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رییس دستگاه قضا در سفر به اصفهان وعده حل مشکالت زیادی را داده تا جایی  که امیدواری ها برای برطرف شدن 
برخی از معضالت چندین ساله اصفهان  افزایش یافته است؛

مشکالت، حل شدنی است
5

صفحه 3

اول، همراه! 
اعالم جدیدترین آمار از ضریب  نفوذ مشترکان اپراتورهای همراه اول، ایرانسل و رایتل ؛ جالب توجه است

3

پایان انتظار 3 ساله برای اعالم نتایج 
مطالعات زیست محیطی اصفهان

رییس کمیســیون اجتماعی و محیط زیست 
شورای شــهر اصفهان گفت: نتایج مطالعات 
زیســت محیطی اصفهان پس از آنالیز نهایی 
به اطالع شــهروندان خواهد رســید.کوروش 
محمدی با اشاره به اینکه ســرانجام نتایج دو 
مطالعه زیست محیطی شــهر اصفهان اعالم 
شد، اظهار کرد: حدود سه سال قبل شهرداری 
اصفهان اقدام به انعقاد قرارداد انجام دو مطالعه 
به صورت جداگانه با دانشگاه اصفهان با هدف 
تعیین ســیاهه انتشــار آالینده های گازی و با 
دانشــگاه صنعتــی اصفهان با هــدف تعیین 
سهم منابع مختلف از ذرات معلق در کالن شهر 
اصفهان کرده اســت.وی افزود: متاسفانه این 
مطالعات به دلیل موانع مدیریتی و عدم تامین 
اعتبارات دچار وقفه طوالنی مدتی شده بودند که 
پس از استقالل کمیسیون محیط زیست در کنار 
امور اجتماعی، پیگیری های ویژه ای با مجریان 
و عوامل مرتبط در شهرداری و دو دانشگاه طرف 
قرارداد ترتیب داده شد. محمدی تصریح کرد: 
ضمن تامین اعتبار و رفع برخی موانع، سرانجام 
چند روز پیش در جلسه کمیسیون اجتماعی و 
محیط زیست شورای شهر، با حضور مدیران کل 
بحران، محیط زیست و استاندارد، نمایندگان 
دستگاه های مرتبط اســتان و مدیران شهری، 
نتایج هردو مطالعه توســط مجریان ارائه شد. 
وی با بیان اینکه این نتایج پس از آنالیز نهایی 
به اطالع شهروندان خواهد رسید، اضافه کرد: از 
این به بعد مجموعه مدیریت در اصفهان اعم 
از شهری و استانی هیچ بهانه ای برای برنامه 
ریزی نداشــتن صحیح در جهــت کاهش 
آلودگی هــوا و رفع خطرات ناشــی از ذرات 

معلق از سالمت مردم اصفهان ندارد.

 آب اصفهان تامین شود 
هیچ چیز از دولت نمی خواهیم

نماینده ولی فقیه در استان:

صفحه 8

برگزاری نخستین گردهمایی 
مدیران ایمیدرو

 معاونت روابط عمومی سپاه
 حضرت صاحب الزمان)عج( خبر داد: 
دستگیری کالهبردار  با وعده 

استخدام در مراکز نظامی و اداری
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ذخایر خونی اصفهان با کمبود مواجه است

خون شما 

زند گی می بخشد

یک مقام مسئول در مخابرات استان: اگر چه سهم بازار همراه اول در اصفهان نیز مانند ســایر کشور رشد داشته و این باالترین میزان سهم 
بازار از سال 91 عنوان شده؛ اما تعداد مشترکین همراه اول در استان اصفهان، 65.5 درصد بوده  که از متوسط نفوذ کشوری پایین تر است.  یکی از خواهران منصوریان

 چینی شد!

0913.........

سالروز  وفات  حضرت معصومه )س( را تسلیت می گوییم
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ترامپ، اعضای ناتو را به تنبیهات تجاری تهدید کرد
رییس جمهور آمریــکا در صحبت هایی به برخورد تجاری با کشــورهای عضو ائتــاف ناتو که به 
گفته او به اندازه کافی در هزینه های نظامی مشــارکت نمی کنند، تهدید کرد.ترامپ از کشورهای 
که هنوز این شــرط را عملی نکرده اند گایــه کرده و گفت: برخی از کشــورها حتــی نزدیک این 
استاندارد هم نشده اند و ممکن اســت ما مجبور شــویم در قبال تجارت با آنها برخورد کنیم. این 
عادالنه نیســت که آنها از حمایت هــای آمریکا برخوردار شــوند بدون این که پولــی صرف کنند.

در عین حال ترامپ چنــد روز پیش در دیدار با جاســتین ترودو، نخســت وزیر کانادا در شــهر 
لندن طی اجاس ســران ناتو،  کشــور کانادا را در زمینه صرف بودجه نظامی بــا لفظ »متخلف« 
 توصیف کرد.ترامپ کشــورهای را که در ناتو بودجه نظامی کافی تامین نمی کنند تهدید به برخورد 

تجاری کرد.

تالش روسیه و ترکیه برای امضای قرارداد جدید اس-400
خبرگزاری روسی اینترفکس به نقل از یک مقام ارشد در آژانس فدرال همکاری نظامی روسیه اعام 
کرد روسیه و ترکیه در حال کار بر روی یک قرارداد در زمینه تحویل محموله جدیدی از سامانه های 
پدافند موشکی اس-۴۰۰ هستند.به نوشته رویترز، رییس شرکت »روسوبورون اکسپورت« ماه 
گذشته میادی اعام کرده بود مسکو امیدوار است قراردادی را به منظور تجهیز ترکیه به سامانه های 
اس-۴۰۰ بیشتری در نیمه نخست سال آینده میادی با این کشور به امضا برساند.خبر تاش روسیه 
و ترکیه برای امضای قرارداد در زمینه اس-۴۰۰ در حالی منتشر می شود که پیش تر واشنگتن، آنکارا 
را از برنامه تولید جنگنده های اف-۳۵ موسوم به »شبح« به منظور مجازات ترکیه به خاطر خرید 

سامانه اس-۴۰۰ کنار گذاشت.

عفو در ازای کناره گیری از سیاست
شماری از سیاستمداران رژیم صهیونیستی به رووین ریولین پیشنهاد داده اند در صورتی که نتانیاهو 
به اتهامات وارده اعتراف کند و برای همیشــه از دنیای سیاست کناره گیری کند، عفو شود.کانال ۱۲ 
تلویزیون رژیم صهیونیستی از طرح پیشنهادی در رابطه با عفو مشروط بنیامین نتانیاهو، نخست 
وزیر موقت این رژیم به خاطر پرونده های فساد ارائه شــده پرده برداشت.این رسانه صهیونیست 
گزارش داد که شماری از سیاستمداران این رژیم به رووین ریولین، رییس این رژیم پیشنهاد داده اند 
در صورتی که نتانیاهو به اتهامات وارده اعتراف کند و برای همیشه از دنیای سیاست  کناره گیری کند، 
مورد عفو قرار گیرد.شایان ذکر است که دادستان کل رژیم صهیونیستی دو هفته پیش علیه نتانیاهو 
به اتهام کاهبرداری و رشوه کیفرخواست صادر کرد و احتمال می رود که به زودی محاکمه وی آغاز 
شود.گفتنی است که »اویخای مندلبلیت« دادســتان کل رژیم صهیونیستی به بنیامین نتانیاهو 
نخست وزیر موقت این رژیم مصونیت قضایی ۳۰ روزه داده است. نتانیاهو ۳۰ روز فرصت دارد تا از 

کنست رژیم صهیونیستی مصونیت بگیرد.

رقابت جیبوتی و کنیا بر سر یک کرسی در شورای امنیت
منابع مطلع از دعوای جیبوتی و کنیا بر سر دستیابی به یک کرسی غیردائم در شورای امنیت سازمان 
ملل برای دوره ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۲ خبر دادند.جیبوتی، نامزدی خود را برای دستیابی به کرسی غیردائم 
در شورای امنیت در سال های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۲ اعام کرد.کنیا نیز هفت نوامبر اقدام مشابهی را اتخاذ 
کرد.درحال حاضر بر سر انتخاب نامزدهایی از کشورهای آفریقایی برای شورای امنیت توافق وجود 
دارد.این دو کشــور بر نقش خود در تضمین صلح در شــاخ آفریقا و اعزام سربازان برای مشارکت 
در عملیات نیروهای بین المللی حافظ صلح تاکید کردند. کنیا بر اســتقبال از آوارگان ســومالی و 

آفریقای جنوبی تاکید دارد.

نامه سه کشور اروپایی به رییس سازمان ملل در مورد برنامه موشکی ایران، موج تازه ای از تنش ها را به راه انداخته است؛

بهانه جویی دوباره شرکای بدقول

طــی دو ســه روز اخیر مــوج کنش ها و  علیرضا کریمیان
واکنش های ایران و اروپا در برابر هم وارد 
فاز تازه ای از تنش ها شــده که تاکنــون و به خصوص پــس از برجام 
بی سابقه بوده است. اتهام توسعه برنامه های موشکی و ابراز نگرانی در 
این زمنیه اصوال تا پیش از این همواره از سوی آمریکایی ها در مورد ایران 
مطرح می شد و اغلب با موضع بی طرفانه و سکوت اروپایی ها همراه بود؛ 
اما در جدیدترین اقدام سه کشور طرف برجام نامه ای به رییس سازمان 
ملل ارسال شــده که این سه کشــور نگرانی خود از توسعه برنامه های 
موشــکی ایران را ابزار کرده اند. نمایندگان انگلیس، فرانسه و آلمان در 
سازمان ملل در نامه ای خطاب به آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل 
این ادعا را مطرح کردند که ایران با توســعه موشک های دارای ظرفیت 
بالستیک خود برخاف قطعنامه ٢٢٣١ شورای امنیت عمل می کند و از 
تهران می خواهند از توسعه این گونه موشک ها پرهیز کند. این کشورها 
در نامه ادعایی خود به ویدئویی استناد می کنند که در ٢٢ آوریل ٢٠١٩ در 
فضای مجازی منتشر شــده و در آن تصاویری از آزمایش یک موشک 

بالستیک میان برد به نام شهاب - ٣ نشان داده می شود.
 آن ها در نامه خــود از گوترش خواســته اند تا در گــزارش بعدی خود 
درباره برنامه موشکی ایران، این موشک ها را در تضاد با مفاد قطعنامه 

٢٢٣١ اعام کند. ایران در واکنش به این ادعا آن را نوعی موضع گیری 
نادرست بر اساس استناد به گزارش های نامعتبر از شبکه های اجتماعی 
و گزارش های منســوخ شــده و ارجاع بــه اســناد نهادهایی همچون 
آژانس بین المللی انرژی اتمی دانسته است. وزیر امور خارجه هم در 
موضعی توییتری گفته اســت، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران گفته 
او به اروپایی ها ممنوع نبودن آزمایش های موشــکی ایران را یادآوری 
کرده اســت. کنایه ای که ظریف آن را در برابر نامه ارســالی اروپایی ها 
استفاده کرده اســت. ظریف در توئیتر نوشــت: »برایان هوک تذکری 
به موقع به شــریکان اروپایی ما در برجام داد و به صراحت اذعان کرد 
که آزمایش های موشکی در قطعنامه ۲۲۳۱ شــورای امنیت سازمان 
ملل ممنوع نیســتند.« وزیر خارجه ایران در ادامه مســتقیما ســخن 
برایان هوک را نقل کرده اســت: »یکی از نقائص توافق هسته ای ایران 
این اســت که به ممنوعیت آزمایش های موشــک های بالیســتیک 
ایران خاتمه داد.« آمریکایی ها هم در ادامه فضا ســازی علیه برنامه 
موشــکی ایران موجی از تبلیغات و شــبه افکنی های رســانه ای را به 
راه انداخته انــد در همیــن زمینه ژنــرال کنت مکنزی، رییس ســتاد 
فرماندهی مرکــزی آمریکا )ســنتکام( که مســئول عملیات نظامی 
آمریکا در خاورمیانه اســت، از حمات احتمالی ایران به منافع آمریکا 

هشــدار داده بود. همزمــان رســانه های آمریکا اعام کردنــد آمریکا 
انتقال موشــک های بالســتیک کوتاه برد از ایران به عــراق را ردیابی 
کرده اســت. مقامات آمریکایــی در گفت وگو با چند رســانه، از جمله 
سی ان ان و نیویورک تایمز، مدعی شــدند که در چند هفته اخیر ایران 
موشک های بالســتیک کوتاه برد به عراق منتقل کرده است. نیویورک 
تایمز در همین رابطه مدعی شــد ایران از هرج و مرج پیوسته در عراق 
 به منظور ایجاد یک زرادخانه مخفی موشــک های بالستیک کوتاه برد

 استفاده کرد. 
موج ناگهانی علیه برنامه موشکی ایران و همچنین اتهام نقض قطعنامه 
برجامی شورای امنیت، این پرسش را مطرح کرده است که چرا ناگهان 
لحن و ادبیات غرب در برابر ایران تغییر کرد و چه شد که اروپایی ها االن 
به این نتیجه رســیده اند که برنامه موشــکی ایران با قطعنامه شورای 
امنیت مغایر است. به نظر می رســد این اقدام اروپایی ها نوعی اعمال 
فشار بر ایران برای جلوگیری از برنامه خروج از برجام و گسترده تر کردن 
دایره تهدیدات علیه کشــورمان باشــد؛ اقدامی که همزمان با تحوالت 
منطقه ای و هم راستا با درخواســت های آمریکا از این سه کشور تعبیر 
می شود. از سوی دیگر این مدل از فشــار علیه ایران می تواند در نهایت 

برنامه خروج از برجام از سوی کشورمان را هم شتاب بیشتری بدهد.

شــرکت »تول« وابسته به شــرکت دولتی روس اتم 
روســیه در بیانیه ای اعام کرد که اجرای طرح تغییر 
کاربری سایت هسته ای فردو را متوقف کرد.شرکت 
تول، تولید کننده سوخت هســته ای در بیانیه خود با 
اشاره به توقف اجرای طرح تغییر کاربری سایت فردو 
خاطرنشان کرد: غنی سازی اورانیوم و تولید ایزوتوپ 
های پایــدار در یک مکان نمی تواند انجــام گیرد زیرا 
در هوا و روی تجهیزات آثــاری از اورانیوم پدید خواهد 
آمد که با ایزوتوپ ها برای مصارف پزشــکی مطابقت 
ندارد.در بیانیه شرکت روســی تول گفته شده است: 
روز 6 نوامبر ســال ۲۰۱9 در چارچوب کاهش تعهدات 
داوطلبانه ایــران در چارچوب برجــام، در دو مجموعه 

دستگاه های سانتریفیوژ گازی در سایت فردو ر همان 
ســالنی که دو مجموعه ســانتریفیوژ مشمول تغییر 
کابری قرار داشت، گاز تزریق شد.در بیانیه آمده است: 
این اقدام از نظر فنی ادامه اجرای طرح تغییر کاربری 
دستگاه های سانتریفیوژ در سایت فردو توسط تول را 
برای تولید ایزوتوپ های پایدار ناممکن می کند.شرکت 
زیرمجموعه روس اتم می گوید: برای ازسرگیری این 
کارها باید فعالیت دو مجموعه دستگاه های سانتریفیوژ 
را که در آن اورانیوم غنی سازی می شود، متوقف و آن 
سالن و تجهیزات واقع در آن را پاک سازی کرد.»تا زمان 
تامین شرایط کار در این طرح اقدامات از طرف روسی 
متوقف شــده و طرف ایرانی در جریان آن قرار گرفته 

است.« در همین راستا »بهروز کمالوندی« سخنگوی 
سازمان انرژی اتمی در پاســخ به خبرگزاری فارس، 
درباره بیانیه منتشره شرکت »روس اتم«، عنوان کرد: 
بعد از فعال کردن سانتریفیوژهای فردو در پی دستور 
رییس جمهور برای اجرای گام چهارم کاهش تعهدات 
برجامی، با توجه به اینکه به لحاظ فنی تولید اورانیوم و 
ایزوتوپ پایدار در یک سالن، با مشکات همراه است، 

مذاکراتی با طرف روس صورت گرفته است. 

