازگرداندن تیمش به لیگ در پیش داشته و باید هرچه سریع تر 
راه حلی برای مشــکل عدم خلق موقعیت و گلزنی تیمش پیدا کند و 
به طور خالصه تر می توان گفت که ۳ چالش بزرگ منصوریان برای باز 
گرداندن تیمش به لیگ، ایجاد نظم تاکتیکی، ریکاوری روحی و روانی 

در کنار حل مشکل عدم گلزنی تیمش است.
منصوریان در دومین بازی بعد از اولتیماتوم مســئوالن باشگاه ذوب 
آهن موفق به کسب تنها یک امتیاز شــد تا همچنان فشار و بحران را 
روی نیمکت ذوب آهن احســاس کند. به دنبال شکســت تیم ذوب 
آهن مقابل تیم ماشین ســازی تبریز، ابقای منصوریان در کادر فنی 

سبزپوشــان مشروط به کســب نتیجه گیری مناســب در دیدارهای 
باقی مانده از نیم فصل اول شد و ســرمربی سبزپوشان به مسئوالن 
این باشــگاه قول داد که تیمش از 5 بازی باقی مانده موفق به کسب 

ده امتیاز شود.
عملکرد خوب دروازه بان جوان ذوب آهن در چند بازی اخیر را می توان 
عاملی دانســت که به کمک منصوریان و تیمــش در بازی های آینده 
بیاید. معراج اسماعیلی که به دنبال نمایش ضعیف صادقی جانشین 
وی در دروازه ذوبی ها شده بود در بازی با نفت مسجد سلیمان موفق 
به بسته نگه داشــتن دروازه اش شد تا ســومین کلین شیت خود در 

چهارمین حضورش در ترکیب ذوب آهن را ثبت کند.
این دروازه بان جوان از هفته نهم وارد ترکیب ذوب آهن شد و در چهار 
بازی مقابل شاهین بوشهر، ماشین ســازی تبریز، فوالد خوزستان و 
نفت مسجد ســلیمان بازی کرد که تنها مقابل ماشــین سازی دو بار 
دروازه اش باز شــد و مقابل شاهین بوشــهر، فوالد خوزستان و نفت 

مسجد سلیمان دروازه اش را بسته نگه داشت.
در چهار بازی اخیر ذوب آهن از اسماعیلی درون دروازه استفاده شده، 
سبز پوشان 2 پیروزی، یک تساوی و یک شکســت در کارنامه شان 

ثبت شده و از مجموع ۱2 امتیازی توانسته اند ۷ امتیاز کسب کنند.

بعــد از شــکایت باشــگاه ذوب آهــن از رضــا 
شــکاری، بازیکن ســابق این تیم در پــی انتقال 
بــه باشــگاه روبیــن کازان، فدراســیون جهانــی 
 فوتبال در نهایــت رای خود را از یــک بخش از این 

شکایت اعالم کرد. 
در رای فیفا، باشگاه روبین کازان باید بابت حق رشد 
شــکاری، مبلغ ۹5 هزار یورو به ذوب آهن پرداخت 
کند. همچنین 5 درصد هزینه دیرکرد )حدود ۱۰ هزار 
یورو( هم به این مبلغ اضافه می شود و به این ترتیب 
ذوبی ها از شکایت حق رشــد صاحب ۱۱۰ هزار یورو 
خواهند شد. شــکاری در حالی از ذوب آهن راهی 
روبین کازان شد که ســعید آذری، مدیرعامل وقت 
ذوبی ها ابتدا شکایتی را در فدراسیون فوتبال ایران 
طرح کرد که شکاری در این شکایت به خاطر فسخ 

یکطرفه قراردادش محکوم شد. وی در ادامه بدون 
توجه به این رای که کارکرد داخلی داشت، به باشگاه 
روبین کازان روسیه پیوست و حدود دو سال در این 
تیم بــود. آذری بعد از ناامیــدی از ضمانت اجرایی 
رای فدراســیون ایران، با کمک یک وکیل ایتالیایی 
شــکایت ذوب آهن را در فیفا ثبــت و حتی بعد از 

جدایی از این باشگاه، شکایتش را پیگیری کرد.
 چندی پیش رای ابتدایی کمیته حل اختالف فیفا 
منتشر شــد که تفســیرهای مختلفی از آن صورت 
گرفت و عنوان می شد شکایت ذوب آهن از شکاری 

رد شده است. 
در حالی که حتی بعضی از اعضای باشگاه ذوب آهن 
تمایلی به پیگیری این پرونده نداشــتند، آذری با 
رایزنی مجدد با وکیل ایتالیایی، درخواست گراندز 

)اعالم جزئیات رای( را به فیفا فرستاد و حاال روبین 
کازان به پرداخــت غرامت به یک باشــگاه ایرانی 

محکوم شده است. 
این برای اولین بار اســت که یک باشــگاه ایرانی 
توانسته است با طرح شکایت در فیفا، یک باشگاه 
خارجی را در پــی انتقال بازیکــن داخلی محکوم 
کند؛ اتفاقی که در دوران مدیریت ســعید آذری در 
ذوب آهن رخ داد و می تواند نقطه عطفی در عرصه 

مدیریت باشگاهی ایران باشد.

هدیه 105 هزار یورویی »آذری« به ذوب آهن

جونیور ، مهاجم برزیلی پرسپولیس با حضور در باشگاه ضمن صحبت و توافق با مدیرعامل به صورت رسمی از جمع سرخ پوشان جدا شد. بعد از این فسخ قرارداد محمدحسن 
انصاری فرد در گفت وگو با سایت باشگاه اعالم کرد که با رفتن جونیور باشگاه یک مهاجم خارجی تراز اول جذب خواهد کرد که رضایت کادر فنی و هواداران جلب شود. مشکل 
عمده سرخ پوشان در این فصل نبود گلزن تمام عیار بوده است و حاال با قولی که انصاری فرد به هواداران داد قطعا پرسپولیس در نیم 
فصل دوم شرایط بهتری خواهد داشت. گفتنی است؛  تیم فوتبال پرسپولیس چند گزینه مطرح را برای تقویت خط حمله خود زیر نظر 
دارد. یکی از این گزینه ها فرانکو دی سانتو، مهاجم آرژانتینی است. کالدرون به شدت به دنبال جذب یک مهاجم خارجی تراز اول برای 
خط حمله خود است و از این رو باشگاه را زیر فشار قرار داده تا یک مهاجم خارجی جذب کنند. مدیران پرسپولیس هم به سراغ دی سانتو 
رفته و مذاکراتی را با این مهاجم گل زن انجام داده اند. این مهاجم می تواند با حضورش در ایران به بزرگ ترین بمب نقل وانتقاالتی چند 

فصل اخیر لیگ برتر بدل شود.