روسیه طرح تغییر کاربری »فردو« را متوقف کرد

پیام محرمانه رهبر انقالب به نمایندگان درباره طرح اصالح قیمت بنزین
نشریه خط حزب ا... در جدیدترین شماره خود پیام محرمانه رهبر انقاب به نمایندگان مجلس درباره طرح اصاح قیمت بنزین را منتشر کرده است.نشریه خط 
حزب ا...،  نشریه دفتر رهبر انقاب در این باره نوشت: عصر روز شنبه با گسترش آشوب ها در شهرهای مختلف، جلسه  فوق العاده  شورای عالی امنیت ملی مبتنی بر 
وظایفی که در اصل ۱۷6 قانون اساسی برای آن در نظر گرفته شده است، جهت تصمیم گیری درباره  این موضوع برگزار شد.در جلسه شورا، همه  اعضا متفق القول بر 
این نظر بودند حاال که این طرح کلید خورده، باید اجرا شود، وگرنه عقب نشینی از این موضع، شدیدتر شدن آشوب ها و ناامنی ها را به دنبال خواهد داشت.اما اقناع 
نمایندگان مجلس در این شرایط، فراتر از توان رییس مجلس بود، برای همین، نظر اعضای شورای عالی امنیت ملی این بود که برای حل این موضوع، باید از رهبر 
انقاب کمک گرفته شود.صبح روز یکشنبه، جلسه  غیرعلنی مجلس برای تصمیم گیری درباره  طرح سهمیه بندی بنزین برگزار شد. الریجانی  در حالی به سمت 
بهارستان رفت که پیغامی کوتاه، از رهبر انقاب برای نمایندگان دارد: »پیرو اظهارنظر برخی از نمایندگان محترم در باب مصوبه ی اخیر سران قوا، الزم است به حضرات 
محترم نمایندگان گفته شود مقتضی است که هرگونه اقدامی درخصوص این مصوبه در مجلس در چارچوب مصوبات شورای عالی امنیت ملی باشد و از آن تخطی 
نشود و شرایط حساس کشور مورد توجه قرار گیرد. توفیقات آنان را از خداوند متعال خواستارم.«وقتی پیام رهبر انقاب در مجلس خوانده شد، مجلس آرام شد.

چهره روز

»BBC« واکنش صریح سردار کوثری به ادعای
جانشین قرارگاه امنیتی ثارا... با تکذیب خبر بی بی سی فارســی، گفت: حتی یک مورد هم نبوده 
که نیروهــای وزارت بخواهند برخوردی با نیروهای بســیج داشــته باشند.ســردار محمدکوثری 
جانشین قرارگاه ثارا... با بیان اینکه خبر 
رسانه رژیم ســلطنتی انگلیس مبنی بر 
بازداشــت تعدادی از بســیجیان تهران 
توســط وزارت اطاعات کــذب محض 
است، گفت: بنده به عنوان مقام مسئول 
می گویم که حتی یک مــورد هم نبوده 
که نیروهــای وزارت بخواهند برخوردی 
با نیروهای بســیج داشــته باشند.وی 
گفت: در بحث مقابله با اغتشاشات اخیر 
هماهنگی خوبی بین وزارت با مجموعه 
بسیج و سپاه وجود داشت و طبیعی است چنین هماهنگی و برادری بین نیروهای حافظ امنیت، 

دشمنان ملت ایران را سردرگم کند.
جانشــین قرارگاه ثارا... تاکید کرد: بخشــی از نیروهای وزارت اطاعات از مجموعه بسیج بوده و 
خودشان بسیجی هستند و چنین خبرســازی هایی نشان می دهد که دشــمن چقدر از عملکرد 

نیروهای وزارت اطاعات در برخورد با اغتشاشگران عصبانی  است.

واکنش ایران به اقدام اخیر کنگره آمریکا درقبال چین
ســخنگوی وزارت امور خارجه ضمــن محکوم کردن اقدام اخیــر کنگره آمریــکا در قبال چین به 
کشــورهای مســتقل توصیه کرد در مقابل هنجارشــکنی های پی در پــی و یکجانبه گرایی لجام 
گســیخته دولت آمریکا واکنش نشــان دهند.سید عباس موســوی با اشــاره به دخالت های 
مکرر آمریکا در امور داخلی کشــورهای مســتقل به ویژه جمهوری خلق چین خاطر نشــان کرد: 
آمریکا با سابقه ای ننگین در نسل کشــی سرخ پوستان و بردگی سیاه پوســتان و قتل عام فرقه 
های داخلی و نیز قتل عام مســلمانان در افغانســتان، عراق، ســوریه، لیبی، فلســطین و یمن و 
عفو جنایتــکاران جنگی از کمتریــن صاحیت برای اظهــار نظر در خصوص قومیت هــا، نژادها و 
مســلمانان برخوردار نیســت. ســخنگوی وزارت امور خارجه در پایان ضمن محکوم کردن اقدام 
اخیر کنگره آمریکا در قبال چین، نســبت به رونــد روز افزون چنین رفتارهایی کــه صلح و ثبات 
جهانی را تهدید مــی کند، به جامعه جهانی هشــدار داد و به کشــورهای مســتقل توصیه کرد در 
 مقابل هنجارشــکنی های پــی در پــی و یکجانبه گرایی لجام گســیخته دولــت آمریکا واکنش

 نشان دهند.

هشدار روسیه به کشورهای اروپایی درباره برجام
معاون وزیر خارجه روســیه به طرف هــای برجام درباره عمل به تعهدات شــان ذیــل این توافق 
هشــدار داد.»ســرگئی ریابکــوف«، معــاون وزیر خارجه روســیه گفتــه که مشــکات مربوط 
به برجام در حال انباشــته شــدن هســتند و ایــن می تواند تاش ها بــرای نجــات آن را مختل 
کند.ریابکوف گفت: »مشــکات حل نمی شــوند، انباشــته می شــوند. در نتیجه ممکن اســت 
خودمــان را در وضعیتــی ببینیم که اهمــال طرف های برجــام در خصوص تضمیــن ماندگاری 
این توافــق -و نه اقدامات ایــران برای کاســتن از تعهداتش- موجب بازگشــت ناپذیری اوضاع 
شــود.«وی اضافه کرد: »از این لحاظ خطر ماندن در ایســتگاه راه آهن در زمانی که قطار حرکتش 
 را آغــاز کرده رو به فزونی اســت. شــکی در ایــن باره وجــود ندارد و مــا  در این مــورد صحبت 

خواهیم کرد.«

کافه سیاست

دبیرکل حزب مردم ساالری: 

از رهبری خواستم شورای 
سران قوا تعطیل شود

دبیرکل حزب مردم ســاالری با بیان اینکه بر 
اساس قانون اساسی نماینده تنها وکیل حوزه 
انتخابیه خود نیســت، افزود: هر نماینده در 
برابر همه ملت ایران مسئولیت دارد؛ اما این 
جایگاه قانونی و رفیع مجلــس و نمایندگان 
امروز تنزل پیدا کرده است. مصطفی کواکبیان 
افزود:  همه می گویند فراکسیون امید چه کار 
کرده اســت، ولی توجه نمــی کنند که مجمع 
تشخیص و هیئت نظارتی که درست کرده اند، 
شورای سران و دیگر نهادها موازی با مجلس 
عمل می کنند. اگر مجلس در رأس امور است 
چرا ما مصوبات مجلس را اول باید بفرستیم 
مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت جدید 
آن یعنی هیئت عالی نظارت؟ ما چنین هیئت 
و اختیاراتی در بحث تقنین نداریم، با این رویه 
مجمع به مجلس دوم تبدیل شــده است.در 
نطقی رسما از مقام معظم رهبری تقاضا کردم 
شورای اقتصادی سران قوا را تعطیل کند، ما 
چهل ســال شــرایط تحریم و تهدید دشمن 
را تجربه کــرده ایم. وی تصریــح کرد  تاش 
زیادی کردیم ولی به ثمر ننشست. کنوانسیون 
های FATF را تصویب کردیم، حتی شــورای 
نگهبان هم تا حدودی با ما همراهی کرد ولی 
اکنون کنوانسیون های پالرمو و cft در هیئت 
عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام 
گیر کرده اند.مجلس دهم مثل مجلس اول 
نیست، مجلس اول شورای نگهبان نداشت و 
مجلس خوبی بود. این حرف من نیست حرف 
خیلی از بزرگان اصولگرا هم هست. به دلیل 
همین محدودیــت ها بود که مجبور شــدیم 

لیست نیمه اصاح طلب امید را تهیه کنیم.

مقامات آمریکایی در گفت وگو با چند رسانه، از جمله 
سی ان ان و نیویورک تایمز، مدعی شدند که در چند هفته 
اخیر ایران موشک های بالستیک کوتاه برد به عراق منتقل 

کرده است

بین الملل

س
فار

س: 
عک

 آگهی مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم

 شرکت خدماتی ایثارگران فالورجان ) سهامی خاص ( 
ثبت شده به شماره 405 و شناسه ملی 10260086644 

» هیئت مدیره «

با توجه به اينكه جلسه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده نوبت اول مورخ 98/۰9/۱۵ به علت حد نصاب نرسيدن سهامداران ، تشكيل 

نگرديد ، بدينوسيله به اطاع کلیه سهامداران محترم شــركت خدماتي ايثارگران فاورجان )سهامي خاص(  می رساند مجمع عمومی 

عادی بطورفوق العاده نوبت دوم شركت رأس ساعت 8/۳۰ صبح روز جمعه مورخ 98/۰9/۲9 در محل سالن اجتماعات آموزش و پرورش 

شهرستان فاورجان واقع در فاورجان – جعفرآباد – بلوار توحيد -خيابان فرهنگ برگزار می گردد .

موضوعات جلسه :
۱- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس شركت 

۲- بررسي و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالي 9۷ شركت

۳- انتخاب اعضاء هيئت مديره شركت

۴-  انتخاب حسابرس و بازرسان شركت

۵- تعیین روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهی های شركت  
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نماینده ولی فقیه در استان:

آب اصفهان تامین شود، هیچ چیز از دولت نمی خواهیم
نماینده ولی فقیه در اســتان اصفهان گفت: یکی از مشــکالت اساسی اصفهان، آب اســت و بارها به 

رییس جمهورها گفتــه ام اگر آب اصفهان 
تامین شود، اصفهانی ها هیچ چیز از دولت 
و دولتی هــا نمی خواهند. آیت ا... ســید 
یوســف طباطبایی نژاد در دیدار با آیت ا...

رییســی اظهار داشــت: یکی از مشکالت 
اساسی اصفهان، آب است وبارها به رییس 
جمهورها گفته ام اگــر آب اصفهان تامین 
شــود، اصفهانی ها هیچ چیــز از دولت و 
دولتی ها نمی خواهند. نماینده ولی فقیه 
در استان اصفهان ادامه داد: به رهبری هم 

گفتیم، همان طوری که اجازه برداشت از صندوق ذخیره ملی برای دریاچه ارومیه را دادید، اجازه برداشت 
برای حل مشکالت آب اصفهان بدهند که ایشان گفتند بدون درخواست دولت این امر امکان پذیر نیست و 
تاکنون هم دولت چنینی درخواستی نداده است. امام جمعه اصفهان خطاب به رییس قوه قضاییه گفت: 
مسئله آب در اختیارات شما نیست ولی از آن جا که به محضر رهبر انقالب می روید و در جلسه با دولت 

هستید، این مسائل را مطرح کنید تا در حد توان تان تالش کنید تا مشکالت این استان برطرف شود.

خدمات پس از فروش در صدر اعتراض به شرکت های خودروساز
در تازه ترین گزارش سنجش رضایت مشتریان از خدمات پس از فروش که از سوی شرکت بازرسی کیفیت 
استاندارد منتشر شده، امتیاز کسب شده شرکت های خودروساز سواری در سال گذشته 731 امتیاز بوده 
در حالی سقف امتیاز تعیین شده هزار بوده است. بررسی گزارش عملکرد شرکت های خوروساز در رضایت 
مشتریان از خدمات پس از فروش نشان می دهد که 4 شاخص برای اندازه گیری میزان رضایت وجود 
داشته که شامل شبکه خدمات پس از فروش، هزینه پرداختی و کیفیت خدمات، برخورد و پاسخگویی و 
زمان صرف شده است. گزارش های شرکت بازرسی کیفیت استاندارد نشان می دهد که تهران با 78 درصد 
پراکندگی، بیشترین میزان شکایت را به خود اختصاص داده و پس از آن به ترتیب البرز با 3.7 درصد، 
گلستان و گیالن با 3.1 درصد، فارس با 2.7 درصد، آذربایجان شــرقی و غربی با 2.5 درصد، اصفهان و 
قزوین 1.5 درصد، خراسان شمالی، رضوی و جنوبی 1.1 درصد و خوزستان با 0.09 درصد در رتبه های بعدی 

قرار گرفتند و 5 درصد نیز به سایر استان ها تعلق گرفت.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان:
مردم برای خرید کاالهای اساسی عجله نکنند

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان گفت: مردم در خرید کاالهای اساسی عجله 
نکنند زیرا ذخیره سازی همه کاالهای مورد نیاز همچون برنج، روغن، شکر، گوشت و مرغ به میزان الزم 
در استان انجام شده و بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار کشور، قیمت گوشت سفید و قرمز در روزهای 
آینده کاهش می یابد. ایرج موفق بیان کرد: استان اصفهان در ذخیره سازی کاالهای اساسی همچون 
برنج، روغن، شکر، گوشت قرمز و مرغ در شرایط مناسبی قرار داشته و جای هیچگونه نگرانی در این 
خصوص وجود ندارد همچنین جلسه ای مشترک بین کارگروه تنظیم بازار و کارگروه آرد و نان استان 
اصفهان تشکیل شد و باید گفت در خصوص ذخیره سازی آرد با مشکلی مواجه نیستیم. وی با اشاره 
به فعالیت ویژه تیم های بازرسی و نظارت اتاق اصناف، واحد بازرسی اتحادیه های صنفی، تعزیرات، 
دادستانی، استانداری و سازمان صنعت، معدن و تجارت، تصریح کرد: بر اساس مصوبه ستاد تنظیم 

بازار استان، هرگونه افزایش قیمت اجناس تا اطالع ثانوی ممنوع است.

اعالم جدیدترین آمار از ضریب  نفوذ مشترکان اپراتورهای همراه اول، ایرانسل و رایتل ؛ جالب توجه است

اول، همراه! 

رشد ضریب نفوذ تلفن همراه در کشورمان  مرضیه محب رسول
هر سال افزایش قابل توجهی داشته است 
این مسئله امسال با شتاب بیشتری هم همراه بوده است به طوری که 
بر اساس آخرین آمار منتشر شده از سوی ســازمان تنظیم مقررات و 
ارتباطات رادیویی از حوزه تلفن همراه، تا پایان سه ماهه دوم سال جاری 
تعداد مشترکان تلفن همراه از 11۶ میلیون فراتر رفته و »ضریب نفوذ« 
به مرز 140 درصد در کشور رسیده  این در حالی است که تعداد مشترکان 
تلفن همراه کشور در پایان سال 97 بیش از 93 میلیون مشترک بوده 
است. همچنین ضریب نفوذ آن نیزبر عدد شاخص 113 بوده است که 
نشان می دهد شتاب نفوذ تلفن همراه در مقایسه با سال های قبل از آن 
سرعت بیشتری داشــته اســت؛ اما نکته دیگر اینکه آمار منتشر شده 
می گویند همراه اول به عنوان اولین اپراتور در حال سبقت گرفتن بیشتر 
در بازار از دو اپراتور دیگر و رشــد مشــترکان »همراه اول« و ریزش در 
شبکه های ایرانسل و رایتل است. ســازمان تنظیم مقررات و ارتباطات 
رادیویی در جدیدترین گــزارش آماری خود از وضعیــت حوزه »تلفن 
همراه«، بــه پایش شــاخص های کلیدی نظیر »تعداد مشــترکان«، 
»ضریب نفوذ« و »ســهم بــازار« اپراتورهای تلفن همــراه پرداخته و 
دیدگاهی کلی نسبت به وضعیت ارتباطی کشــور داشته است. بر این 

اساس، تا پایان سه ماهه دوم سال جاری تعداد مشترکان تلفن همراه 
از 11۶ میلیون فراتر رفته و »ضریب نفوذ« به مرز 140 درصد در کشــور 
رسیده است.  ســازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعالم کرده 
است که »همراه اول« با در اختیار داشتن بیش از نیمی از بازار ارتباطات 
سیار ایران در جایگاه نخست سهم بازار قرار دارد و به دنبال آن ایرانسل و 
رایتل به ترتیب در جایگاه های بعدی جــای گرفته اند. جدیدترین آمار 
رسمی دولت نشان می دهد که همراه اول به عنوان اپراتور اول ارتباطی 
کشور به ضریب نفوذ 74.31 درصد رسیده و ایرانسل با اختالف نسبتا 
زیاد ضریب نفوذ ۶0.07 درصدی را به ثبت رســانده است؛ رایتل نیز به 
عنوان کوچک ترین اپراتور ارتباطی کشــور ضریب نفوذ 5.32 درصدی 
دارد. »همــراه اول« تنها اپراتوری بوده که توانســته ظرف ســه ماهه 
تابستان سال جاری 943 هزار و 142 مشترک جدید جذب شبکه خود 
کند در حالی که ایرانســل 53 هزار و 972 و رایتل نیز 75۶ هزار و 940 
مشترک از دست داده اند؛ بنابراین مشخص است که همراه اول عالوه 
بر جذب مشترکان جدید، توانسته 810 هزار و 912 مشترک از دست رفته 
ایرانســل و رایتل را نیز جذب شــبکه خود کند. در گــزارش رگوالتوری 
»درصد پوشش جاده های اصلی، فرعی و ریلی« اپراتورها نیز 8۶.42 
درصد عنوان شــده که راهبر اصلی این بخش نیز همراه اول با 8۶42 

درصد پوشش بوده و بعد از آن ایرانسل و رایتل قرار گرفته اند. پوشش 
جاده های اصلی، فرعی و ریلی ایرانسل ۶7.40 درصد و رایتل نیز 29.37 

درصد است.
 طبق آمار اعالمی از سوی ســازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی، 
بیشــتر بودن ضریب نفوذ ســیم کارت از 100 درصد، نشان می دهد که 
تعداد ســیم کارت های موجود، از جمعیت ایران بیشــتر است که این 
موضوع اگرچه می تواند حاکی از چند ســیم کارته بودن افراد باشــد؛ 
اما نشان می دهد به احتمال زیاد کمتر کســی در ایران حضور دارد که 
حتی یک سیم کارت هم نداشته باشــد نکته قابل توجه دیگر آنکه در 
استان اصفهان ضریب نفوذ تلفن مشترکان همراه اول کمتر از آمار کل 
کشوری اســت در حالی که اپراتور همراه اول بیش از 70 درصد نفوذ در 
میان مشترکان تلفن همراه در کل کشــور دارد این عدد در اصفهان به 
۶5 درصد می رســد. بر اســاس اعالم محمد هیبتیان، معاون تجاری 
و امور مشــتریان مخابرات منطقه اصفهان، اگر چه ســهم بازار همراه 
اول در اصفهان نیز مانند ســایر کشــور رشــد داشــته و این باالترین 
میزان سهم بازار از ســال 91 عنوان شــده ؛ اما تعداد مشترکین همراه 
 اول در اســتان اصفهان، ۶5.5 درصد بوده که از متوسط نفوذ کشوری 

پایین تر است.