خوشبختی در انتظار تیم کالدرون؟

مهاجم خارجی تراز  اول در راه پرسپولیس!
عزیمت تکواندوکای اصفهانی 

 برای شرکت در مسابقات 
گرند پری 2019

وز عکس ر

دیدار مجدد برانکو با 
سفیر ایران در کرواسی

برانکــو مجددا با ســفیر ایــران در 
کرواســی دیــدار کرد و بــه همین 
مناســبت پســتی را در اینستاگرام 
منتشــر کرد. برانکو نوشــت: تشکر 
از دوســتم آقای صادق کسی که به 
او اعتماد دارم و دارای اقتدار اســت 
و می توانــد کمــک کند. کســی که 
تالش زیادی بــرای کمک به فوتبال 
ایران،پرســپولیس و من کرد. ازش 

خیلی ممنونم.

»گواردیوال« آماده تمدید قرارداد با سیتی
پپ گواردیوال در بایرن مونیخ توانســت سه بار قهرمانی در بوندســلیگا را در سه فصل حضور در این 
تیم به دست بیاورد. تیم او یعنی منچسترسیتی اکنون ۹ امتیاز با صدر جدول فاصله دارد و ممکن 
اســت در پایان فصل این تیم را ترک کند. 
گواردیوال می داند که تیمش حق اشــتباه 
برابر نیوکاســل ندارد. او درباره شــایعات 
رفتنش از این تیم گفــت: من برای فصل 
بعد هم با سیتی قرارداد دارم و همین جا 
اعالم می کنم که دوست دارم حتی بیش 
از این مدت در ســیتی بمانم و آماده ام تا 
قراردادم را با این تیم تمدید کنم. در سیتی 
احســاس راحتی می کنم و دوست دارم 
حضور بیشــتری در این تیم داشته باشم. 
برای یک مربی هیچ چیز مهم تر از این نیست که به کارش اعتماد داشته باشند و من این حس را در 
تیم دارم. البته همه چیز به نتایج برمی گردد و اگر نتایج آن طور نباشد که سران باشگاه می خواهند 
ممکن است تغییری در تیم ایجاد شود. ۱۸ ماه تا پایان قرارداد فعلی من با سیتی زمان باقی است 
و هم من و هم باشگاه عقیده داریم که االن زمان مناسبی نیست که بخواهیم درباره ماندن در تیم 
صحبت کنیم. فعال به دیدار با نیوکاسل فکر می کنم و امیدوار هستم که بتوانیم سه امتیاز بازی را به 
دست بیاوریم. او درباره حضور مایکل آرتتا، دستیار خود در تیم آرسنال به عنوان سرمربی گفت: این 
سوال را نباید از من بپرسید بلکه باید مسئوالن تیم آرسنال و آرتتا به این سوال پاسخ دهند. او در تیم 

من نقش خوبی داشته است و خودش می تواند درباره این موضوع تصمیم بگیرد.

خامس رودریگس؛ هدف تابستانی اینتر
 تیم فوتبال اینتر با روی کار آمدن آنتونیو کونته و اضافه شدن بازیکنانی همچون روملو لوکاکو و 
استفانو سنسی، جان تازه ای گرفته و رقابت نزدیکی با یوونتوس برای کسب عنوان قهرمانی سری 
A ایتالیا دارد. مدیران باشگاه اینتر که از روند رو به رشــد نراتزوری راضی هستند، قصد دارند به 
تقویت این تیم ادامه دهند و در این راستا هافبک کلمبیایی رئال مادرید را نشان کرده اند. بر اساس 
گزارش روزنامه ایتالیایی »رپابلیکا«، باشگاه اینتر قصد دارد تابستان آینده نسبت به جذب خامس 
رودریگس از رئال مادرید اقدامات الزم را انجام دهد، هر چنــد خرید این بازیکن برای اینتر ارزان 
نخواهد بود چرا که باشــگاه رئال مادریدی بابت فروش هافبک کلمبیایی اش رقمی در حدود 50 
میلیون یورو می خواهد. باشگاه آرسنال هم وضعیت خامس را زیرنظر دارد؛ اما او ترجیح می دهد 

فوتبالش را در اینتر یا پاری سن ژرمن دنبال کند.

»مورینیو« توپ جمع کن معروف را به ناهار دعوت کرد
ژوزه مورینیو اعــالم کرده که قصــد دارد کالــوم هاینس، توپ جمــع کن پانزده ســاله ای که در 
جریان دیــدار تاتنهــام و المپیاکــوس در لیگ قهرمانــان اروپا بــا حرکت هوشــمندانه خود به 
تاتنهام کمک کرده و خبرســاز شــده بود را برای شــرکت در مراســم صرف غذای پیــش از یکی 
از بازی هــای تاتنهام دعوت کند تــا بتواند در کنــار مورینیو و بازیکنــان تاتنهام نشســته و با آنها 
غذا بخــورد. در جریــان دیدار تاتنهــام و المپیاکــوس که روز سه شــنبه هفته پیش برگزار شــد 
در حالی که تیــم مورینیو بــه دنبال زدن گل تســاوی بــه حریف بــود، هاینس با تیزهوشــی و 
حرکت ســریع و به موقع توپ را مســتقیم در اختیار ســرژ اوریه گذاشــت و در به ثمر رســیدن 
این گل نقش داشــت. اوریــه، توپ را به لوکاس مورا رســاند و ســانتر او برای هــری کین باعث 
 شــد دروازه حریف باز شــده و نتیجه 2-2 بشــود. تاتنهام در نهایــت این بازی را ۴-2 به ســود

 خود پایان داد.

فوتبال جهان

تکواندوکای اصفهانــی برای حضور در فینال 
مســابقات گرند پری 2۰۱۹ به مقصد مسکو 

عزیمت می کند.
 ســجاد مردانــی در وزن ۸۰+ کیلوگــرم از 
اصفهان به همراه آرمیــن هادی پور در وزن 
5۸- کیلوگرم، میرهاشم حسینی و سروش 
احمدی در وزن 6۸- کیلوگرم در این رقابت ها 
حضور دارند. تیــم ملی تکوانــدوی مردان 
کشورمان به منظور حضور در فینال مسابقات 
گرندپری 2۰۱۹، ساعت ۷:۱5  امروز ، ایران 

را به مقصد »مسکو« روسیه ترک می کند. 
فینــال مســابقات گرندپــری 2۰۱۹ از روز 
پانزدهــم آذر بــا حضــور ۱6 تکوانــدوکار 
لمپیکــی  برتــر جهــان در هــر ۴ وزن ا
مــردان و زنــان و در مجموعــه ورزشــی 
»دینامــو« مســکو آغــاز می شــود و بــه 
 مــدت دو روز ادامــه خواهــد داشــت.

 هدایت ایــن تیم برعهده فریبرز عســکری 
به عنوان ســرمربی و علی محمد بســحاق 
للهــی بــه عنــوان مربــی  و وحیــد عبدا

 است. 
در رقابت هــای فینال گرندپــری، به نفرات 
اول تا ســوم بــه ترتیــب ۸۰، ۴۸ و 2۸.۸۰ 
امتیــاز در راســتای افزایــش رنکینــگ 
المپیک تعلــق می گیرد. همچنیــن 6۰۰۰، 
۳۰۰۰ و ۱۰۰۰ دالر جایــزه نقــدی اهدا خواهد 
شــد. گفتنی است؛ ســجاد مردانی یکی از 
ورزشکاران اصفهانی اســت که امید زیادی 
 به کسب سهمیه المپیک 2۰2۰ توکیو توسط 

وی می رود.

عملکرد خوب دروازه بان جوان ذوب آهن در چند بازی اخیر 
را می توان عاملی دانست که به کمک منصوریان و تیمش 
در بازی های آینده بیاید. معراج اسماعیلی که به دنبال 
نمایش ضعیف صادقی جانشین وی در دروازه ذوبی ها 
شده بود در بازی با نفت مسجد سلیمان موفق به بسته نگه 

داشتن دروازه اش شد

 در حاشیه

م
سنی

س: ت
عک
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ســی و ششــمین نشســت راهبردهای  حدیث زاهدی
شهرسازی و معماری با عنوان پروژه های 
شاخص »شهری و گردشگری« همراه با رونمایی از پروژه های محرک 
توسعه مناطق 15 گانه برگزار شــد.معاون شهرسازی و معماری شهردار 
اصفهان در این نشست اظهار کرد: نگاه این نشست ها تخصصی است و 
مقوله این  نشست نیز پروژه های محرک توســعه است که از سال ۹۷ 
براساس طرح مصوب شورای شهر در شهرداری کلید خورد. سیداحمد 
حسینی نیا افزود: یکی از سیاست های نوین در توسعه شهری به طور عام 
و در بازآفرینی بافت های نابسامان شــهری به طور خاص، به کارگیری 
اقدامات و پروژه های محرک توسعه است که با هدف تسریع و تسهیل 
فرآیند در این بافت ها با بهره گیری از مشارکت و توان اجتماعی ساکنان و 
استفاده از ظرفیت موجود اســت. معاون شهرسازی و معماری شهردار 
اصفهان ادامه داد: پروژه های محرک توسعه در روزهای تاریخی خود در 
نســل اول به صورت مگاپروژه بود و نگاهی صرفا اقتصادی به آن وجود 
داشت که این نگاه باتوجه به رویکرد کالبدی منجر به جدایی گزینی فضای 
شهری و نابرابری فضای شهری را باعث می شد. وی خاطرنشان کرد: در 
نسل های دوم، سوم و چهارم پروژه های محرک توسعه بانگاهی به سمت 
پروژه های کوچک حرکت کرده و دیدگاهی صرفــا اقتصادی ندارد بلکه 
نگاهی مشارکتی توأم با برنامه ریزی شهری است و تاکید بر مشارکت و 
بهره گیری از توان ســاکنان محله های دیگر دارد. حسینی نیا گفت: در 
فرآینــد پروژه های محرک توســعه می توان به شهرســازی تاکتیکی، 

خودجوش و خالقانه اشاره کرد که هرکدام منتسب به نظریه پردازان است. 
وی با بیان اینکه پروژه های محرک توسعه به مداخالتی در محدوده شهر 
اشاره می کند که دارای زمینه های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی 
یا مشــارکتی اســت، گفت: این اقدامات برخاســته از خواســته های 
شــهروندان اســت که غالبا توســط افراد محلی یا گروه هــای مردمی 
پایه گذاری می شود و هدف آن بهبود وضعیت شهر با به کار گیری نیروهای 
نهفته در شهر و مداخالت کوچک و کم هزینه است. معاون شهرسازی و 
معماری شهردار اصفهان تصریح کرد: نخستین انواع پروژه های محرک 
توسعه، پروژه های پرچم دار و پروژه های پرســتیژ در دهه ۸۰ به ویژه در 
بریتانیا بود که هدف عمده این پروژه های بزرگ مقیاس مراکز اداری و 
تجاری، مجموعه های فرهنگی، اســتادیوم ها و نمایشــگاه های بزرگ 

مقیاس بوده است.
 وی ادامه داد: ارزیابی انجام شــده پس از اجــرای اکثر نمونه های این 
پروژه ها در کشورهای اروپایی نشان داد که در بهترین حالت، این پروژه ها 
تنها در بعد اقتصادی موفــق بوده اند و باعث تشــدید ایجاد قطب های 
اجتماعــی و جایگزینی طبقــات اجتماعی مرفه بــا دهک های پایین 
اقتصادی شده اند.حسینی نیا با بیان اینکه در پروژه های نسل دوم، سوم 
و چهارم گرایش بیشتری به پروژه های محرک خرد مقیاس، اقدام نرم 
افزاری و مشــارکت محلی و ابعاد پایداری مانند ارزش های اجتماعی و 
محیطی وجود دارد، افزود: مداخالت خرد مقیاس در قالب پروژه های 
محرک توسعه فرآیندی است که به وسیله مداخالت کاربردی خود و اغلب 

کم بودجه به عنوان کاتالیزی برای تغییر عمل می کند تا معیشت مردم و 
زندگی مکان را تقویت کند.