استاندار اصفهان با اشاره به آثار مخرب کاهش آب 
زاینده رود گفت: راه حل این مشــکل طرح انتقال 
آب از فالت مرکــزی از طریق تونل بهشــت آباد و 
انتقــال آب از خلیج فارس اســت. عباس رضایی 
با ارائه مشــخصات و ظرفیت های استان اصفهان 
اظهار داشت: 8 هزار و ۶00 واحد صنعتی با 2۶ هزار 
میلیارد تومان و اشــتغال 2۶1 هزار نفر در اصفهان 
وجود دارد که سهم استان نسبت به کشور 11 درصد 

است. وی در ادامه افزود: بعد از 12 سال امسال در 
سال 97 و 98 در تابستان آب زاینده رود جاری بود 
و در سال اگر  پر باری آب داشته باشیم، حداقل 270 
هزار تن سطح زیر کشــت و تولید 3.2 از سطح کل 
کشور را خواهیم داشــت؛ اما در شرایط کم آبی این 
میزان به کمتر از 148 هزار تن می رسد که رقم بسیار 
قابل توجهی برای رســیدگی بیشتر است. استاندار 
اصفهان با اشاره به برنامه های آتی بخش کشاورزی 
و پتانسیل های این حوزه گفت: تولید پایه های بذر 
محصوالت گلخانه ای و کشــت بافت سیب زمینی 
که در راســتای کاهش وابســتگی به خارج کشور 
اســت و حتی صادرات محصوالت گلخانه ای را در 

دستور کار داریم. وی خاطرنشــان کرد: در استان 
با 58 بیمارســتان و با تعداد کارکنــان 28 هزار نفر 
در 23 شبکه اســتان زمینه توریست درمانی وجود 
دارد که در این زمینه کم کاری شده و نیازمندی های 
خاصی داریم. رضایی با اشاره به نخبگان و ظرفیت 
دانشــگاه و نخبه پروری این اســتان گفت: 2 هزار 
و 800 نفر نخبه در اســتان ثبت نام شده اند که بعد 
از تهران باالترین تعداد نخبگان کل کشــور را داریم. 
وی در خصوص تاالب گاوخونی بــه عنوان یکی از 
چالش های اســتان تصریح کرد: گاو خونی و خطر 
محیط زیســتی آن و همچنین کمبــود منابع آب 

زیرزمینی اولویت اصلی چالشی این استان است.

استاندار اصفهان مطرح کرد:

کمبود منابع آب زیرزمینی اولویت اصلی استان است

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی گفت: هنرمندان فرش باف عموما دهک های پایین جامعه و بانوان هستند و باید به صورت جدی به آنها کمک شود. 
موضوع بیمه قالی بافان نیز به صورت جدی پیگیری شده و باید به اصفهان به عنوان یکی از قطب های این صنعت سهمیه ویژه بیمه ای تخصیص پیدا کند. ناهید تاج 
الدین اظهار کرد: اگر مسئوالن صنعت فرش به بخش خصوصی فعال در این حوزه کمک کنند، تنها به فعاالن بخش خصوصی صنعت فرش دستباف کمک نکرده اند 
بلکه به تمام کشور مساعدت رسانده اند. وی افزود: فعاالن بخش خصوصی راهکارها و مشکالت فرش دستباف اصفهان را به صورت دقیق اطالع رسانی کرده اند و 

سازمان صمت اصفهان نیز در این حوزه همراهی خوبی داشته و برخی از مشکالت به اطالع مسئوالن کشوری رسیده است. 
 نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی، تصریح کرد: برخی از مشکالت به خاطر تحریم های اقتصادی است که شرایط اقتصادی کشور در آن قرار گرفته؛ 
اما بسیاری از مشکالت به داخل کشور و بعضی تنگ نظری ها باز می گردد. این صنعت پاک و سبز است و به حل بسیاری از مشکالت صنایع دیگر می پردازد و صنعت 
فرش می تواند مشکالتی از کالن شــهرها را حل و فصل کند. تاج الدین اضافه کرد: هنرمندان این عرصه، عموما دهک های پایین جامعه و بانوان هستند و باید به 

صورت جدی به آنها کمک شود.

نماینده مردم اصفهان در مجلس:
سهمیه ویژه بیمه به فرش بافان اصفهانی اختصاص می یابد

بخاری برقی

بازار

در استان اصفهان ضریب نفوذ تلفن مشترکان همراه اول 
کمتر از آمار کل کشوری است در حالی که اپراتور همراه اول 
بیش از 70 درصد نفوذ در میان مشترکان تلفن همراه در 

کل کشور دارد این عدد در اصفهان به 65 درصد می رسد

بخاری برقی فن دار برفاب 
 3000-QH مدل

قیمت: 409.000 تومان

بخاری برقی کرستون مدل 
Shima1700R 

 قیمت: 172.500 تومان

بخاری برقی مه پویا مدل 1000  
قیمت: 110.500 تومان

نمایشگاه فرش دستباف 
اصفهان

در نمایشــگاه فرش دســتباف اصفهان  
تولیدکننــدگان، فروشــندگان، طراحان 
و نقاشــان، تجــار و صادرکننــدگان و 
شرکت های تعاونی شهری و روستایی 
فرش دستباف از اســتان های اصفهان، 
آذربایجــان شــرقی، چهارمحــال و 
بختیاری، کردستان، فارس، گلستان، قم 
و تهران محصوالت خود را در 137 غرفه 

در معرض دید عالقمندان قرار داده اند.

عضو هیئت رییسه کمیسیون عمران مجلس:

طرح ملی مسکن در کالن شهرها اجرا نمی شود
عضو هیئت رییســه کمیســیون عمران مجلس گفت: دولــت و وزارت راه و شهرســازی در بحث 
تولید مســکن باید تمرکز خود را بر انبوه سازی در شــهرهای جدید اطراف کالن شــهرها از جمله 
تهران بگذارند، زیرا شــهرهای اقماری 
می تواننــد ظرفیت هــای خوبــی برای 
جذب جمعیت های جدید باشند. علیم 
یارمحمدی گفت: به نظر من در شــرایط 
کنونی کالن شــهرها به ویژه شهر تهران 
ظرفیت تزریــق جمعیت جدید را ندارند 
و امروز پایتخت کامــال از نظر جمعیتی 
اشباع شده است. یارمحمدی ادامه داد: 
بر اساس آمارها، کشور ساالنه به حدود 
800 هزار تا یک میلیون واحد مسکونی 
جدید نیاز دارد، حال دولت به دنبال ساخت 400 هزار واحد در قالب طرح ملی مسکن است که این 

مسئله بخشی از نیاز کشور به مساکن جدید را برطرف خواهد کرد.

حقوق زیر 3 میلیون تومان از مالیات معاف می شود
بر اساس الیحه پیشــنهادی دولت در بودجه 99، معافیت مالیاتی 3 میلیون تومانی برای حقوق 
کارمندان بخش دولتی و خصوصی در نظر گرفته شد. مطابق مصوبه نهایی دولت در الیحه بودجه 99، 
سقف معافیت مالیات بر درآمد ماهیانه 
حقوق بگیران و کارمنــدان، از دو میلیون 
و 750 هزار تومان به سه میلیون تومان 
رسید. بر این اســاس، این عدد معادل 
ســقف معافیت سی و شــش میلیون 
تومان سالیانه اســت. گفتنی است، بر 
اساس الیحه بودجه 99، درآمد مالیاتی 
175 هــزار میلیارد تومانی لحاظ شــده 
اســت. معموال رقمی بین 5 تا 10 درصد 
مالیات وصولــی از محل مالیات حقوق 
به دســت می آید. رقم نهایی معافیت مالیاتی حقوق کارمندان و حقوق بگیران در مجلس شورای 
اسالمی تصویب و تعیین خواهد شد. بر اساس الیحه پیشنهادی بودجه سال آینده، 10.5 میلیارد 
دالر برای تامین کاالهای اساسی با ارز 4200 تومانی نیز در نظر گرفته شده و  ۶0 هزار میلیارد تومان 

هم  برای طرح های عمرانی اختصاص یافت.

بنزین بر کدام بازار بیشترین تاثیر را داشت؟
نگاهی بر روند بازارهای مالی از زمان اعمال طرح افزایش قیمت بنزین )25آبان 98( تا پایان هفته 
دوم آذر، نشان می دهد که سکه در این مدت بیشــترین و بورس کمترین بازدهی را داشته است. 
البته الزم به ذکر است که بازار طال مستقیما تحت تاثیر روند ارز قرار دارد و از آنجا که در این مدت دالر 
10.5 و یورو 9.8درصد رشد داشته، قیمت طال و سکه نیز افزایشی بوده است. دو بازار دالر و یورو نیز 
به ترتیب 3.۶ و 3.7درصد رشد کرده اند. بورس طی هر دو بازه زمانی یعنی از اعمال افزایش قیمت 
بنزین تاکنون و نیز هفته ای که گذشت کمترین ســوددهی را بین سایر بازارها داشته، بازدهی بازار 

سرمایه طی سه هفته 5درصد و در هفته دوم آذر 3.۶درصد بوده است.

کافه اقتصاد

وز عکس ر

عکس: خبرگزاری صدا و سیما

اخبار
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معاون عمرانی و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور در اردستان مطرح کرد:

تسهیالتکمبهرهبهطرحهایعمرانیشهرداریهاپرداختمیشود
معاون عمرانی و توســعه امور شــهری و   علی دهاقان زواره
روســتایی وزیــر کشــور از اختصــاص 

تسهیالت کم بهره بانکی به شهرداری ها برای اجرای طرح های عمرانی 

خبر داد. مهدی جمالی نژاد در نشســتی با شــهرداران، بخشداران و 

رییسان شوراهای اسالمی شهرهای اردســتان، زواره و مهاباد گفت: 

شهرداری ها می توانند با اجرای طرح های عمرانی و درآمدزا از فرصت 

موجود برای دریافت تســهیالت بانکی با کارمزد چهــار درصد و دوره 

استراحت مناســب بهره مند شــوند. وی افزود: هر یک از شهرداران 

می تواننــد با معرفی یک طــرح عمرانــی درآمدزا و زودبــازده قابل 

بهره برداری تا پایان این دوره از شوراها به وزارت کشور، از این تسهیالت 

تا سقف ۵۰ میلیارد ریال استفاده کنند. معاون عمرانی و توسعه امور 

شهری و روستایی وزیر کشور بیان کرد: لوایح خوبی که درآمد پایدار 

برای شهرداری ها داشته و آنها را پشتیبانی و هدایت کند، پس از ۳۷ 

سال در مجلس شورای اســالمی در حال نهایی شدن و الیحه ارزش 

افزوده اصالح شــده اســت. وی اضافه کــرد: روی افزایش حقوق و 

دستمزد پرسنل شهرداری ها نیز کار شــده تا امنیت شغلی و شادابی 

کارکنان هم فراهم باشــد و خدمات رسانی بهتری صورت گیرد و برای 

دهیاری ها نیز به نحوی عمل شــود که ارتقای خدمات و امکانات را به 

همراه داشــته باشــد. جمالی نژاد تصریح کرد: آیین نامه استخدامی 

شــهرداری ها در مورد تبدیل وضعیت پرســنل غیر رسمی نیز در حال 

پیگیری است. وی یادآور شد: با توجه به اینکه امسال از نظر تنگناهای 

اقتصادی در ۴۰ سال گذشته بی سابقه بوده؛ اما تا کنون ۲۰ هزار میلیارد 

ریال از محل تبصــره ۲ ماده ۳۹ بــه صورت ماهانه به شــهرداری ها 

پرداخت شده که مشکالت زیادی را برطرف کرده و امیدواریم در سال 

۱۳۹۹ هم ادامه داشته باشــد. معاون عمرانی و توسعه امور شهری و 

روستایی وزیر کشور در ادامه نیز گفت: شــهرداران اردستان، زواره و 

مهاباد هم برای برخورداری از این تسهیالت هر کدام یک طرح عمرانی 

درآمدزا را معرفی و همچنین طرح های نیمه تمام عمرانی را اعالم کنند 

تا در چنــد مرحله به آنهــا کمک شــود. وی افزود: افــزون بر ۱۳۸۰ 

شهرداری و بیش از ۲ هزار دهیاری در کشور داریم و نمی توانیم به همه 

ماشــین آالت اختصــاص دهیم؛ امــا می توان بــه تعــدادی از آنها 

ماشین آالت ســنگین و درآمدزا تحویل داد. جمالی نژاد بیان کرد: به 

طرح بازآفرینی اردســتان و زواره و همچنین در بحــث بازیافت اگر 

سازمان تاسیس شود، کمک خواهد شد و برای آسفالت شهرها معادل 

قیر، پول به شــهرداری ها می دهیــم. وی اضافه کــرد: ارتقای درجه 

شهرداری اردستان هم حمایت خواهد شد و اگر روستایی هم طرحی 

معرفی کند، در پرداخت تســهیالت مانند شهرداری ها عمل می شود. 

فرماندار اردستان نیز در این نشســت اظهار کرد: قانون شوراها نیاز به 

اصالح دارد و برای مجریان و دولتمردان باید اختیارات بیشتر و امکان 

مداخله و مدیریت وجود داشته باشد.

 حمیدرضا تاملی افزود: لزوم تهیه طرح تفصیلی شــهری و مدیریت 

آن و اعتبار برای پرداخت هزینه ها از دیگر نیازهای شهرداری هاست.

وی توجه به حوزه گردشــگری و احیای بافت تاریخی بر مبنای علمی 

مدیریت شــهری در اردستان و زواره را ضروری برشــمرد و بیان کرد: 

باید یک شــرکت عمران برای بحث بافت فرســوده تشــکیل شود و 

شهرداری ها متولی کارهای فرهنگی، آموزشی و اجتماعی در شهرهای 

کوچک باشند.فرماندار اردستان اضافه کرد: نیازمند هزینه کردن برای 

آموزش شهروندان هستیم و ماده ۹۹ و ۷۷ باید تعیین تکلیف شده و 

طرح هادی روستاها هم بازنگری شود.

 وی همچنین به کاستی های کشتارگاه اردســتان اشاره کرد و یادآور 

شد: کشتارگاه مشترک اردســتان و زواره از نظر امکانات، بهسازی و 

اتاق پیش سرد نیاز به اعتبار دارد. نماینده مردم شهرستان اردستان در 

مجلس شورای اســالمی هم در ادامه تشریح کرد: وضعیت شهرهای 

اردستان مانند سایر شهرهای استان اصفهان نبوده و میزان کاستی ها 

قابل تصور نیست.

حجت االسالم ســید صادق طباطبایی نژاد افزود: این نقاط آسفالت، 

ماشین آالت آتش نشانی و دیگر امکانات الزم را ندارند و از سویی الگو 

و برنامه ریزی وجود ندارد و شــهرداری ها بیشتر کار اجرایی روزمره را 

انجام می دهند.