 شهرسازی یکی از مهم ترین پتانسیل های 
تمدن ساز در دوران تاریخ بشریت است

رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شــورای اسالمی شهر اصفهان 
اظهار کرد: تاریخ نشان داده شهرســازی یکی از مهم ترین ظرفیت ها و 
پتانسیل های تمدن ســاز در دوران تاریخ بشریت بوده و هرچه پیش تر 
رفته ایم این ظرفیت خود را بهتر نشان داده است. شیرین طغیانی افزود: 
متاسفانه از ظرفیت رشته شهرسازی به خوبی استفاده نشده و مدیران 
در عمل تاثیری از رویکرد شهرســازی در امور خود نداشــته اند. رییس 
کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسالمی شهر اصفهان ادامه داد: 
یکی از مهم ترین دغدغه ها این است که مباحث شهرسازی و معماری به 
یک دکور تبدیل شده و تنها مواقعی از شهرسازی سخن به میان می آید که 
می خواهیم شیره شهر را بدوشیم، بارگذاری کنیم و درآمدزا باشیم. وی با 
بیان اینکه متاسفانه به ظرفیت ها و پتانسیل های شهرسازی کمتر توجه 
شده است، گفت: بسیاری از اتفاقاتی که امروزه تحت عنوان درآمدزایی 
انجام می شود، در سال های آینده 1۰ ها برابر درآمد حاصل شده به شهر و 
شهروندان آسیب می زند.طغیانی تصریح کرد: هرسال »روز شهرساز« 
مصادف با آلوده ترین روز سال می شود؛ این روزها نفس اصفهان به شماره 
افتاده و نباید اقتصادی و تنگ نظرانه به موضوعات شهرسازی نگاه شود. 
وی تصریح کرد: شهرداری ها مثل بچه های ناخواسته رها شده اند، منابع 
درآمدی ندارند در حالی که باید یاد بگیریم حق شــهروندان را بدهیم تا 
مردم احساس آرامش کنند. رییس کمیســیون شهرسازی و معماری 
شورای اســالمی شــهر اصفهان ابراز امیدواری کرد در فرآیندی درست، 
شرایط به سمت بهبودی پیش رود تا کیفیت زندگی شهروندان بهبود یابد. 
وی با تاکید براینکه در کنار پروژه های کالن باید به فکر پروژه های کوچک 
مقیاس باشیم، گفت: موضوع فرونشست زلزله ای خاموش برای شهر 
اصفهان اســت که می تواند آثار با ارزش تاریخی و زندگی مردم را تهدید 
کند. طغیانی اظهار کرد: یکی از ظرفیت های بازآفرینی، پروژه های محرک 
توسعه است که می تواند بزرگ یا کوچک مقیاس باشد؛ این پروژه ها برای 
ارزش آفرینی مناطق مختلف باید مورد توجه قرار گیرد. وی تصریح کرد: 
در پروژه های محرک توسعه خردمقیاس یا »شهرسازی پایین به باال« 
شهروندان تنها استفاده کننده فضا نیستند بلکه به عنوان همکار در مراحل 
 تصمیم سازی، ســاخت و مدیریت پروژه شــناخته می شوند و حضور

 آنها قبل از فاز ســاخت و ساز و یا نوســازی طی آن و بعد از آن به چشم 
می خورد.

یکشنبه 10 آذر 1398 / 4 ربیع الثانی 1441 /  1 دسامبر  2019/ شماره 2851
شهردار اصفهان خبر داد:

افزایش ایستگاه های سنجش کیفیت هوا
شهردار اصفهان گفت: در شهر اصفهان ۹ ایستگاه سنجش کیفیت هوا متعلق به شهرداری است که به 
منظور توسعه این خدمات، در بودجه سال آینده راه اندازی ۶ ایستگاه دیگر پیش بینی شده که از شرق 
اصفهان تا سپاهان شهر را پوشش خواهد داد. قدرت ا... نوروزی درباره ایستگاه های سنجش کیفیت 
هوا اظهار کرد: سایر دستگاه های اجرایی استان هم مجهز به این ایستگاه ها هستند؛ اما اذعان دارند 
وضعیت شهرداری در این زمینه مطلوب اســت. به منظور توسعه این خدمات، در بودجه سال آینده 

راه اندازی ۶ ایســتگاه دیگر پیش بینی 
شــده که از شــرق اصفهان تا سپاهان 
شهر را پوشش دهد. نوروزی تاکید کرد: 
راه اندازی هر ایستگاه در بخش تجهیز و 
نگهداری هزینه سنگینی دارد؛ اما برای ما 
سالمت مردم دارای درجه اهمیت ویژه ای 
است. از همین رو به دنبال این هستیم، 
آزمایشــگاه مرجع کیفیت هوا را در شهر 
اصفهان راه اندازی کنیم تــا نه تنها همه 
ایستگاه های شهر و استان اصفهان بلکه 

کل کشور کالیبره شود. این آزمایشگاه می تواند همه دستگاه ها را تنظیم کرده و از این طریق به کاهش 
آلودگی هوا کمک کند. وی در مورد آلودگی هوای شهر اصفهان با تاکید بر اینکه این وضعیت بیشتر در 
آذرماه تا دی ماه برقرار است، تصریح کرد: همه شهروندان باید در این زمینه همکاری جدی کنند. در 
زمستان به دلیل پایداری هوا اگر باد و باران نیاید هوا دچار سکون و آلودگی می شود. ذرات معلق در 

اصفهان باالست و علت آلودگی هوا در این شهر هم به همین پدیده ارتباط دارد.

مدیر منطقه 15 شهرداری اصفهان خبر داد:

رفع مشکالت جاده محله اندوان به شرط همکاری اداره راهداری
مدیر منطقه 15 شــهرداری اصفهان اظهار کرد: روســتای اندوان در محدوده منطقه 15 اســت که 

روزانه خدمات خوبی از سوی شهرداری به این روســتا ارائه می شود. مسعود قاسمی با بیان اینکه 

در سال جاری پیاده روســازی معبر اصلی روستای اندوان انجام شده اســت، افزود: لکه گیری و 

زیرسازی آسفالت گذرهای این روســتا از دیگر اقدامات انجام شده به شمار می رود. مدیر منطقه 

15 شــهرداری اصفهان با اشاره به مشــکالت جاده مواصالتی روســتای اندوان، گفت: با توجه به 

عرض کــم، باریک بودن خیابــان خاتون آبادی )حدفاصل میدان شــش راه تا میــدان اندوان( و 

مشــکالت ترافیکی فراوان آن که منجر به وقوع تصادفات پی در پی شــده بود، تاکنون جلســات 

زیادی با مســئوالن اداره کل راهداری و حمــل ونقل جاده ای همچنین اداره کل راه و شهرســازی 

برگزار شده است. وی خاطرنشان کرد: هفته گذشته جلســه ای با اداره کل راهداری و حمل ونقل 

جاده ای اســتان جهت اجرای طرح ورودی محله اندوان و اتصال بلوار ورودی به محور برگزار شد 

و در تالش هســتیم تا پایان امســال مشــکل خیابان خاتون آبادی را برطرف کنیم. قاسمی اظهار 

کرد: در این جلسه مقرر شد شــهرداری منطقه 15 نسبت به زیرســازی و آماده سازی مقطع مورد 

نظر به طول حدود 1۶۰۰ متر حدفاصل میدان شش راه تا میدان اندوان و عرض هر طرف چهار متر 

جمعا هشــت متر تا مرحله اجرای بیس اقدام و در مکاتبه ای بــه اداره کل راهداری و حمل ونقل 

جاده ای اســتان اصفهان اعالم کند.وی ادامه داد: اداره کل راهداری، حمل ونقل جاده ای اســتان 

اصفهان نیز موظف شده ظرف مدت 1۰ روز نســبت به کنترل طرح و آماده بودن مسیر مطابق طرح 

 اقدام کرده و بالفاصله در صورت مســاعد بودن شــرایط جوی نســبت به اجرای آسفالت خیابان 

خاتون آبادی اقدام کند.

عضو شورای شهر در سی و ششمین نشست راهبردهای شهرسازی و معماری مطرح کرد:

مباحث شهرسازی و معماری، دکوری شده است

مدیرپایــگاه میراث جهانی مجموعــه میدان امام 
خمینی )ره( گفت: با محقق شــدن اعتبارات الزم، 
مرمت ترک های مسجد امام تا تیرماه سال آینده به 

پایان رسیده و داربست ها جمع می شود. 
 فریبا خطا بخش با اشــاره به اینکه مرمت چهارده 
ترک مسجد امام خمینی )ره( به پایان رسیده است 
اظهار داشت: با تامین و محقق شدن اعتبار سال ۹۸، 
دو ترک باقی مانده برای مرمت گنبد مسجد جامع 

عباسی تا تیرماه سال آینده به اتمام می رسد.
 وی  با اشــاره به مرمت کامل ایوان ضلع شمالی و 
جنوبی در مســجد امام خمینی )ره( ابراز داشت: 

بخش هایی از مالت زیر کاشی های بدنه های مسجد 
امام )ره( دچار فرسودگی شــده و ممکن است با 

ریزش و طبله شدن همراه شود. 
مدیر پایــگاه میــراث جهانــی مجموعــه میدان 
امــام خمینــی )ره( با تاکیــد بر حجم ســنگین 
اقدامــات مرمتی در مســجد جامع عباســی ابراز 
 داشت: مرمت کف ایوان ضلع شــمالی رو به پایان

 است. 
وی ادامــه داد:مرمت هایــی هم در ایوان شــرقی 
و غربی به صورت موضعی انجام شــده اســت که 
می توان به مرمــت لچکی های بــاالی ایوان ضلع 

شرقی اشاره کرد.
 مدیر پایگاه میراث جهانی مجموعــه میدان امام 
با اشــاره به اینکــه بخش هایی از شبســتان های 
مســجد امام )ره( نیاز بــه مرمــت دارد، تصریح 

کرد: مدتــی پیش بــا ریــزش و طبلــه برخی از 
کاشــی ها، اســتحکام بخشــی انجام گرفت و از 
آنجا که کاشی های ورودی مســجد امام)ر ه( هم 
در معــرض ریزش واقع شــد بالفاصله داربســت 
 زده شــد و کارگاه مرمــت آن از هفتــه دیگــر آغاز 

می شود.
خطابخش با بیان اینکه ســرویس های بهداشتی 
مسجد امام)ره( هم در مرحله نهایی نصب روشویی 
در قســمت مردانه است، گفت: مشــکل فاضالب 
مسجد جامع عباســی به فاضالب شهری مربوط 
نبــود بلکه به علت رســوب در لوله هــای فاضالب 
داخل مسجد ایجاد شده بود که رفع شد؛ سرویس 
بهداشــتی زنانه بازســازی شــد و با تامین اعتبار 
 قســمت مردانه هم برای عید نوروز آماده استفاده 

است.

مدیر پایگاه میراث جهانی مجموعه میدان امام)ره(:

داربست های مسجد امام تا سال آینده جمع می شود
تبیین نقش اصفهانی ها در تاریخ کارآفرینی کشور

مدیر خانه جوان با اشاره به هفته جهانی کارآفرینی گفت: همایش »سفری در تاریخ کارآفرینی« از 
سوی خانه جوان وابسته به سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان برنامه ریزی 
شده است. وی با بیان اینکه قرار است در 
این برنامه به حوزه کار آفرینی در گذشته 
ایران رجوع شود، اظهار داشت: کوروش 
خســروی، آزرمیدخت فرهیخته واال و 
مهدی ابوالحسنی، از ســاعت1۶:3۰تا 
1۸:3۰ در ســالن کنفرانــس کتابخانه 
مرکزی به این مقوله می پردازند. فاطمه 
اکبرزاده افزود: قرار است در این همایش 
نــگاه و اهمیت مــردم ایران بــه ویژه 
اصفهانی ها در گذشــته به کار مشخص 
و همچنین الگوبرداری از قرض الحسنه های ســنتی برای ایجاد کار تببین شود یعنی چگونه افراد 
سرمایه های خودشان را جمع آوری می کردند تا در یک طرح اقتصادی آن را سرمایه گذاری کنند. 
مدیر خانه جوان گفت: در این همایش نقش مشــاغل پنهان در بحث های جامعه شــناختی نیز 

بررسی می شود.

شب های روشن رادیو اصفهان
 رادیو اصفهان برنامه ای را با نام شــب های روشــن با محوریت دوران دفاع مقدس تهیه و پخش 
می کند. به گــزارش روابط عمومی صدا و ســیمای مرکز اصفهان این برنامــه در قالب گفت وگو با 
هدف ترویج فرهنگ ایثار و شــهادت و بیان خاطرات حماســه ســازان دفاع مقــدس در جامعه 
به مخاطبان ارائه می شــود و هر هفته با حضور یکی از چهره های شــاخص دفاع مقدس اســتان 
اصفهان به بیان خاطرات این دوران می پردازد. معرفی کتــاب و فیلم های دفاع مقدس و پخش 
گزیده ای از بیانات مقام معظــم رهبری از جمله آیتم های این برنامه اســت. برنامه شــب های 
 روشن به تهیه کنندگی رسول جوادی، به مدت 4۰ دقیقه تولید و روزهای چهارشنبه ساعت 21:35

 پخش می شود.