 وی عنوان کرد: الیحه درآمد پایدار شهرداری ها در مجلس مطرح است 

که در صورت تصویب نهایی، مشکل مالی شهرداری های کشور به ویژه 

در شهرهای کوچک برطرف خواهد شد.

 معاون عمرانی و توسعه امور شــهری و روستایی وزیر کشور در ادامه 

سفر خود به شهرستان اردستان از آتش نشانی، پارک جنگلی و دریاچه 

مصنوعی شهر مهاباد، کمربندی در حال ساخت، آتش نشانی و میدان 

در حال بازســازی امام شــهر زواره، محوطه پارک جنگلی در دســت 

تکمیل، مجموعه گردشگری و تفریحی شمال اردستان، پارک در حال 

تکمیل پردیســان، بازار روز و ساختمان در حال ســاخت سالمندان 

اردستان  بازدید کرد.

 بهره برداری از اولین مدرسه دانش آموزان
 با نیاز ویژه در کاشان

رییس اداره آموزش و پرورش شهرستان کاشان گفت: مدرسه زنده یادان احمد و نواب پهلوان فینی با 6 
میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال هزینه در زمینی به مساحت ۳۵۰ و زیربنای ۸۴۰ مترمربع ساخته شده است.

حسین مقنی با اشاره به اینکه ۴۰۰ دانش آموز با نیاز ویژه در ۱۱ مدرسه به تحصیل اشتغال دارند، افزود: 
هیچ کدام از واحدهای آموزشی از استاندارد الزم برای تحصیل این دانش آموزان برخوردار نیستند. رییس 
اداره آموزش و پرورش استثنایی استان اصفهان نیز با اشاره به اینکه پراکندگی این گونه مدرسه ها افزایش 
یافته و به دغدغه ای برای خانواده های آنان تبدیل شده است گفت: پنج هزار و ۷۴ نفر دانش آموز با نیاز 
ویژه در ۸۰۰ کالس در استان به تحصیل اشتغال دارند که سه هزار و ۷۰۰ نفر آنها در مدارس عادی هستند.

محسن الماسی این تعداد دانش آموز را برابر یک هجدهم جمعیت دانش آموزی استان اصفهان عنوان 
کرد و افزود: ۱۱۰ مدرسه خاص، ۱۸۰ مدرسه ضمیمه و ۳6 کالس در مدرسه های عادی برای دانش آموزان 

با نیاز ویژه وجود دارد که بیش از ۷۰ درصد آنها نیازمند تخریب و بازسازی هستند.

بهره برداری از ساختمان دادگستری خمینی شهر
با حضور معاون مالی و پشــتیبانی و عمرانی قوه قضاییه، ســاختمان دادگســتری شهرســتان 
خمینی شــهر به بهره برداری رســید. معاون مالی و پشــتیبانی و عمرانی قوه قضاییه گفت: این 
ساختمان شامل مجموعه دادسراها و محاکم در زمینی به وسعت هفت هزار مترمربع با زیربنای سه 
هزار و 6۰۰ مترمربع و هزینه 6۰ میلیارد ریال ساخته شده است. محمد حسین فروزانمهر با تاکید بر 
استانداردسازی و توسعه فضای فیزیکی بر اساس استانداردها، افزود: این توسعه با ایجاد ظرفیت 
مناسب، شرایط را مطلوب و ارائه بهتر خدمت را فراهم می کند. وی با اشاره به رفع مشکل استخدام 
سهمیه های جدید قوه قضاییه با ســازمان برنامه و بودجه و سازمان استخدامی کشور  گفت: برای 

تامین نیروی انسانی 6 هزارو ۴۰۰ مجوز صادر شده است که مشکل استخدام آنان رفع شد.

بازدید معاون تعاون و امور اجتماعی اصفهان از  بنیاد نایین
مسعود احمدی نیا، معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان به همراه سید 
علی مرتضوی رییس اداره مسکن و امور گلزارها، با هدف ارزیابی عملکرد و بررسی برنامه و چشم اندازهای 
حوزه تعاون، از بنیاد نایین بازدید به عمل  آورد. احمدی نیا ضمن تشکر از زحمات رییس و کارکنان اظهار 
داشت: پرسنل بنیاد در راستای ارائه خدمات مطلوب و بهینه به جامعه هدف دارای وظایفی است که اگر در 
زمان خودش به این وظایف عمل نشود غیرقابل جبران خواهد بود. وی ادامه داد: اولویت بندی خدمات 
قابل ارائه برحســب نیاز، تالش در جهت اتمام برنامه های مصوب حوزه مسکن ایثارگران، ساماندهی 
گلزارهای نیمه تمام، ارتقا و بهبود عملکرد مراکز مشاوره و مددکاری و... از اولویت های معاونت تعاون و 

امور اجتماعی بنیاد است.

60 درصد اراضی شهرضا فاقد سند رسمی است
شهردار شهرضا در جلسه شورای اداری شهرضا با اشاره به قانون ۱۰۱ و تبصره ۳ قانون شهرداری ها بیان کرد: 
این تبصره ریشه بسیاری از مشکالت شهرداری هاست و باید اصالح شود تا تفکیک اراضی ها با مشکل 
روبه رو نشود. حبیب قاسمی با بیان این که 6۰ درصد اراضی شهرضا و ۸۰ درصد اراضی استان های فارس 
و اصفهان فاقد سند رسمی اســت، افزود:  مالکان بدون پرداخت عوارض شهرداری اقدام به تفکیک و 
فروش زمین بر اساس قولنامه های عادی می کنند، بنابراین نمی توانیم انتظار اجرای کامل و دقیق قانون 
را داشته باشیم. وی با اشاره به این که شهرضا ۲ هزار و ۴۰۰ هکتار محدوده شهری و هزار و ۹۸ هکتار بافت 
فرسوده دارد، گفت: اگر شهرداری ریالی بابت تفکیک زمین ها بگیرد سبب نارضایتی مردم می شود، بیش 

از ۲۰۰ میلیارد تومان حقوق شهرداری شهرضا در این ۹ ماه در تفکیک زمین ها پرداخت نشده است. 
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ابالغ 
9/141  بدینوسیله به اطالع می رســاند با توجه به ثبت و اجرای صیغه طالق خانم لیال 
قربان پور نصرآبادی فرزند حسین به شماره ملی 6199352815 خواهشمند است مرقومه 
ذیل را جهت درج در روزنامه کثیرالنتشــار جهت اطالع زوج قید نماییــد:  لذا در مورخه 
98/9/5 به شــماره 270 به مخاطب آقای عبدالخضر غزاوی فرزند حمد به شماره ملی 
مطلقه گردید. ابالغ و اعالم می گردد همسر شــما خانم لیال قربان پور نصرآبادی فرزند 
حسین به شماره ملی 6199352815 با ارائه رای قطعی دادگاه جهت اجرای صیغه طالق 
به این دفتر خانه مراجعه نموده که طی دو مرتبه در همین روزنامه جهت حضور شــما در 
دفترخانه اعالم گردید، اما شــما حضور نیافتید لذا طبق قانون صیغه طالق غیابی در این 
 دفترخانه اجرا گردید. مراتب جهت اطالع و انجام تشــریفات ســجلی حضورتان اعالم

 می گردد. ضمنا خواهشمند است یک نسخه از روزنامه فوق الذکر را به این دفترخانه ارسال 
نمایید. م الف: 679839 مهدی خدامیان آرانی سردفتررسمی طالق 105 آران وبیدگل 

حصروراثت 
9/142 خانم خدیجه حالجی محمدآبادی دارای شناسنامه شماره 15 به شرح دادخواست 
به کالسه 3/687/98 از این دادگاه درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان محمدعلی قدیری محمدآبادی بشناسنامه 20 در تاریخ 98/9/1 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به  1- حجت اله 
قدیری محمدآبادی دارای شناسنامه شــماره 9526 2- روح اله قدیری دارای شناسنامه 
شماره 41 3- محسن قدیری محمدآبادی دارای شناسنامه شماره 2552 فرزندان ذکور 
4- ام البنین قدیری محمدآبادی دارای شناسنامه شماره 4 و5- زهرا قدیری محمدآبادی 
دارای شناسنامه شماره 13 فرزندان اناث 6- خدیجه حالجی محمدآبادی دارای شناسنامه 
شماره 15 همسر متوفی بوده و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او 
باشد از تاریخ نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر 
خواهد شــد. م الف: 682497  مهدی عموزاده رئیس شعبه سوم دادگاه شورای حل 

اختالف آران و بیدگل 
حصروراثت 

9/143 خانم فاطمه زندی بیدگلی دارای شناسنامه شــماره 163 به شرح دادخواست به 
کالسه 699/98 از این دادگاه درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان خانم آغا پارســا بیدگلی بشناســنامه 4598 در تاریخ 1398/3/19 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- فاطمه 
زندی بیدگلی به شماره شناسنامه 163 بعنوان دخترمتوفی و 2- محمد زندی بیدگلی به 
شماره شناسنامه 122 به عنوان پسر آن مرحومه می باشد و الغیر. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم 
دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 683621 حســین باخدا رئیس شعبه اول 

دادگاه شورای حل اختالف آران و بیدگل 
حصروراثت 

9/144 خانم بتول نوروززاده دارای شناسنامه شماره 255 به شرح دادخواست به کالسه 
2/962/98 از این دادگاه درخواســت گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان کبری خادم بیدگلی بشناســنامه 5820 در تاریخ 79/9/10 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- ابوالفضل دولت آبادی 
بیدگلی به ش ش 38 2- احمد نوروززاده بــه ش ش 68 3-محمد نوروززاده به ش ش  
7524  4-جواد نوروززاده به ش ش  281 5-ســعید نوروززاده به ش ش 8155  6- زیور 
 دولت آبادی بیدگلی بــه ش ش 156 7- زهرا  دولت آبادی بیدگلــی به ش ش 6458 
8- بتول نوروززاده به ش ش 255 به عنــوان فرزندان متوفی و الغیــر. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی 
دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه 
تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 684387 رئیس شعبه دوم حقوقی 

دادگاه شورای حل اختالف آران و بیدگل 
ابالغ وقت رسیدگی 

9/145 بدین وسیله اعالم می گردد آقای روح اله صالحی راد دادخواستی به طرفیت آقای 
رحمت محمدپور مبنی بر مطالبه وجه در این شــعبه مطرح و رسیدگی دارد. لذا به خوانده 

فوق ابالغ می گردد در تاریخ چهارشنبه 98/10/18 ساعت 8:30 جهت رسیدگی در شعبه 
چهارم حقوقی شورای حل اختالف آران و بیدگل حاضر شود. ضمنا جهت دریافت نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم به دفتر شعبه مراجعه نماید. م الف: 686171 عزیزاله شیرانی 

رئیس شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان آران و بیدگل 
حصروراثت

9/146  آقای ابوالفضل صمدی دارای شناسنامه شماره 99 به شرح دادخواست به کالسه 
702/98 از این دادگاه درخواســت گواهی حصروراثت نموده و چنیــن توضیح داده که 
شادروان علی صمدی بشناسنامه 21 در تاریخ 98/9/1 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- ابوالفضل صمدی به شماره شناسنامه 
99 و2- اعظم صمدی به شماره شناسنامه 4 و3- فاطمه صمدی به شماره شناسنامه 18 
و 4- طاهره صمدی به شماره شناســنامه 8 و 5- مریم صمدی به شماره شناسنامه 2 و 
6- عفت صمدی به شماره شناســنامه 15 و 7- اکرم صمدی به شــماره شناسنامه 6 و 
8- زهره صمدی به شماره شناسنامه 296 همگی فرزندان آن مرحوم و 9- هاجر خواتون 
جوادی به شماره شناسنامه 11 مادر آن مرحوم می باشد و الغیر. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم 
دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 686172 حســین باخدا رئیس شعبه اول 

دادگاه شورای حل اختالف آران و بیدگل
ابالغ دادخواست وضمائم

9/147 بدینوسیله به حسین رحیمی مشــهدی فعاًل مجهول المكان ابالغ مي گرددکه 
خواهان بیژن میرزاخانی فرزند خونكار به نشاني شهرضا خ پاسداران 500 دستگاه خ آخر 
 پ 21 دادخواستي با موضوع مطالبه وجه به این شورا تســلیم که به کالسه 97 / 1105 
ش3 ح  ثبت و وقت رسیدگي براي روز دوشنبه مورخ  23 / 10 / 98  ساعت 30 / 5 عصر 
تعیین گردیده اینک حسب درخواست خواهان و به تجویزماده 73 ق 0 آ 0 د 0 م مراتب یک 
نوبت دریكي از جراید کثیراالنتشار آگهي مي شودتا ازتاریخ انتشارظرف یک ماه بامراجعه 
به دبیرخانه شوراي حل اختالف شعبه سوم حقوقي شهرضا حاضرشویدواگربعداً احتیاج به 
نشرآگهي باشد یک نوبت منتشرخواهدشدومدت آن ده روزخواهدبود. م الف: 684272 

عكاشه رئیس دبیرخانه شوراي حل اختالف شعبه سوم حقوقي شهرضا 
ابالغ وقت رسیدگی

9/148 مرجع رسیدگی شورای حل اختالف شعبه اول حقوقی دهاقان به نشانی دهاقان 
پشت بانک ملی مجتمع شــوراهای حل اختالف کالسه پرونده 343/98  وقت رسیدگی 
مورخ 98/10/18 ساعت 5 عصر، مشخصات خواهان: علی اصغر طاهری فرزند ابوالقاسم 
به نشانی بهارستان اردیبهشت شرقی خ آفتاب 4 ک طلوع 4 پ 109 ، مشخصات خوانده: 
ماشــاا... منجی فرزند یدا... به نشــانی مجهول المكان، به خواســته انتقال سند رسمی 
خودروی پراید به شــماره انتظامی 359 ن 13 ایران 23، گردشــكار: خواهان خوانده را 
مجهول المكان اعالم و تقاضای ابالغ دادنامه و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی 
وفق ماده 72 قانون آئین دادرسی مدنی نموده اســت لذا در اجرای قانون مذکور خالصه 
دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد . خوانده می تواند با مراجعه به این شورا 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر در جهت رسیدگی حاضر گردد. 

م الف:683130 شعبه اول شورای حل اختالف دهاقان
حصر وراثت

9/149 آقای مهدی آقا حســینی دارای شناسنامه شــماره 5465 به شرح دادخواست به 
کالســه 569/98 ح ش 2 از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شــادروان محمد هاشم آقا حسینی به شناســنامه 33 در تاریخ 98/5/6 
 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگــی گفته ورثه آن مرحوم منحصر اســت به: 1- محترم 
آقا حسینی فرزند علی، ش.ملی 5129577043 همسر متوفی، 2- محمد جعفر آقا حسینی 
فرزند محمد هاشــم، ش.ملی 5129631730 پســر متوفی، 3- محمدرضا آقا حسینی 
فرزند محمد هاشم، ش.ملی 5129645065 پســر متوفی، 4- مهدی آقا حسینی فرزند 
محمد هاشم، ش.ملی 5129394641 پسر متوفی، 5- مجتبی آقا حسینی فرزند محمد 
هاشم، ش.ملی 5129680200 پســر متوفی، 6- زهره آقا حسینی فرزند محمد هاشم، 
ش.ملی 5129627091 دختر متوفی، 7- زهرا آقا حسینی فرزند محمد هاشم، ش.ملی 
5129947495 دختر متوفی. متوفی به جز نامبردگان فوق فاقد ورثه دیگری می باشــد. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر 

کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 
ظرف یک ماه  به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 685638 شعبه 

دوم حقوقی شورای حل اختالف دهاقان
حصر وراثت

9/150  آقای حشــمت اله نژاد رمضانی دارای شناسنامه شــماره 7 به شرح دادخواست 
به کالسه  597/98  از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شــادروان بتول عابدیان زاده به شناســنامه 2 در تاریخ 98/9/3 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به چهار دختر و یک 
پسر و یک همسر که عبارتند از: 1- حشمت اله نژاد رمضانی، ش.ش 7 متولد 37/8/11 
فرزند متوفی 2- ثریا نژاد رمضانی، ش.ش 1 متولد 40/2/1 فرزند متوفی 3- اشرف نژاد 
رمضانی، ش.ش 4 متولد 47/5/25 فرزند متوفی 4- زهرا نژاد رمضانی، ش.ش 3 متولد 
53/1/2 فرزند متوفی 5- فرنگیس نژاد رمضانی، ش.ش 1 متولد 39/1/10 فرزند متوفی 
6- عوضعلی نژاد رمضانی، ش.ش 222 متولد 1305/7/1 همسر متوفی. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی 
دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 685981 شعبه اول حقوقی شورای 