استقرار دستگاه »TBM« در ایستگاه کهندژ
تی بی ام )ماشــین حفار تونل( قطعه دوم خط دو قطار شــهری اصفهان به قطر ۹.43 متر و وزن 
تقریبی کل قطعات همراه با کشــنده و نوار نقاله 125۰ تن )در چند بخش( وارد شهر اصفهان شد. 
این تی بی ام به قیمت حدودی 2۰ میلیون یورو متعلق به قــرارگاه خاتم االنبیا)ص( پیمانکار حفر 
تونل قطعه دوم خط دوم حدفاصل ایستگاه کهندژ تا میدان امام علی )ع( )N2-H2( بوده که قرار 
است طول این ۶.5 کیلومتر مسیر را حفاری کند. قطعات مختلف تی بی ام در محل شفت ورودی 
تی بی ام در ایســتگاه کهندژ )مدرس نجفی( اســتقرار یافت. وزن قطعات حمل شده به اصفهان 
در مجموع حدود 125۰ تن بوده که در چندین مرحله وارد اصفهان شــد و در روزهای اخیر، کاترهد 
)تیغه برشی( به سمت اصفهان حرکت کرد و بامداد پنجشنبه هفته گذشته از طریق حمل ترافیکی 
به اصفهان انتقال یافت. قرار است پس از سرویس )اورهال( و آماده سازی، تی بی ام به طول ۸5 
متر آماده حفاری شود. نکته قابل توجه اینکه سیســتم انتقال مصالح حفاری در این تی بی ام از 
طریق نوار نقاله صورت می گیرد و این موضوع باعث افزایش راندمان حفاری این قطعه خواهد شد. 
همزمان با این عملیات، در ایستگاه کهندژ )مدرس نجفی( شــفت ورود تی بی ام به ابعاد 11۰ متر 
 در 2۰ متر، در عمق 25 متری سطح زمین اجرا خواهد شــد تا بعد از آماده سازی دستگاه، عملیات

 شروع شود.

س: ایمنا
عک

فرماندار اصفهان:

تمام امکانات برای آغاز فرآیند 
انتخاباتی در اصفهان آماده است

 

 فرمانــدار اصفهــان در خصــوص آخرین 
وضعیت آمادگی شــهر اصفهان بــرای آغاز 
فرآیند انتخاباتی مجلس و ثبت نام کاندیداها، 
اظهار کرد: از امروز  ثبت نــام از کاندیداهای 
انتخاباتی آغاز می شــود و از نظــر امکانات، 
تجهیزات و نیروی انســانی در آمادگی کامل 
هستیم و همه چیز برای آغاز فرآیند انتخاباتی 
در شهرستان اصفهان فراهم است. حسین 
سیســتانی افزود: غیــر از وزارت کشــور که 
متولی امر برگزاری انتخابات است بر اساس 
ماده 11 قانــون انتخابات همه دســتگاه ها 
مکلف شده اند همکاری الزم را از جهت تامین 
امکانات و رفع نیازمندی های فرمانداری ها 
و بخشــداری ها انجــام دهنــد کــه در این 
خصوص هم مکاتبات الزم انجام شده است 
و بخشــی از امکانات و نیروی انسانی مورد 
نیاز از دســتگاه های مربوط تامین شــده و 
اطالع رسانی قانونی به مدیران و دستگاه های 
اجرایی شده اســت. فرماندار اصفهان گفت: 
کاندیداها در ابتدا تشــکیل پرونده می دهند 
و اگر در پرونده نقص مدرکی وجود داشــته 
باشــد به افراد گوشــزد شــده تا نواقص را 
اصالح کنند. البتــه کاندیداها باید شــرایط 
اولیه ثبت نام را که در قانون قید شــده است 
داشته باشند. شــرایط سنی افراد ثبت نامی 
حداقل 3۰ و حداکثر ۷5 سال است. سپس 
صالحیت کاندیداهــا در هیئت های اجرایی 
بررســی خواهد شــد که البته این هیئت ها 
هنوز تشکیل نشده اند و از امروز مقدمات الزم 
برای تشکیل هیئت های اجرایی فراهم شده 
و تا آخر هفته تشــکیل می شوند. سیستانی 
تصریح کرد: هیچ مشکلی نداریم و امیدواریم 
بدون چالش مراحل مختلف کار را ســپری 
کنیم. تاکید ما بر حضور مردم و مشــارکت 
حداکثــری در انتخابات اســت. امیدواریم 
شــاهد حضور حداکثری مردم در انتخابات 
باشیم و اصفهان باز هم برگ زرینی در تاریخ 

سیاسی و اجتماعی خود ثبت کند. 

سید علی مرتضوی-شهردار

آگهی مزایده عمومی مرحله نهم)نوبت  دوم(
شهرداری منظریه در نظر دارد باستناد مصوبه ۶ صورتجلسه شماره ۸4 مورخ 
۹۸/2/1۶ شورای اسالمی شهر منظریه تعدادی از پالک های کارگاهی و تجاری 
واقع در مجتمع کارگاهی شیخ بهائی و زمین های سطح شهر را از طریق مزایده 

عمومی به فروش برساند. 
لذا متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مزایده همه روزه در ساعات اداری 

به امور مالی شهرداری مراجعه فرمایند.

آخرین مهلت دریافت و تحویل اسناد: روز سه شنبه مورخ ۹۸/۹/1۹ 
محل دریافت اسناد مزایده: واحد مالی شهرداری منظریه 

محل تحویل اسناد مزایده: دبیرخانه محرمانه شهرداری منظریه
تاریخ بازگشایی اسناد: سه شنبه مورخ ۹۸/۹/1۹ ساعت 1۸ 

www.manzarie.ir                      03153282131 - 03153282028 :تلفن

م الف:668107

شماره: ۹۸/۸۶۹۹53
بدینوســیله به اطالع مــی رســاند نمایندگی اوقــاف و امــور خیریه بخش 
امامزاده )بادرود(  و هیات امناء آســتان مقدس امامزادگان آقا علی عباس 
و ســید محمد)ع( در نظــر دارند بهــره بــرداری از حمام متعلق به آســتان 
 مقدس را به شــرح ذیل به مدت یک ســال از طریق آگهی مزایــده به اجاره

 واگذار نمایند:
1- حمام آستان: شامل ۹ چشــمه حمام برای اســتفاده آقایان و همچنین 
تعداد ۹ چشمه حمام برای استفاده بانوان، ساختمان تاسیسات و ساختمان 
اســتراحت حمام بان با تمــام امکانات و تجهیزات، ســالیانه بــه مبلغ پایه 

144/۰۰۰/۰۰۰ ریال
شروط و تعهدات:

1- پیشنهاد دهندگان بایستی 1۰ درصد مبلغ پایه مورد مزایده را بعنوان سپرده 

طی فیش بانکی در وجه نمایندگی اوقاف و امور خیریه بخش امامزاده 
)بادرود( به حسابداری اداره تحویل و رسید دریافت نمایند.

2- متقاضیان می توانند تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 13۹۸/۰۹/25 
پیشــنهاد خود را  کتبًا و در پاکت های درب بســته به دبیرخانه این نمایندگی 

تحویل و رسید دریافت نمایند.
3- مزایده راس ساعت 1۰ صبح روز سه شنبه مورخ 13۹۸/۰۹/2۶ در محل این 

نمایندگی برگزار خواهد شد.
4- این مزایده بــه صورت غیر حضوری انجام و حضور شــخص متقاضی در 

جلسه کمیسیون مزایده بالمانع می باشد.
5- متقاضیان می تواننــد با هماهنگی این نمایندگی یا هیات امناء آســتان 
مقدس در ساعات اداری از مورد مزایده بازدید یا جهت کسب اطالعات بیشتر 

با شماره ۸-5434۷۷۷۷ تماس حاصل نمایند.

آگهی مزایده
 اوقاف و امور خیریه 

بخش بادرود

هیئت امناء آستان مقدس- نمایندگی اوقاف و امور خیریه بخش امامزاده )بادرود(م الف:679349
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صاحب امتیاز: شرکت توسعه رسانه برتر زاینده رود   
مدیرمسئول: محمدرضا شواخی زواره

جانشین مدیرمسئول: بهمن زین الدین
نشانی: اصفهان، خیابان ارتش، جنب پل حسین آباد، ساختمان 119، واحد 3

تلفن: 8-36284167-031 فکس: 36284166
چاپخانه: آینده   آدرس:  ابتدای جاده حبیب آباد- روبه روی شهرک امام حسین )ع(

   

به اعتقاد مدیرعامل فوالد مبارکه اصفهان، تعداد نمایشــگاه های مرتبط با این 
حوزه باید محدود شود. در حاشــیه شانزدهمین دوره نمایشــگاه ایران متافو 
حمیدرضا عظیمیان، مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه درباره کیفیت برگزاری این 
نمایشگاه اظهار کرد: نمایشگاه متافو از کیفیت خوبی برخوردار است و در طول 
سال های برگزاری همواره موفق بوده است. البته چه خوب است که تعداد این 
نوع نمایشگاه ها اندکی محدود شود. تنوع نمایشگاه در بخش  فوالد خیلی زیاد 
است و این موضوع می تواند به کیفیت و تخصصی بودن نمایشگاه ها ضربه بزند. 
البته نمایشگاه متافو جز و قدیمی ها به شمار می آید، به هرحال رقبای زیادی به 
بازار وارد شده اند و  به طور مرتب نمایشگاه برگزار می کنند. درخواست ما این است 
که تجمیع صورت گیرد و از این طریق می توان نمایشگاه ها را تاحدی محدود کرد.

وی در پاسخ این سوال که نمایشگاه ها باید صرفا در شهرهای بزرگ برگزار شوند 
یا خیر گفت: محل برگزاری نمایشگاه مهم نیست بلکه مکان برگزاری می تواند 
گردشی باشد. درهرحال تعداد نمایشگاه ها، کنفرانس ها و سمینارها، زیاد شده 
است و باید فکری کرد.مدیرعامل فوالد مبارکه در ارتباط با وضعیت کنونی این 
شرکت مهم فوالدی و آخرین دستاوردهای آن در عرصه تولید و صادرات اظهار 

داشــت: آمار تولید ما افزایش یافته و روند سودآوری این شرکت هم افزایشی 
بوده است. خوشبختانه محصوالت جدیدی را روانه بازار کرده ایم و ان شاءا... در 

آینده هم محصوالت جدیدتری ارائه خواهیم کرد.

مدیرعامل فوالد مبارکه در حاشیه شانزدهمین دوره نمایشگاه ایران متافو:
متافو، قدیمی و با کیفیت است

حجت االسالم و المسلمین حسن روحانی، با حضور در ایستگاه راه آهن بستان 
آباد دستور افتتاح و بهره برداری رسمی از خط آهن میانه- بستان آباد که در آن 
برای اولین بار از ریل ملی ذوب آهن اصفهان استفاده شده است را صادر کرد. 
رییس جمهور طی سخنانی در این مراسم ، افتتاح این خط آهن را مایه مباهات 
و افتخار دانست و قول اتصال راه آهن بســتان آباد به تبریز را اعالم کرد. دکتر 
روحانی اظهار داشت : یکی از برنامه های مهم دولت، توسعه راه آهن است و تا 
پایان این دولت ، پروژه های متعددی تکمیل و در اختیار مردم خواهد گرفت 
.در مراسم مذکور که دکتر محمد اسالمی وزیر راه و شهرسازی حضور داشت ، با 
اشاره به استفاده از اولین محموله ریل ملی ذوب آهن اصفهان در محور میانه 
– بستان آباد ، ضمن تقدیر از بومی سازی ریل در این مجتمع عظیم صنعتی، از 

حضور مسئولین ذوب آهن در این مراسم نیز قدردانی شد. 
شایان ذکر اســت این خط ریلی در ۶ قطعه و به طول ۱۳۲ کیلومتر با هزینه ۵ 
هزار میلیارد ریالی از ایستگاه میانه شروع شــده و با گذر از مسیر کوهستانی 
و عبور از شهر های ترکمنچای و تیکمه داش به ایســتگاه راه آهن بستان آباد 

متصل می شــود.در فاز بعدی این طرح، مســیر ۷۱ کیلومتری بســتان آباد 
به ائل گلــی در تبریز بهره برداری خواهد شــد.طرح احــداث راه آهن میانه- 
بســتان آباد- تبریز به طول ۲۰۳ کیلومتر با هدف کاهش ۱۱۴ کیلومتر مسیر 
ریلی از شــمال غرب به مرکز کشــور، با اعتبار ۱۴ هزار و ۱۴۰ میلیارد ریالی در 
دســتور کار وزارت راه و شهرســازی قرار دارد که با اتمام عملیات اجرایی این 
طرح زمان حرکت قطار تهــران - تبریز حدود ۵.۵ ســاعت کاهش می یابد و 
این امر در کاهش هزینه های تمام شــده جابه جایی کاال و مســافر داخلی و 
همچنین رشــد ســهم ایران در ترانزیت بین المللی در منطقه نقش اساسی 
دارد.اشــتغال زایی برای ۲۰۰ نفر و ظرفیت جابه جایی ســاالنه ۷ میلیون تن 
بار و ۲ میلیون نفر مســافر از مزایای این طرح توسعه ای در استان آذربایجان 
شــرقی اســت.همچنین با فرمان و بدرقه رییــس جمهور  نخســتین قطار 
مسافربری ایستگاه بستان آباد با ۱۵۹ مسافر که از خانواده های معظم شهدا، 
 جانبازان و ایثارگران شــهر بســتان آباد هســتند، به مقصد مشهد مقدس به 

حرکت درآمد.