حل اختالف شهرستان اردستان
مزایده

9/151  شــماره نامه: 1398009001842700 شماره پرونده: 9409986823200735 
شــماره بایگانی پرونده: 970101 اجرای احكام مدنی دادگاه بخــش زواره در نظر دارد 
در اجرای مفاد اجرائیه در پرونده کالســه فوق الذکر که به موجــب آن محكوم علیهم 
 وراث مرحوم رضا اکبری جعفرآبادی محكوم به پرداخت مهریه خانم عصمت دشــتی و 
 ســهم االرث خانمها عصمت دشــتی و مرضیه اکبری جعفرآبادی در حق محكوم لهم 
می باشند. با توجه به اینكه محكوم علیهم طوعًا درصدد اجرای مفاد اجرائیه بر نیامده اند 
فلذا، ماترک مرحومه رضا اکبری به شرح ذیل از طریق مزایده به فروش می رسد. 1: مزرعه 
جعفرآباد پالک 35 اصلی با میزان مالكیت 12 سهم و سه هشــتم مشاع از 1200 سهم 
ششدانگ مزرعه و باقیمانده 7 سهم و سه هشــتم مشاع از 1200 سهم ششدانگ مزرعه 
با قدرالسهم آب که تصرفات معرفی شده برای کل مالكیت به شرح ذیل است: الف( یک 
قطعه زمین زراعی با دیوار گلی که قباًل باغ بوده و فعاًل با موقعیت مسكونی و در مجاورت 
خیابان اصلی قرار دارد به مســاحت حدود 348 متر مربع و فاقد اعیانی و فاقد اشتراکات و 
انشعابات. ب( یک قطعه زمین در کنار خیابان که سمت غربی آن جوی آب بوده به مساحت 
131 متر مربع. ج( قطعه زمین واقع در شــمال منزل رضا اکبری در بافت قدیمی روستا و 
فاقد اعیانی که با دیوارهای گلی و آجری و قسمتی با چوب محصور شده به مساحت 106 
متر مربع. د( یک قطعه زمین نوگیر فاقد کاشــت مجاور با قطعه زمین آقای دخیل باقری 
به متراژ 2400 متر مربع. هـ( یک قطعه زمین زراعی فاقد کاشــت به مساحت 2400 متر 
مربع که با ورثه سید محمد طباطبایی مشترک بوده و 1200 متر مربع آن متعلق به مرحوم 
رضا اکبری اســت ... و ( یک قطعه زمین نوگیر فاقد کاشت که با ورثه مرحوم سید محمد 
طباطبایی مشترک بوده به مساحت 1600 متر مربع که حدود 800 متر آن متعلق به مرحوم 
رضا اکبری می باشد. ز( یک قطعه زمین فاقد کاشت اول دشت جعفرآباد به مساحت 250 
متر مربع. ج( یک قطعه باغ کناره و فاقد کاشت به متراژ 400 متر مربع. ط( یک قطعه زمین 
باغی معروف به نیچیه به مساحت 400 متر مربع. ی( خانه مسكونی و باغچه متصله آن 
به مساحت عرصه کل حدود 1140 متر مربع با اعیانی قدیمی با قدمت باالی 50 سال. با 
عنایت به مراتب فوق و عرف محل و قدرالســهم آب و وضعیت پالک و مشخصات آن و 
میزان مالكیت مشاعی و متصرفات مذکور بابت 12 سهم مشاعی عرضه و تقاضا دسترسی 
به جاده و معبر عمومی و کلیه عوامل موثر ارزش 12 ســهم و سهم هشتم سهم مشاع از 
1200 سهم ششدانگ پالک به مبلغ 254/886/500 ریال و ارزش 7 سهم و سه هشتم 
سهم مشــاع آن به مبلغ 151/902/056 ریال برآورد می گردد و )ارزش اعیانی احتسابی 
برای 12 سهم و سه هشتم سهم مشاع 62/562/500 ریال و لذا 7 سهم و سه هشتم سهم 
آن به مبلغ 37/284/722 ریال است( 2-  دشت انقالب: به موجب قرارداد فروش شماره 
2561 مورخ 1373/11/02 صادره از ســازمان امور اراضی به میــزان 1/7 هكتار معادل 
17000 متر مربع از اراضی دشت انقالب زواره تحت پالک 128 اصلی گرمسیر اردستان 
بخش 17 زواره به  آقای مرحوم رضا اکبــری جعفرآبادی فرزند آقا گل واگذار گردیده که 
برای واگذاری مذکور از طرف خواهان و احدی از خواندگان دو قطعه زمین فاقد کاشت به 

مســاحت حدود 2000 متر مربع واقع در جنگل و یک قطعه زمین باغی به مساحت حدود 
3500 متر مربع و بدون اشــجار و یک قطعه زمین زراعی به مساحت حدود 10000 متر 
مربع بدون کاشت و یک قطعه زمین دامداری به مســاحت حدود 600 متر مربع معرفی 
گردید که ارزش یک سهم از 136 سهم اراضی دشــت انقالب به انضمام قدرالسهم آب 
آن مجموعًا به مبلــغ 2/750/000/000 ریال و ارزش اعیانــی 1/150/000/000 ریال 
است. 3- شهر زواره: خانه مســكونی و زمین و محوطه آن بابت مالكیت مشاعی مرحوم 
رضا اکبری )ده حبه مشاع( بر حســب تصرفات موجود و معرفی شده در محل و تطبیق با 
نقشه کاداستر سند مالكیت قطعات مجزی شــده از آن دارای مساحت عرصه کل 1718 
متر مربع بوده است که بابت فروش 4 حبه مشاع آن و دریافت اسناد مالكیت ارائه شده به 
شرح مشخصات گزارش هیئت محترم کارشناسان به مقدار 404/4 متر مربع مساحت آن 
تحت دو پالک ثبتی مجزی کسر شده و مساحت باقیمانده به مقدار 1313/6 متر مربع که 
وضعیت باقیمانده آن دارای بر با گذر شرقی به میزان 5/70 متر و بر با گذر غربی به میزان 
حدود 33/55 متر می باشد و در قسمت غربی آن یكباب خانه به مسا حت حدود 281 متر 
مربع به صورت محصور شده )عرصه حدود 281 متر مربع و اعیانی حدود 158 متر مربع( با 
اسكلت دیوارهای باربر و سقف آهن با کف موزائیک دیوارها و سقوف اندود و سفیدکاری 
مستعمل، پنجره های فلزی و سرمایش کولرآبی با نصب در حیاط گرمایش بخاری گازی 
 و با ساخت باالی 30 ســال و با گازکشی روکار و اشتراکات و انشــعابات آب و برق و گاز 
می باشد و در سمت جنوبی آن یكباب ساختمان به عنوان کارگاه به مساحت 83 متر مربع 
با سقف فلزی سبک با پوشــش ایرانیت و پنجره های فلزی و کف سیمانی و دیواره های 
اندود شده و در سمت جنوب شرقی آن ساختمان قدیمی به عنوان اصطبل به مساحت 116 
متر مربع احداث گردیده است. با عنایت به موارد فوق و موقعیت محل و گذرها و بر و طول 
و ابعاد باقی مانده مساحت عرصه و اعیانی و مشــخصات و قدمت آنها و ارزش انشعابات 
عرضه و تقاضا و با در نظر گرفتن جمیع عوامل موثر در قیمت گذاری ارزش شــش حبه 
 مشــاع پالک ثبتی 1776 بخش 17 ثبت اصفهان به مبلغ 2/910/000/000 ریال است
 ) ارزش اعیانی 650/000/000 ریال( قیمت کارشناسی شده/ امالک فوق الذکر مجموعًا 
 6/401/902/056 ریــال معــادل 640/190/205 تومان می باشــد. متقاضیان خرید 
می توانند در روز مزایده در جلســه حضور یافته و تا پنج روز قبل از تاریخ مزایده به نشانی 
 زواره مراجعه و مورد مزایــده را از نزدیک بازدید نمایند. اموال فوق به شــخصی واگذار 
 می گردد که باالترین قیمت پیشــنهادی را ارائه نماید. برنده مزایده باید 10 درصد بها را 
فی المجلس به عنوان ســپرده به قسمت اجرا تســلیم نماید و مابقی آن را ظرف مهلت 
یک ماه از تاریخ مزایده به حساب سپرده دادگستری به شماره 2171350218000 واریز 
نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه پســر از کســر هزینه های مزایده به نفع دولت 
ضبط خواهد شد. تاریخ مزایده: 1398/10/22، روز یكشــنبه ساعت 10 ، مكان مزایده: 
 اجرای احكام مدنی دادگاه بخش زواره.  م الف: 686010  اجرای احكام مدنی دادگاه

 بخش زواره
فقدان سند مالکیت

9/152  شــماره نامه: 139885602032001568 نظر به اینكه سند مالكیت هفت دهم 
سهم مشاع از 4 سهم و یک سهم و سه دهم مشــاع از 4 سهم ششدانگ باغ پالک ثبتی 
شماره 1995/1 فرعی از 1 اصلی که در راستای استاندارد سازی به پالک 15524 فرعی 
از یک اصلی تبدیل شده واقع در بخش 17 اصفهان ذیل ثبت 2917 در صفحه 41 و 569  
دفاتر 121 و 48  امالک به نام خانم نیره مرادی صادر و تسلیم گردیده است، سپس نامبرده 
با ارائه درخواســت کتبی به شــماره وارده: 32003533-98/9/12 به انضمام دو برگ 
استشهادیه محلی که امضاء شهود آن ذیل شــماره: 20155-98/9/12 به گواهی دفتر 
خانه 51 اردستان رسیده است مدعی است که سند مالكیت آن به علت جابه جایی مفقود 
گردیده است و درخواست صدور المثنی ســند مالكیت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب 
 به اســتناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی 
می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالكیت نزد 
خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه 
اصل سند مالكیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس 
و اصل سند مالكیت به ارائه کننده سند مســترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر 
اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالكیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به 
صدور سند مالكیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف:686013  ذبیح اله فدائی 

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اردستان 
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معاونت روابط عمومی سپاه حضرت صاحب الزمان)عج( خبر داد: 

 دستگیری کالهبردار
 با وعده استخدام در مراکز  نظامی و اداری

معاونت روابط عمومی سپاه حضرت صاحب الزمان)عج( از دستگیری جاعل و کالهبرداری حرفه ای 
خبر داد که در قبال دریافت پول با وعده استخدام در نهادهای نظامی و اداری از اشخاص کالهبرداری 
کرده است.ضابطان قضایی سپاه حضرت صاحب الزمان)عج( فردی را با عنوان جعلی سردار عابدی 
دستگیر و تحویل محاکم قضایی دادند.این فرد با وعده استخدام در نهادهای نظامی و اداری، معافیت 
از خدمت سربازی و حل و فصل دعاوی قضایی در قبال دریافت پول اقدام به کالهبرداری از اشخاص 
حقیقی می کرد.وی با استفاده از جعل عکس با مقامات ارشد نظام  اعم از کشوری و لشکری با اغوای 
اشخاص بسیاری از آنها کالهبرداری کرده اســت.به اطالع می رساند، اگر این شخص از کسی تحت 

عناوین فوق پول دریافت کرده می توانند برای شکایت به دادسرای خمینی شهر مراجعه  کنند.

رییس پلیس راهور استان:
گسترش محدوده طرح زوج و فرد ضروری است

رییس پلیس راهور اســتان اصفهان گفت: الزم اســت محدوده طــرح زوج و فرد در شــرایط اضطرار 
و روزهایی که هوای کالن شــهر اصفهان آلوده اســت، گســترش یابد.ســرهنگ محمدرضا محمدی 

اظهارکرد: در چنین روزهایی ضروری است 
محدوده طرح زوج و فــرد از در منزل در 
همه معابر و خیابان های این کالن شــهر 
به اســتثنای بزرگراه ها اجرا شود تا حجم 
تردد خودروها کاهش یابد.رییس پلیس 
راهور اصفهان گفت: همــه آلودگی هوای 
اصفهان مربوط به خودروهای دودزا نیست 
بلکه موتورسیکلت ها، کارخانه های بزرگ و 
واحدهای صنعتی اطراف نیز سهم بسزایی 
در این زمینه دارند. وی با بیان اینکه برخی 

خودروها که تصور می شود دودزا نیست، آالینده های زیادی به شهر تحمیل می کنند، تاکید کرد: الزم است 
ساز و کار مشخصی برای مقابله با آلودگی هوا در سطح شهرها تدوین شود زیرا در زمان حاضر این کار به 

تنهایی در توان پلیس نیست.

قاتالن فراری در کاشان دستگیر شدند
با تالش کارآگاهان پلیس آگاهی کاشــان، قاتالن فــراری که مردی 65 ســاله را در یک واحد صنفی 
در یکی از مراکز شهر به قتل رســانده بودند در کمتر از یک هفته شناســایی و دستگیر شدند. سرهنگ 
پاســدار علی قربانی، سرپرســت فرماندهی انتظامی کاشــان با اعــالم این خبر اظهار داشــت: روز 
شــنبه مصادف با نهم آذر ماه ســال جــاری ، در پی تماس خانمی بــا مرکز فوریت های پلیســی ۱۱۰ 
 ، از کشــته شــدن مردی در یــک واحد صنفــی واقع در شــهر کاشــان توســط افرادی ناشــناس

 خبر داد . وی با بیان اینکه ماموران انتظامی بالفاصله پس از وصول خبر به محل حادثه رسیدند، تصریح 
کرد: پس از تایید خبر اولیه توسط ماموران کالنتری، موضوع به بازپرس ویژه قتل و کارآگاهان جنایی و 
تیم بررسی صحنه جرم مرکز تشخیص هویت اعالم شد و با حضور کارآگاهان در صحنه جرم و بررسی های 
اولیه مشخص شد مقتول آقایی 65 ساله بود که بر اثر وارد شدن وسیله سختی به سرش به قتل رسیده 
است.  قربانی خاطرنشان کرد: ماموران پلیس در نهایت با انجام یک ســری اقدامات فنی و پلیسی، 
موفق شدند متهمان را  کمتر از ۴۸  ساعت شناسایی و طی هماهنگی با مقام قضایی، آنها را که به یکی از 
شهرستان های همجوار متواری شده بودند در یک عملیات ضربتی داخل مخفیگاه شان دستگیر کنند. 

رییس دستگاه قضا در سفر به اصفهان وعده حل مشکالت زیادی را داده تا جایی  که امیدواری ها برای برطرف شدن برخی از 
معضالت چندین ساله اصفهان  افزایش یافته است؛

مشکالت، حل شدنی است

رییس قوه قضاییه در حالی ســفر دو روزه  پریسا سعادت
خود به اصفهان را به پایان رساند که در این 
ســفر، دغدغه های اصفهانی ها را شــنید  و دغدغه مندان  بسیاری را از 
نزدیک دید و پای صحبت های آنها نشست. دیدار با کشاورزان اصفهانی 
که  شــخصا پای گالیه های آنها نشســت و وعده هایی را هم جهت رفع 
مشکالت شان داد. معاونان رییســی، برخی از معضالت استان در حوزه 
قضا از جمله زندان ها و سازمان اسناد و امالک  را بررسی کرده  و از نزدیک 
مشکالت و وضعیت زیر شاخه های دستگاه قضا را مشاهده کردند. رییس 
دستگاه قضا در اصفهان با صنعتگران و فعاالن اقتصادی استان اصفهان 
دیدار کرد؛ قشــری که این روزها به شدت در مضیقه های مالی و قانونی 
گرفتار هستند. رییسی در این دیدار گفت، از مدیر جسور و شجاعی که در 
این وضعیت، تحریم ها  را دور بزند دفاع خواهیم کرد و نباید کوچک ترین 
وقفه ای در تولید ایجاد شود. با همه وجود در رونق تولید تالش می کنیم، 
همه دستگاه ها باید در این راه کمک کنند و با حضور شما قطعا این اتفاق 
رخ می دهد. حجت االسالم والمسلمین رییســی، درباره موضوع اطاله 
دادرسی خاطرنشان کرد: باید تعداد شعبات دادرسی در حوزه اقتصادی 
افزایش یابد تا مشــکالت اقتصادی بر طرف  شــود، بودجه نیز از سوی 
مجلس اختصاص داده شود، زیرا  هرچه قاضی را تامین کنیم از جرم ها 

کمتر می شود.وی در زمینه برخورد با قاچاق تصریح کرد: قاچاق خنجری 
بر رونق تولید است، باید با قاچاق سازمان یافته که گاهی با چند کانتینر 
انجام می شود برخورد شود، این مسئله بســیار مهمی است، البته لزوم 
ممنوعیت ورودی کاالیی که در داخل آن را داریم نیز بسیار مهم است و باید 
بر آن تاکید کرد. بخش دیگری از این ســفر اختصاص به بازدید از مرکز 
دادگستری و زیر مجموعه های نهادهای قضایی استان داشت. رییسی 
پس از بازدید سرزده از دادگستری و ز ندان اصفهان در جمع قضات گفت 
اگر کســی تمکن مالی ندارد حبس او چه دلیلی دارد؟ اما این دینی بر 
گردن اوست، همچنین درباره مهریه نیز همین موضوع مطرح است. وی 
ادامه داد:ممکن اســت فردی در پرداخت دین خود دچار مشکل شود و 
تاکید داریم اگر کسی تمکن دارد و نمی دهد، مستنکف است. نباید زندان 
کردن آسان باشد بلکه باید جمعیت کیفری کاهش یابد و حتما این قضیه 