با حضور رییس جمهور انجام شد؛
افتتاح خط آهن میانه - بستان آباد با بهره گیری از ریل ذوب آهن اصفهان

 چگونه آنفلوآنزا
منجر به مرگ می شود؟

نکات درمانی 
به پزشک مراجعه کنید 

دست و صورت 
خود را بشویید

هنگام عطســه یا ســرفه جلوی 
صورت خود را بپوشانید

میوه و سبزیجات 
تازه مصرف کنید

استراحت کنید 

عالئم بیماری

تب 

 دل دردسردرد تعرق  

سرفه تهوع  احتقان بینی  بدن درد

مرگ بر اثر آنفلوآنزا
وقتی بیمــاری در مراحل اولیه درمان نشــود، 
منجر به عفونت ثانویه خواهد شد. عفونت باعث 
واکنش شدید سیســتم ایمنی و شوک  به بدن 

شده که مرگ را در پی دارد.

چه کسانی در معرض خطر هستند؟
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طرح: زاینده رود

یکی از برنامه های گرامیداشت روز حماسه و ایثار مردم شهر اصفهان، رونمایی از 
دیواره کمیک استریپ درباره زندگی شهید عبدالرسول زرین، در گلستان شهدای 
اصفهان بود.تک تیرانداز آشنای جبهه ها و همرزم شــهید حسین خرازی که او را 
گردان تک نفره و چریکی مخلص نام نهاده بودند. شهید عبدالرسول زرین با حدود 
۳ هزار شلیک موفق، فرماندهان و افراد موثر در جبهه دشمن بعثی را از پا درمی آورد 
و این گونه بود که صدام برای سر این نابغه عملیاتی، جایزه تعیین کرده بود.وصف 
رشادت های این شهید، فرهنگسرای پایداری سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 
شهرداری اصفهان و انجمن اسالمی شــهید ادواردو آنیلی را بر آن داشت تا اقدام 
به ایجاد دیواره کمیک اســتریپ از زندگی شهید عبدالرسول زرین کنند که در کنار 
مزار این شهید نصب شده است.داستان مصور یا کمیک استریپ مجموعه ای از 
نقاشی های دنباله دار اســت که ماجرایی را روایت می کند و دست اندرکاران تهیه 
کمیک استریپ زندگی شــهید زرین قصد دارند در آینده این کار را در مورد زندگی 
سایر شهدای شاخص اصفهان از جمله شهید حسین خرازی نیز انجام دهند.مدیر 
فرهنگسرای پایداری سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان در 
حاشیه رونمایی از این کمیک استریپ به بیانات مقام معظم رهبری در سال 8۶ 
اشاره کرد که فرمودند موضوع دفاع مقدس را به زبان هنر ارائه دهید.سعید صرامی 
گفت: امسال برای نخستین بار در کشور به همین منظور دیواره کمیک استریپ با 
موضوع رشادت های شهید عبدالرسول زرین، بهترین تک تیرانداز دنیا با نام گردان 
تک نفره در گلستان شهدای اصفهان رونمایی شد تا شهروندان به خصوص جوانان 

و نوجوانان با نمایی از زندگی این شهید آشنا شوند. 
به گفته وی، این دیواره در ۱۰ طرح نقاشی نما طراحی شده که زندگی شهید زرین 
و عملیات هایی که در آن حضور داشــته را به تصویر کشــیده است. در بسیاری از 
عملیات ها شهید زرین باعث پیروزی لشکر ۱۴ امام حسین )ع( شده و به همین 

دلیل شــهید خرازی به ایشــان لقب گردان تک نفره داده بود.مدیر فرهنگسرای 
پایداری ســازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شــهرداری اصفهان به تشکیل 
شورایی متشــکل از رزمندگان دفاع مقدس، نوجوانان عالقه مند و دانشگاهیان 
اشاره و بیان کرد: در این شورا به این نتیجه رسیدیم که برخی از شهدای شاخص 
اصفهان اصال به مردم معرفی نشــده اند که اگر معرفی شوند به اسطوره نوجوانان 
تبدیل خواهند شــد، به همین منظور طراحی دیواره کمیک استریپ را برای سایر 

شهدای شاخص اصفهان نیز دنبال خواهیم کرد.
جمال طاهری، مدیر انجمن اسالمی شــهید ادواردو آنیلی نیز درباره این ابتکار 
هنری گفت: پیدا کردن قبر مطهر شــهید زرین همیشــه برای خود من و معدود 
افرادی که این اسطوره جنگی را می شــناختند، سخت بود. از طرف دیگر نیز عدم 
شناخت عمومی نسبت به چنین فردی ناراحت کننده بود. این شد که به مدد الهی 
ایده دیواره کمیک شهید زرین برای اولین بار به ذهن مان خطور کرد، ایده ای که با 
همکاری فرهنگسرای پایداری توانستیم آن را به اجرا برسانیم و می توان این ایده را 
درباره شهدای شاخص دیگر و همچنین سایر افراد برجسته و تاریخ ساز کشورمان 
با سبک های مختلف پیاده کرد. دیوار کمیک شهید زرین ویژگی های منحصر به 
فردی دارد؛ اوال اینکه دائمی است و برعکس بیشتر فعالیت هایی که درباره شهدا 
انجام می شود موقتی نیست، دوم آنکه کمیک اســتریپ زبان روز دنیاست و در 
تمام دنیا از چنان اعتباری برخوردار است که به عنوان صنعت کمیک شهرت دارد. 
شخصیت پردازی هایی مانند اســپایدرمن و بت من همه از دل این صنعت خلق 
شده اند که نشان می دهد این زبان جهانی اســت؛ اما از آنجا که به خاطر فرهنگ 
غنی اسالمی مانند آمریکایی ها نیســتیم تا با خیال پردازی قهرمان سازی کنیم 
وظیفه داریم قهرمانان واقعی و اســطوره های مان را معرفی کنیم. افرادی، چون 
شهید زرین یا شهید خرازی که می توانند به صورت جهانی جریان ساز و الگو شوند.

روایت رشادت های شهید عبدالرسول زرین به روی دیوار کمیک استریپ 
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