دنبال  شود.
رییسی بیان کرد: همچنین نباید شــخصی که برای وثیقه معطل است، 
زندان شود، سیاست حبس زدایی نکته قابل توجهی است.حجت االسالم 
والمسلمین رییســی بیان کرد: اگر برخورد خوبی با فرد شود در ذهن او 
باقی می ماند، از همکاران می خواهم به شیوه برخوردها با وجود شلوغی 
پرونده ها دقت کنند، برخوردها باید بســیار خوب و مناســب باشد، زیرا 

جایگاه ما اقتــدار و مهربانــی را می طلبد.وی با بیان اینکــه مهربانی به 
معنای کوتاه آمدن از قوانین نیســت و باید اقتدار و مهربانی را با یکدیگر 
داشــت، افزود: حفظ کرامت همه اجزای دادگســتری باید مورد تاکید 
قرار گیرد. رییسی در پایان این سفر و در نشســت خبری با خبرنگاران 
هم از اختصــاص 95۰ میلیارد ریال بــرای رفع کمبودهــای واحدهای 
دادگســتری اســتان خبر داد. وی  گفت: 23 نماینده از دستگاه قضا با 
سفر به شهرستان های اســتان اصفهان از نزدیک در جریان پرونده ها و 
مشــکالت  قضایی قرار گرفتند و نتایج را برای  بررسی در شورای عالی 
اســتان گزارش دادند. رییسی  افزود: براســاس این گزارش ها، برخی 
از واحدهای دادگســتری در بخش ها و شهرســتان ها دارای مشکالتی 
همچون کمبود فضای فیزیکی و تجهیزات  هستند.رییس دستگاه قضا 
گفت: سازمان های وابسته ازجمله پزشــکی قانونی و سازمان زندان ها 
هم دارای مشکالت جدی در برخی از شهرســتان بودند که 95۰ میلیارد 
ریال اعتبار اولیه برای رفع برخی از این مشکالت در نظر گرفته شد.حجت 
االسالم والسلمین سید ابراهیم رییسی  ادامه داد: منابع الزم برای رفع 
تنگناهای پیش رو از محل اعتبارات  قوه قضاییه و منابع استانی تامین 
خواهد شد.حجت االسالم والمسلمین رییســی گفت: استان اصفهان 
با وجود ظرفیت ها در برخی مناطق با کمبودهایی مواجه اســت  که الزم 
است برطرف شود.رییس دستگاه قضا  بیان کرد: راهکارهایی هم برای 
رفع اطاله دادرسی و مشــکالت  پرونده ها  و زندان ها مطرح و مقرر شد 
برای رفع  این مشکالت اقدام شود.حجت االسالم والمسلمین رییسی 
افزود: در نشست شورای عالی قضایی هم تصمیم گیری شد برای رفع 
مشکل نیروی انسانی ازجمله قاضی و کارمند  همچنین  برای گسترش 
شبکه فناوری در استان اقداماتی صورت گیرد که این اقدامات در راستای 
عدالت اســت و  انتظار می رود برای تسریع در رســیدگی به پرونده ها و 
تقویت بخش قضایی و بخش نظارتی قوه قضاییه تاثیرگذار باشد.رییس 
قوه قضاییه با جمع بندی تصمیمات سفر برای رفع مشکالت کشاورزان 
هم موضوع آب اســتان اصفهان  را حل شدنی دانســت و  گفت:  در این 
نشست مقرر شد کارگروهی تشکیل شود تا ضمن بررسی آرای شورای 
عالی امنیت ملی، شورای عالی آب و دیوان عدالت اداری کشور موضوع 
حقابه کشاورزان اصفهان بررســی و نتایج برای حل مشکل با دولت در 
میان گذاشته شــود.حجت االسالم والمسلمین  رییســی با بیان اینکه  
مقرر شد شورای حل اختالف کشــاورزان تا چند روز آینده تشکیل شود 
افزود:کارگروهی هم برای پیگیری حقابه کشاورزان تشکیل شده که با 
مشارکت دستگاه های قضا، اجرایی و جامعه کشاورزان تمامی سوابق را 

مرور کنند تا راهکاری برای حل این مشکل ارائه  شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، بیشترین مشکالت مربوط به آلودگی هوا در کشور را مدیریتی، نبود برنامه ریزی و اقتصادی خواند و گفت: حل این 
مشکل در کالن شــهرها از جمله اصفهان نیاز به برنامه و پول کافی دارد.یعقوب حاجی زاده افزود: مسئله آلودگی هوا باید در سطح کالن مدیریت کشوری پیگیری و 
اولویت دهی شود زیرا نیاز به اعتبار و برنامه دارد.این متخصص مهندسی کنترل آلودگی هوا با اشاره به برنامه هایی که در کشورها و شهرهای مختلف اروپایی و آسیایی 
برای رفع آلودگی هوا اجرا شد، اظهارداشت: آلودگی هوا چیزی نیست که قابل کنترل نباشد.این دانشیار مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، 
تخصص داشتن افرادی که در بخش های مرتبط با آلودگی هوا مسئولیت دارند و کار می کنند را ضروری دانست و تاکید کرد: متاسفانه به نظر می آید برخی از کسانی 
که دست اندرکار هستند، تخصص الزم در این زمینه ندارند یا اهمیت موضوع را به خوبی نمی دانند.به گفته وی، دوشنبه یازدهم آذر امسال هوای کالن شهر اصفهان 
بسیار آلوده بود؛ اما مدارس تعطیل نشد در حالی که طی دو روز قبل آن که آلودگی هوا کمتر بود، مدارس تعطیل شدند.این پژوهشگر مرکز تحقیقات محیط زیست 
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با تاکید بر اینکه بخش عظیمی از آلودگی کالن شهرهای کشور مربوط به خودروهاست، گفت: نقش خودروها در این موضوع در زمان 
حاضر بسیار پر رنگ تر از صنایع شده است.حاجی زاده، نقش شهرداری ها در رفع این مشکل را بسیار مهم خواند و اضافه کرد: بر اساس نتایج تحقیقی که در تهران 
صورت گرفت، ۸5 درصد از آلودگی هوای این کالن شهر از خودروهاست.وی با بیان اینکه نیمی از این آمار مربوط به اتوبوس ها، مینی بوس ها و موتور سیکلت هاست، 

ادامه داد: اگر شهرداری با صرف بودجه، اقدام به نوسازی آنها کند بخشی بزرگی از این مشکل حل خواهد شد.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:

حل مشکل آلودگی هوا در اصفهان نیاز  به برنامه و اعتبار دارد
مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان خبر داد:

کاهش 25 درصدی آمار حریق طی  یک سال اخیر
مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان گفت: در آبان ماه سال جاری ۷۸۷ 
مورد حریق و حادثه در شهر اصفهان رخ داده است.محسن گالبی اظهار کرد: در هشتمین ماه از سال جاری 
تعداد 3۱3 مورد حریق و تعداد ۴۷۴ مورد حادثه اتفاق افتاده که با حضور به موقع نیروهای آتش نشان 
اطفا و امدادرسانی شده است.مدیرعامل سازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان از 
کاهش 25 درصدی آمار حریق در شهر اصفهان در یک سال گذشته)مهرماه 9۷ تا مهرماه 9۸( خبر داد و 
گفت: فرهنگ سازی و آموزش، همکاری شــهروندان و رعایت نکات ایمنی باعث کاهش این آمار شده 
است.وی ادامه داد: در تفکیک تماس های غیرعملیاتی می توان گفت تنها 2۰ درصد تماس ها عملیاتی و 
پیشگیری و 5۰ درصد مزاحمت با تلفن های عمومی و رایگان است، همچنین خطای تماس پنج درصد 
موارد را شامل می شود.آتشپاد گالبی با بیان اینکه میزان مزاحمت تلفنی کودکان 25 درصد است، گفت: 
گرایش برخی افراد به مزاحمت و آزار دادن دیگران که از آن با عنوان »سادیســم« یاد می شود یکی از 

علت های اصلی مزاحمت است.

فراخوان اعزام مشموالن فوق دیپلم به پایین استان اصفهان 
برای اعزام به خدمت

رییس مرکز اطالع رسانی فرماندهی انتظامی استان اصفهان از اعالم فراخوان معاونت وظیفه عمومی 
استان اصفهان مبنی بر اعزام مشــموالن فوق دیپلم به پایین برای اعزام به خدمت دوره ضرورت خبر 
داد. ســرهنگ  جواد درســتکار گفت: برابر اطالعیه معاونت وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی استان 
اصفهان کلیه مشموالن فوق دیپلم به پایین که برگ اعزام به خدمت به تاریخ ۱9 آذرماه را دریافت کرده اند 
می بایست با مراجعه به مراکز پلیس+۱۰ برگ معرفی نامه مشموالن به مراکز آموزش را دریافت و برابر 
اطالعات مندرج در آن اقدام کنند. وی افزود: براساس این اطالعیه مشموالن مذکور می بایست ساعت ۷ 
صبح روز سه شنبه ۱9 آذرماه در محل شهرک آزمایش شهر اصفهان حضور یافته تا به خدمت دوره ضرورت 
اعزام شوند.رییس مرکز اطالع رسانی پلیس اصفهان گفت: عدم حضور به موقع در زمان و محل تعیین 
شده غیبت محسوب شده و برابر ماده 5۸ قانون خدمت وظیفه عمومی محرومیت های اجتماعی را برای 
مشموالن غایب در پی خواهد داشت.سرهنگ درستکار خاطر نشان کرد: مشموالن می توانند با مراجعه به 
پایگاه فرهنگی سرباز به نشانی www.vazife.ir مدارک و وسایل مورد نیاز جهت ارائه به مراکز آموزش 

را رویت و در موعد اعزام همراه داشته باشند.

با مسئولان
س: ایمنا

عک

اخبار

رییس کل دادگستری استان:

پرونده های مانده اصفهان تا 
پایان سال مختومه می شود

چهره روز

رییس کل دادگســتری اســتان اصفهان با 
بیان اینکه کاهش پرونده ها و توسعه شعب 
و مراکز قضایی طی شش ماه گذشته اتفاق 
افتاده، اظهار داشت: این روند ادامه دار خواهد 
بود و تا پایان ســال همه پرونده های مانده 
را مختومه خواهیــم کرد.محمدرضا حبیبی 
در دیــدار کارکنان قضایی و قضات اســتان 
اصفهان با رییس قــوه قضاییه با بیان اینکه 
موجودی ۱6 هــزار فقره پرونده در اســتان 
اصفهان در خرداد را به ۱۱ هزار پرونده در آبان 
ماه رســاندیم، اظهار کــرد: در همه دادگاه ها 
5۰۰ فقره پرونده را با حرکت جهادی کاهش 
دادیم. وی ادمــه داد: این رونــد ادامه دار 
خواهد بود و تا پایان ســال همه پرونده های 
مانــده را مختومه خواهیــم کرد.رییس کل 
دادگستری استان اصفهان با بیان اینکه ۱۷۰۰ 
پرونده با آرای قطعــی در خصوص تخریب 
ساخت و ساز به دنبال تغییر کاربری در استان 
اصفهان وجود دارد، گفت: در این زمینه اجرا 
و در نهایت مختومه شدن این پرونده ها را در 
دســتور کار داریم. وی در خصوص کاهش 
جمعیت کیفری زندان ها نیــز اظهار کرد: در 
چند ماه گذشــته صد نفر از زندانیان مهریه 

آزاد شده اند.

تحدید حدود عمومی 
9/140 پیرو آگهی نوبتی مورخه 1398/08/01 و به موجب ماده 14 قانون ثبت 

تحدید حدود رقبات زیر واقع در بخش ثبتی دهاقان بشرح ذیل انجام می گردد.
 اول- شــماره هــای فرعــی از 124- اصلــی واقــع در اراضــی بــر آفتاب

 دهاقان 
747- آقای اصغر رضوانی دهاقانــی فرزند جواد ششــدانگ یک قطعه زمین 

مزروعی واقع در اراضی بر آفتاب دهاقان
748- آقای اصغر رضوانی دهاقانــی فرزند جواد ششــدانگ یک قطعه زمین 

مزروعی واقع در اراضی بر آفتاب دهاقان 
روز شنبه 1398/10/07 

دوم- شماره های فرعی از 126- اصلی واقع در اراضی خیرآباد دهاقان

59- خانم مهری رحمان خدایی فرزند محمود ششدانگ یک درب باغ واقع در 
اراضی خیرآباد دهاقان

266- خانم فریبا ابراهیمیان دهاقانی فرزند اکبرآقا ششدانگ یک قطعه باغ واقع 
در اراضی خیرآباد دهاقان

روز یک شنبه 1398/10/08 
 ســوم- شــماره های فرعی از 127- اصلــی واقــع در اراضی خلــف دزجا 

دهاقان
1069- خانم نفیسه امیری دهاقانی فرزند حسین ششدانگ یک قطعه باغ واقع 

در اراضی خلف دزجا دهاقان
1974- خانم مریم خاوری فرزند رحمن ششدانگ یک قطعه باغ واقع در اراضی 

خلف دزجا دهاقان

1975- خانم مریم خاوری فرزند رحمن ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی واقع 
در اراضی خلف دزجا دهاقان
روز دوشنبه 1398/10/09

چهارم- شماره های فرعی از 371- اصلی واقع در اراضی موسوم به گود زندان 
بخش ثبتی دهاقان

1- آقایان ناصر خســرو و ابراهیم خسرو فرزندان حســن ششدانگ یک قطعه 
زمین مزروعی بانضمام یک حلقه چاه و تاسیســات موجود در آن واقع در بخش 

ثبتی دهاقان
روز سه شنبه 1398/10/10 

به ترتیب از ساعت 9 صبح به بعد در محل شروع و بعمل خواهد آمد. لذا بموجب 
ماده 14 قانون ثبت به صاحبان امالک و مجاورین اعالم می شــود که در روز و 

ســاعت مقرر در محل حضور یابند چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده 
قانونی آنها در موقع تعیین حدود حاضر نباشند مطابق ماده 15 قانون مزبور ملک 
آنها با حدود اظهار شــده از طرف مجاورین تحدید حدود خواهد شد. اعتراضات 
مجاورین و صاحبان امالک کــه در موقع مقرر در محل حاضــر نبودند مطابق 
مقررات ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلــس تعیین حدود فقط تا 
 30 روز پذیرفته خواهد شــد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانــون تعیین تکلیف 
پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض به 
این اداره بایستی با تقدیم دادخواســت به مرجع ذیصالح قضائی گواهی تقدیم 

دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نماید.
تاریخ انتشار: 1398/09/16 

م الف: 670657 زهرا یعقوبی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک دهاقان

حدیث زاهدی ساختمان جدید ستاد 
دیه استان اصفهان در 
ماه شعبان و  در آستانه برگزاری اعیاد شعبانیه،  با 
هدف حفظ کرامت انسانی و ارتقای خدمت رسانی 
به مراجعین و همچنین تسهیل اجرای فرآیند آزاد 
سازی زندانیان نیازمند جرائم غیر عمد با بهره گیری 
از فضا و ساختار مناسب اداری در سه طبقه  با کمک 
مالی ۱6 میلیارد ریالی خیــران نیکوکار  با زیربنای 
۷۸۰ مترمربع در ســه طبقه به بهره برداری رسيد. 
رییس سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی 
کشور در آیین افتتاح ســاختمان جدید ستاد دیه 
اصفهان  گفت: طی 3۰ سال فعالیت ستاد دیه ، ۱3۰ 
هــزار زندانی غیرعمــد از بنــد رهایی یافتــه اند و 

برنامه ریزی هایی هم در حال تدوین است تا زمینه 
آزادی دیگر زندانیان غیرعمد فراهم شود. علی اصغر 
جهانگیر افزود:  باحمایت مالی خیران نوع دوست 
آمار آزادی زندانیان در بند ۱۰ درصد بیشــتر از سال 

گذشته شده است.
 رییس سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی 
کشــور بر ضرورت توجه بیشــتر به اصالح و تربیت 
زندانیان بــه عنوان یکی از وظایف اصلی ســازمان 
زندان ها تاکیــد کرد و گفــت: برنامه های فرهنگی 
متعددی در زندان ها در دستور کار است و کالس های 
متنوعی هم در همین زمینه  برگزار می شود.وی  در 
زمینه اشــتغال زندانیان و حمایت از خانواده های 
آنان هم افــزود: یکی از وظایف ســازمان زندان ها 

حمایت از خانــواده زندانی و فــرد زندانی پس از 
خروج از بند است تا با ایجاد اشــتغال از  بازگشت 
مددجو به زندان جلوگیری  شــود و زندگی سالم را 

در پیش بگیرد.
اســدا...گرجي زاده مدیر کل زندان های اســتان 
اصفهان هم در این آیین، ستاد دیه استان اصفهان 
را دارای رتبه نخست در کشــور معرفی کرد و گفت: 
امروز زمینه آزادی 6۰ زندانی جرائم غیرعمد استان 

با حمایت  خیران فراهم شده است.
گرجی زاده در پايان خاطر نشان كرد: سال گذشته 
هزارو 25۰ زندانی جرائم غیرعمد و از ابتدای امسال 
تاکنون هم 5۱۰ زندانی جرائم غیرعمد با کمک خیر 

نیکوکاران به آغوش خانواده بازگشتند.

رییس سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور در آیین افتتاح ساختمان جدید ستاد دیه اصفهان مطرح كرد:

آمار آزادی زندانیان در بند 10 درصد افزايش يافته است



شنبه 16 آذر 1398 / 10 ربیع الثانی 1441/ 7 دسامبر  2019/ شماره 2856

یکی از خواهران منصوریان چینی شد!
سهیال منصوریان، سانداکار وزن 52- کیلوگرم تیم ملی ووشوی بانوان کشورمان، با قراردادی سه ساله 
به باشگاه شین در لیگ ووشو چین پیوست. وی، مدال برنز نهمین دوره رقابت های ووشوی قهرمانی 
آسیا در تایوان را در کارنامه خود دارد و حاال قرار است به مدت سه سال برای یک باشگاه چینی در لیگ 
این کشور مبارزه کند. شهربانو و الهه منصوریان دیگر خواهران این ووشوکار هستند که آنها نیز با حضور در 

کشور چین گویا با پیشنهادهایی که دارند، قرار است در لیگ این کشور فعالیت کنند.

دعوت دو بوکسور اصفهانی به تیم های ملی
دو بوکسور اصفهانی به اردوی تیم های ملی امیدو بزرگسالن بوکس دعوت شدند. محمدعلی شهیدی از 
اصفهان به همراه 2۱ ملی پوش دیگر به اردوی تیم ملی بوکس دعوت شدند تا تمرینات خود را زیر نظر کادر 
فنی انجام دهند.همچنین علی ساربان از اصفهان به همراه ورزشکارانی از سراسر کشور به دور دوم اردوی 
تیم بوکس امید که از  امروز  در بندر انزلی برگزار می شود، دعوت شد. ملی پوشان تمرینات خود را زیر نظر 
کوروش مالیی، سرمربی تیم ملی انجام می دهند. مسابقات بوکس قهرمانی آسیا اسفند ماه به میزبانی 
تاشکند ازبکستان برگزار خواهد شد و ملی پوشان کشورمان برای حضور در این رقابت ها آماده می شوند.

ابقای »روناسی« در  رأس هیئت ووشوی استان اصفهان
محسن روناسی در مجمع انتخاباتی هیئت ووشوی استان اصفهان برای 4 سال دیگر به عنوان رییس این 
هیئت باقی ماند. معاون توسعه ورزش اداره کل ورزش و جوانان استان گفت: در این مجمع انتخاباتی از  ۱9 
رای مأخوذه، محسن روناسی با کسب ۱3 رای در مقابل حمید آذری با 6 رای پیروز شد و به عنوان رییس 
هیئت ووشوی استان اصفهان برای چهار سال دیگر انتخاب شد. علیرضا امینازاده افزود: قاسم ستاری، 
محسن روناسی، فرشته عبدالهی، ابراهیم آســترکی، حمیدرضا آذری، حمیدرضا پارسی منش، ابوذر 
لطف ا...خواجو و محمدحسین ربیعی نامزدهای این انتخابات بودند که فرشته عبدالهی و محمدحسین 
ربیعی در این مجمع حاضر نشدند، حمیدرضا پارســی منش، ابوذر لطف ا... خواجو و قاسم ستاری هم 

انصراف خود را اعالم کردند.

هفته دهم لیگ برتر بسکتبال؛

ذوب آهن برد، آبادانی ها اولین شکست را تجربه کردند
در هفته دهم لیگ برتر بسکتبال کشور، ذوب آهن اصفهان برد تا آبادان اولین شکست فصل خود را تجربه 
کند. در این دیدار آسمان خراش های ســبز پوش با برتری 9 امتیازی و در خانه حریف به برتری دست 
یافتند. دیگر مدعی این فصل یعنی شهرداری گرگان نیز در دیدار با مس کرمان ته جدولی به برتری رسید 
تا شاگردان شاهین طبع بار دیگر قدرت خود را به رخ حریف بکشند. شگفتی این هفته در بندرعباس رقم 
خورد، جایی که مهرام تهران برابر شهرداری بندرعباس متحمل شکست شد. مهرام دو بازی قبلی خود 
را مقابل دو تیم مدعی یعنی شهرداری گرگان و پتروشیمی بندرامام برده بود و کمتر کسی فکر می کرد 

بندرعباسی ها ترمز تهرانی ها را بکشند.

رومانی، میزبان مسابقات وزنه برداری جوانان جهان شد
میزبان جدید مسابقات وزنه برداری قهرمانی جوانان جهان 2۰2۰ انتخاب شد. هیئت رییسه فدراسیون 
جهانی وزنه برداری جلسه فوق العاده ای در لوزان سوئیس برگزار کرد. در این جلسه میزبان مسابقات 
قهرمانی جوانان جهان 2۰2۰ نیز مشخص شد. پیش از این مصر میزبان بود؛ اما فدراسیون وزنه برداری 
مصر به دلیل رسوایی دوپینگ ازسوی کمیته ملی المپیک خود تعلیق شد. هیئت رییسه از میان چهار 
کاندیدا )گرجستان، یونان، رومانی، لهستان( شهر بخارست رومانی را به عنوان میزبان انتخاب کرد. 

در روز بد ذوبی ها، سپاهان هم صدر جدول را از دست داد؛

اصفهانی ها، تیم های ناکام هفته سیزدهم

نساجی مازندران- سپاهان اصفهان
طالیی پوشــان نصف جهان در حالی عصر پنجشنبه مقابل تیم نســاجی مازندران صف آرایی کردند که برای 

حفظ صدرنشــینی نیاز مبرمی به کسب ســه امتیاز این دیدار داشتند. شــاگردان امیرقلعه نویی بازی را هم 

خوب شروع کردند و در دومین دقیقه این دیدار، روی حرکتی که آنها از سمت چپ انجام دادند، رضا میرزایی 

صاحب توپ شد و با ورود به محوطه جریمه نســاجی و ارســال پاس رو به عقب، فرصت بسیار خوبی برای 

نورافکن ایجاد کرد و این بازیکن هم دروازه نســاجی را گشــود تا ســپاهانی ها جلو بیفتند؛ امــا در ادامه کار، 

نبض بازی از دســت آنها خارج شــد و تیم نســاجی مازندران حمالت متعددی را روی دروازه طالیی پوشان 

ترتیب داد تا این که در دقیقه 57 موفق شد بازی را به تساوی بکشــاند. در ادامه این شاگردان رضا مهاجری 

بودند که توانســتند دومین گل خود در این بازی را در دقیقه 66 وارد دروازه حریف کنند. ســپاهانی ها کمتر از 

چند دقیقه بعد گل تســاوی را به ثمر رســاندند؛ اما با این نتیجه و با توجه به برتری تیم استقالل تهران مقابل 

پدیده شــهر خودرو از صدر جدول فاصله گرفتند و این جایگاه را به شــاگردان اســتراماچونی تقدیم کردند. 

 سپاهانی ها امیدوارند که با توجه به یک بازی کمتر نسبت به آبی پوشان پایتخت بار دیگر بتوانند بر صدر جدول

 تکیه بزنند.

ذوب آهن- پرسپولیس
 سبزپوشان اصفهانی در شرایطی عصر پنجشنبه و در ورزشگاه فوالد شهر مقابل تیم پرسپولیس قرار گرفتند 

که آنها طی 9 سال گذشته مقابل این تیم در این ورزشگاه شکستی را متحمل نشده بودند. سرخ پوشان تهرانی 

که در هفته های گذشته نتایج خوبی را به دست نیاورده بودند این بازی را تهاجمی آغاز کردند و موقعیت های 

متعددی را روی دروازه تیم ذوب آهن ایجاد کردند تا این که با گل مهدی ترابی از روی ضربه پنالتی نیمه اول با 

پیروزی به پایان رسید. نیمه دوم در شرایطی آغاز شد که تصور می شد ذوب آهن برای جبران نتیجه به زمین 

برود ولی بازهم این پرسپولیس بود که توانست دوبار دیگر توسط علیپور و ترابی به گل برسد و حمالت ذوبی ها 

نتیجه ای نداشت تا کالدرون با این برد 3 بر صفر از زیر فشار خارج شود و منصوریان همچنان خطر برکناری را 

حس کند. در نیمه دوم این بازی البته رادوشویچ ،گلر دوم پرسپولیس هم با چند سیو عالی توانست مانع از 

بازگشت ذوب آهن به بازی شود. شاگردان کالدرون با کسب سه امتیاز این دیدار، 22 امتیازی شدند و پس 

از تیم های استقالل تهران، ســپاهان اصفهان و تیم پدیده شــهر خودرو در رده چهارم جدول رده بندی جای 

 گرفتند. سبزپوشــان با قبول این شکســت هم چنان ۱۱ امتیازی ماندند و به رده دوازدهم جدول رده بندی 

سقوط کردند.

دور جدید اردوی آماده ســازی ملی پوشان والیبال 
ایران بــرای مســابقات انتخابی المپیــک 2۰2۰، از 
روز چهارشــنبه ۱3 مرداد زیر نظر ایگــور کوالکوویچ 
سرمربی تیم ملی آغاز شــد. کوالکوویچ در گفت وگو 
با روابط عمومی فدراســیون، بعد از شروع تمرینات، 
در ارزیابی خود از وضعیت تیم گفت: بازیکنان حاضر 
در اردو، از مسابقات فشــرده لیگ ایران می آیند و در 
هفته دو مســابقه انجام داده اند که ایــن برای آن ها 
خیلی پرفشار و سخت بوده است. از روز شنبه کار ما 
جدی تر پیگیری خواهد شــد و تمرینات بسیاری را 
باید تکرار کنیم تا هماهنگی بیشتری به وجود بیاید. 
بازیکنان تیم ملی نیاز به زمان دارند تا به آمادگی مد 

نظر ما برسند. سرمربی تیم ملی والیبال افزود: تمامی 
بازیکنان شانس حضور در انتخابی المپیک را دارند 
و همه آن ها می توانند به ما در این مسیر کمک کنند. 
در نهایت تعدادی از بازیکنان، ما را در چین همراهی 
نخواهند کرد؛ اما باید به کارشــان ادامــه دهند و در 
باشگاه های خود برای رقابت های بعدی تالش کنند 
تا در صورت نیاز، در آینــده بتوانند به تیم ملی کمک 
کنند. وی، درباره اهمیت صعود به المپیک بیان کرد: 
این مســابقات برای ما از اهمیت ویژه ای برخوردار 
اســت. این تورنمنت مهم تر از بقیه رقابت هاســت. 
باید بــرای موفقیت بجنگیم و به همــه جوانب فکر 
کنیم،عالوه بر این  تــالش حداکثری خودمان را نیز  

افزایش دهیم تا برای مسابقات، از نظر ذهنی و بدنی 
در بهترین وضعیت باشیم. کوالکوویچ ادامه داد: فشار 
زیادی برای صعود به المپیک روی تیم ما وجود دارد. 
المپیک باالترین سطح مسابقات در جهان است و در 
مسیر رسیدن به این رقابت بزرگ، بدون تحمل فشار 
و ســختی، موفقیت ممکن نخواهد بود. ما هم مثل 
همه ورزشکاران سطح اول دنیا، می جنگیم و تالش 

می کنیم تا بهترین باشیم. 

سرمربی تیم ملی والیبال:

برای صعود به المپیک، فشار زیادی روی ماست

تیم فوتبال برایتون به دلیل ریخت و پاش در خرید بازیکنان جدید که یکی از آن ها علیرضا جهانبخش بود، در سال مالی خود متحمل 22 میلیون پوند ضرر مالی 
شده است. این باشگاه ساحلی که به دلیل سبک ماجراجویانه سرمربی جدیدش، گراهام پاتر، مورد تمجید و تحسین قرار گرفته در دومین فصل حضورش 
در لیگ برتر متحمل خسارت مالی شد.این باشگاه که به مرغ دریایی معروف است، زیان 22 میلیون پوندی قبل از کسر مالیات را برای سال منتهی به پایان 
ژوئن 2۰۱9 منتشر کرد، در حالی که فصل قبل از آن سود ۱2.۱ میلیون پوندی را گزارش کرده بود.گردش مالی )ترنور( ۱43.4 
میلیون پوندی برایتون تغییر اندکی داشــت؛ اما این ضرر و زیان نتیجه افزایش 4۰ میلیون پوندی در هزینه های عملیاتی 
است که از ۱29.7 میلیون پوند به ۱6۸ میلیون پوند رسید. بخشی از این هزینه ها با فروش چند بازیکن تا حدودی جبران 
شد. خروجی های این دوره سام بالدوک و الیور نوروود بودند و 4.6 میلیون پوند از فروش بازیکنان وارد باشگاه شد، این 
درحالی است که برایتون 76.5 میلیون پوند برای خرید چند بازیکن جدید هزینه کرد. خریدهای باشگاه در فصل 2۰۱۸-2۰۱9 

شامل علیرضا جهانبخش بازیکن ملی پوش ایران و دن برن مدافع میانی، می شد. 

لژیونر ایرانی باعث ضرر چند میلیون پوندی تیم انگلیسی شد!
 »ویلموتس« 

نتیجه انتخاب بدون مطالعه

چهره روز

وز عکس ر

خوشحالی 
 استراماچونی
  بعد از گل 

دیاباته
پس از گلزنــی دیاباته مقابل 
 شــهر خــودرو، شــادی گل 
آندره آ استراماچونی سرمربی 

استقالل جالب توجه بود.

آلگری در کالس انگلیسی؛

بازگشت از تابستان آینده
درحالی که طی هفته های اخیر شایعات زیادی درباره منصوب شدن قریب الوقوع مکس آلگری، 
مربی ســابق یوونتوس به عنوان ســرمربی یکی از دو تیم بایرن مونیخ یا آرســنال مطرح شده و 
گفته می شود او از ژانویه هدایت یکی از این دو تیم را به عهده خواهد گرفت، آلگری می گوید زمان 
بازگشتش به میادین فوتبال از فصل آینده خواهد بود.آلگری بعد از آنکه در فصل گذشته آرسنال را 
برای هشتمین بار پیاپی قهرمان سری آ کرد از این تیم جدا شد و تا کنون در جای دیگری مشغول 
به کار نشده است. امری 52 ساله که این 
روزها در حال یاد گرفتن زبان انگلیسی 
اســت بعد از اخراج نیکو کوواچ از بایرن 
مونیخ و اونای امری از آرسنال به عنوان 
یکی از مهم ترین گزینه های جایگزینی 
آنها معرفی شده ؛ اما آلگری در گفت وگو 
با ESPN در این باره گفت: »بازگشــت 
من از تابســتان آینده خواهد بود. فکر 
کنم می شود گفت که یک سال از فوتبال 
مرخصی گرفته ام. من و مدیر برنامه هایم 
پارسال به این نتیجه رســیدیم. به محض اینکه رابطه ام با یوونتوس به پایان رسید تصمیم گرفتم 
که یک سال از میادین دور باشم. از پنج سال حضور در یوونتوس و یک سال دوری از فوتبال، دلم 
نمی خواهد وقتی به فوتبال برمی گردم ناکام بشــوم.« آلگری درباره شــرکت در کالس های زبان 
انگلیسی گفت: »من اینجا در میالن مشغول یاد گرفتن انگلیسی هستم و حاال می توانم خیلی خوب 
صحبت کنم. هر چند بخش لیسنینگ به نظرم مشکل تر است. وقتی با کسی صحبت می کنم اگر او 
آرام تر صحبت کند متوجه حرف هایش می شوم. من فیلم ها را به زبان انگلیسی می بینم و مطالبی 

که به انگلیسی می خوانم را کامال متوجه می شوم.«

فیگو:

مشکلی برای برگزاری ال کالسیکو نمی بینم
در تاریخ 23 اکتبر کمیته برگزاری مسابقات اللیگا به دلیل نا آرامی های حاکم بر کاتالونیا، دیدار ال 
کالسیکو که قرار بود 26 اکتبر برگزار شود را به تعویق انداخت. کمی بعد تاریخ جدید ال کالسیکو اعالم 
شد و دو تیم ۱۸ دسامبر )27 آذر( در نوکمپ باید به مصاف یکدیگر بروند. هدف کمیته اللیگا این بود 
که جو منفی حاکم بر کاتالونیا تا ۱۸ دسامبر آرام شود ولی اپلیکیشن سونامی دموکراتیک در حال 
جمع آوری امضا برای روز برگزاری ال کالسیکو است و تاکنون بیش از ۱۰ هزار نفر قصد راهپیمایی در 
آن روز و اختالل در برگزاری بازی را دارند. رئال مادرید قرار است روز بازی وارد بارسلون شود و مسیر 
فرودگاه ال پرات تا هتل محل اقامت این تیم ۱7 کیلومتر است و نگرانی شدید امنیتی در این مورد 
وجود دارد. زمزمه هایی مبنی بر آسیب رساندن به اتوبوس حامل بازیکنان رئال مادرید شنیده می 
شود و باشگاه مادریدی قصد دارد تا از لحاظ امنیتی تضمین های الزم را بگیرد. در غیر این صورت 
احتمال برگزار نشدن ال کالسیکو وجود خواهد داشت. لوئیس فیگو، ستاره سابق بارسا و رئال که 
با انتقالش از بارسا به رئال در ســال 2۰۰۰ حواشی فراوانی را باعث شــد،  همراه با فرناندو هیه رو، 
 فرناندو مورینتس و روبرتو کارلوس در نشستی خبری مربوط به یک بازی خیریه، به صحبت در مورد

 ال کالسیکو پرداخت. فیگو با یادآوری ال کالسیکوی وحشتناک سال 2۰۰2 گفت: »من در نوکمپ 
بازی کردم در حالی که امنیت من تضمین شــده نبود. اگر آن بازی بدون مشکل برگزار شد، دلیلی 
 برای عدم برگزاری ال کالسیکوی پیش رو نمی بینم. معتقدم این بازی بدون هیچ مشکلی به اتمام 

خواهد رسید.«

فوتبال جهان

شــواهد و قرائن از جدایــی زودهنگام مارک 
ویلموتس از  تیم ملی ایران خبر می دهد و باید 
کار مرد بلژیکی را با تیم ملی تمام شده بدانیم. 
ویلموتس که قرار بود میراث دار  کی روش باشد 
و تیم ملی با او فوتبــال هجومی را تجربه کند، 
خیلی زود با ایران به بن بست رسید و واضح 
است که هم خود ویلموتس و هم فدراسیون 
فوتبال عالقه ای به ادامه همکاری ندارند و به 
دنبال توافق برای جدایی هستند و فدراسیون 
هم قول داده با کمترین هزینه این کار را انجام 
دهد ولی به وعده های این فدراسیون خیلی 
نمی توان دل بست.در روزهای ابتدایی حضور 
ویلموتس از او به عنوان یک مربی اهل سازش 
و آرام یاد می شــد که به خاطــر مطالباتش 
جنجال به پا نمی کند و شــرایط فدراسیون را 
درک کرده ولی او در عمل خالف این موضوع 
را نشان داد و حتی دیدار حســاس با عراق را 
فدای مطالبات مالی اش کرد. البته دستمزد 
هر شخصی حق اوســت و باید پرداخت شود 
ولی مربیان حرفه ای هرگز شــرایط فنی تیم 
های تحت هدایت شــان را فــدای پول نمی 
کنند؛ کاری که مارک ویلموتس بلژیکی انجام 
داد و دودش هم به چشم تیم ملی کشورمان 
رفت. کســی نمی داند پیش از بازی با عراق 
بین تاج و ویلموتس چه گذشــته ولی به نظر 
می رسد او حتی نمی خواسته مقابل همسایه 
غربی هم روی نیمکت تیم ملی بنشــیند که 
میزان تعهد کاری او را نشــان می دهد و ثابت 
می کند این مرد بلژیکی چقدر برای فوتبال ما 
انتخاب غلطی بوده اســت؛ انتخابی که کامال 
بدون مطالعه انجام شــد و حضور ویلموتس 
در فوتبال ایران تنها به خاطر سابقه اش در تیم 
ملی بلژیک بود و او اصال آمادگی کار کردن در 

ایران را نداشت.

منهای فوتبال
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هفته سیزدهم رقابت های لیگ برتر فوتبال کشور در حالی عصر پنجشــنبه با برگزاری شش دیدار به پایان رســید که این هفته به کام تیم های اصفهانی نبود.سپاهان با تساوی مقابل تیم  سمیه مصور
نساجی مازندران صدر جدول را به استقالل تهران واگذار کرد و ذوب آهن با قبول شکست سنگین مقابل تیم پرسپولیس تهران، رکورد 9 ساله شکست ناپذیری در فوالد شهر را از دست داد.
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مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری شهرداری خبر داد:

اجرای فاز نخست پروژه نیروگاه خورشیدی میدان میوه و تره بار
مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل شــهری و فرآورده های کشاورزی شــهرداری اصفهان گفت: 
پروژه فاز نخست نیروگاه خورشیدی میدان مرکزی میوه و تره بار شهرداری اصفهان در مرحله انتخاب 
سرمایه گذار است تا با مشارکت این سازمان احداث شــود. محمدمجیری اظهار کرد: با توجه به اینکه 
ظرفیت خوبی در میدان مرکزی میوه و تره بار برای ایجاد نیروگاه خورشیدی وجود دارد، در صدد احداث 
یک نیروگاه ۵۰۰ کیلوواتی در میدان مرکزی میوه و تره بار با مشــارکت بخش خصوصی برآمدیم. وی 
افزود: بر اساس برنامه ریزی انجام شده نیروگاه خورشیدی با ظرفیت حدود ۵۰۰ کیلووات روی سقف 
تاالر ۲۶ میدان مرکزی میوه و تره بار ایجاد می شــود. مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری و 
فرآورده های کشاورزی شهرداری اصفهان با تاکید بر اینکه میدان مرکزی میوه و تره بار ظرفیت شش 
مگاواتی تولید برق را دارد، خاطرنشان کرد: با توجه به ظرفیت بسیار خوبی که در میدان مرکزی میوه و 
تره بار اصفهان وجود دارد، می توان نیروگاه خورشیدی را  روی بام سایر تاالرهای این میدان نیز احداث 
کرد. وی ادامه داد: پروژه احداث فاز نخست نیروگاه خورشیدی میدان مرکزی میوه و تره بار شهرداری 
اصفهان در مرحله اعالم فراخوان از سوی سازمان ســرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری 
اصفهان است  تا پس از انتخاب مشــارکت کننده بخش خصوصی و با همکاری این سازمان، عملیات 

اجرایی آن آغاز شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان:

اصفهان، سالن حرفه ای تئاتر ندارد
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اســالمی اصفهان با بیان اینکه تئاتر یکی از رشــته های مهم هنری اصفهان 
است، اظهار کرد: اهالی تئاتر در خصوص کمبود ســالن های تئاتر برای تمرین و اجرا گالیه مند هستند 

بنابراین حوزه تئاتر نیازمند توجه بیشــتر 
است. حجت االسالم محمدعلی انصاری 
با اشاره به این که شرایط اقتصادی کنونی 
به صورتی نیست که دولت بتواند اعتبار الزم 
برای ساخت سالن تئاتر اختصاص دهد 
اظهارداشت: البته شهرداری، حوزه هنری و 
برخی دستگاه های دولتی برای تامین این 
سالن ها کمک می کنند ولی کمبود سالن 
تمرین و اجرای تئاتر همچنان احســاس 

می شود. مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان بیان کرد: اصفهان دارای مکتب تئاتر است و 
سابقه ای دیرینه در این هنر دارد. وی با تاکید بر این که بخش خصوصی باید به کمک حوزه فرهنگ و هنر 
بیاید ادامه داد: از عالقه مندان به ویژه افرادی که توان سرمایه گذاری در حوزه فرهنگی و هنری به ویژه 
تئاتر دارند دعوت می کنیم به کمک این بخش بیایند. انصاری بیان کرد: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
حمایت های الزم از این افراد و سرمایه گذاران در شهر اصفهان و سایر شهرستان ها را انجام خواهد داد. 
وی با اشاره به این که  طی سال های اخیر در تعدد گروه های تئاتر رشد خوبی داشته ایم تصریح کرد: اگر 
در گذشته گروه های تئاتر محدود بودند و یا فقط در برخی از شهرستان ها و یا مراکز استان ها بودند اکنون 
در بیشتر شهرها گروه های تئاتر فعالند و تعدادشــان هم زیاد است. مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
استان گفت: انجمن نمایش و شورای بررسی و تایید نمایش در راستای ارتقای تئاتر در کنار این اداره کل 
هستند البته هنر تئاتر در زمینه محتوا نیاز به کار و فعالیت بیشتری دارد که امید می رود اهالی آن در این 
راستا همت ویژه داشته باشند. در زمان حاضر حدود ۴۰ گروه تئاتر ثبت شده و دارای پروانه، در استان 
اصفهان فعالیت دارند. هنر نمایش در اصفهان سابقه چند صد ســاله دارد و نمایش های کمدی این 
خطه در چهارباغ و اجراهای مشهور در تماشاخانه های سپاهان در تاریخ تئاتر طنز اصفهان ماندگار است.

با هدف نشر و اعتالی فرهنگ نماز  صورت گرفت؛

برگزاری دومین اجالس نماز با رویکرد مدرسه و نماز در استان اصفهان

دومین اجالس نماز با محوریت مدرسه و  حدیث زاهدی
نماز با هدف نشــر و اعتالی فرهنگ نماز، 

ترویج معنویت و خداباوری درجامعه، توجه جدی ادارات به نماز و حضور 

فعال کارکنــان در نمازخانه ادارات، اســتفاده بهتــر از ظرفیت خیران 

مسجد ساز و نمازخانه ساز، توجه به برتری نماز بر کسب و کار، توجه به 

ترویج فرهنگ نمــاز در میان جوانان به عنوان آینده ســازان کشــور و 

اثرگذاری نمــاز بر کاهــش ناهنجاری هــای اجتماعی بــا همکاری  

استانداری، اداره کل آموزش و پرورش و ستاد اقامه نماز استان  اصفهان 

برگزار شد.

عباس رضایی، استاندار اصفهان در دومین اجالس استانی نماز نفس 

حضور در این جلسات را مســئولیت آفرین دانسته و اظهار کرد: خوب 

است افراد حاضر در این جلســه، به نتایج خوبی پس از حضور در این 

نشست ها دست پیدا کنند، به این جهت که مدیران و کارمندان ادارات 

و مدارس، دارای نقــش الگویی برای دانش آموزان هســتند؛ باید به 

افزایش دانش پرسنل و مدیران اهتمام ورزید و آنان را بیش از پیش با 

موضوع  نماز آشنا کرد، زیرا جنگ اعتقادی و جنگ نرمی که علیه کشور 

برپاســت را نباید دست کم گرفت و مســئوالن فرهنگی، دارای وظیفه 

بسیار سنگینی در قبال دانش آموزان هستند.

استاندار اصفهان با پیشــنهاد این که در پایان هر سال، هنگام بررسی 

مالک های افراد سازمان، یک مالک برای کارکنان به منظور اهتمام به 

نماز قرار داده شود ، افزود: تشــویق و ترغیب پرسنل هر سازمان نیز از 

جمله مسئولیت های سنگین مدیران است.

وی، نماز را دارای نقشی بی بدیل در کاهش آسیب های اجتماعی عنوان 

کرد و گفت:  افرادی که بیشــتر به نماز و معنویت بپردازند،  آسیب های 

جسمی و روحی  کمتری متحمل خواهند شد که علم هم این موضوع 

را ثابت کرده است.

رییس ســتاد اقامه نماز اســتان اصفهان نیز  در ادامه این اجالس با 

اشاره به جایگاه خانواده در تربیت انسان اظهار  کرد: مهم ترین عنصر در 

تربیت دینی و اهتمام به نماز جایگاه خانواده اســت و باید به آن توجه 

ویژه داشت.

حجت االسالم و المسلمین ابراهیم رنجبر خدا محوری، آخرت محوری، 

عمل محوری، احترام به جمع و ارتباط مســتقیم بین مسائل عبادی و 

اقتصادی  را پنج مولفه ای می دداند که سعادت دنیا و آخرت مرهون آن 

است و خداوند این پنج نکته را در نماز همواره گوشزد می کند.

رییس ستاد اقامه نماز استان اصفهان با اشاره به تاکیدات رهبر معظم 

انقالب در خصوص توجه نوجوانان به نماز  گفت: سال گذشته ۲ هزار و 

۳۰۰ نشست در خصوص نماز در  مدارس برای خانواده ها و دانش آموزان 

برگزار شد و امســال برنامه های بیشــتری برای دانش آموزان، اولیا و 

فرهنگیان در این خصوص تدارک دیده شده است.

در ادامه این اجالس محمد اعتدادی، مدیرکل آموزش و پرورش استان 

نماز را محور دین و یک پایگاه تمام عیار تربیتی خواند که می توان با اتکا 

به آن به همه فضیلت های الهی و اسالمی دست یافت و انسان هایی در 

تراز اسالم و در جهت ارزش های حیات طیبه تربیت کرد.

اعتــدادی با تاکید بــر اینکه آمــوزش وپرورش طی ســال های پس 

از پیروزی انقالب شکوهمند اســالمی توفیق داشــته تا نماز را محور 

فعالیت های تربیتی آینده ســازان عزیز قرار دهد گفــت: با اهتمام به 

آموزش نماز، فلسفه نماز، تاســیس و تجهیز نماز خانه های مدارس، 

سازماندهی و بهره مندی از امامان جماعت، توجه به احکام نماز، ارتباط 

با مســاجد، برگزاری برنامه ها و مســابقات متنوع در خصوص نماز، 

برگزاری گسترده جشــن های تکلیف و برنامه های متعدد دیگر در حد 

توان به مسئولیت و رسالت خود در این زمینه عمل خواهیم کرد.

اعتدادی با اشــاره به این موضوع که در هیچ دوره ای نســبت به زمان 

کنونی نوجوانان و جوانان ما در معرض تاثیرات برون مدرسه ای و برون 

خانواده ای نبوده اند، تصریح  کرد: هجوم روز افزون سایر عوامل موثر در 

تعلیم و تربیت، وضعیت دشواری را برای معلمان و خانواده ها ایجاد کرده 

است. ضمن آنکه انبوه برنامه های درسی که باید به آن بپردازیم و کمبود 

نیروی انسانی که در سال های اخیر گریبانگر آموزش وپرورش شده و 

همچنین عدم وحدت رویه نظام تربیت، بین مدارس و برخی خانواده ها 

جملگی از عوامل و موانعی هستند که ما را از  پرداختن به اهمیت نماز 

بازداشته اند ولی هرگز از ارزش و اهمیت نماز چشم و دل بر نداشته ایم 

و در فرآیند کار پرورشی هیچ فضیلتی را باالتر و موثرتر از نماز نمی دانیم.

مدیرکل آموزش و پرورش استان در پایان بیان کرد: اگر همه نیازهای 

امکاناتی و تجهیزاتی مدارس را در ارتبــاط با اقامه نماز هم تامین کنیم 

نه تنها کارمان به پایان نمی رسد بلکه تازه آغاز می شود چرا که از شکل و 

قالب نماز به محتوا و رسالت وکارکرد آن می رسیم.

در پایان این مراسم از برگزیدگان نماز استان و دستگاه های برتر استان 

در زمینه نماز، تقدیر و تجلیل به عمل آمد.

امام جمعه اصفهان در خطبه هــای نماز جمعه این 
هفته اصفهان اظهار داشــت: عمل به حق انسان را 
عزیز می کند و پشــت کردن به کار خوب انســان را 
ذلیل، هرچند برای مدتی بــه صورت ظاهری عزیز 
بوده باشــد، اگر به تاریخ نگاه کنیم می بینیم چقدر 

این کالم واقعیت دارد.
آیت ا... سیدیوســف طباطبایی نژاد افزود: ســنگ 
وزنه در روز قیامت حق اســت، یعنی هرکسی عمل 
بیشتری به حق کرده باشــد، باالتر است؛ امیدوارم 
همه سعی کنیم رفتار، کردار و اعمال مان حق باشد 

و دور باطل نگردیم.
وی همچنین با اشــاره به لزوم شکرگزاری در برابر 
نعمــات الهی بیان داشــت: یکی از معانی شــکر، 
عمل به نعمت خداســت، اگر گنــاه کنیم و نعمت 
خدا را در خالف مقصد اصلی بــه کار ببریم، نعمت 
از ما گرفته می شــود؛ اگر به دین هــم عمل نکنیم 

از ما گرفته می شــود، هرچقدر به طــرف بی دینی 
 برویم، عنایت خداوند برداشــته شده و قلب سیاه

 می شود.
طباطبایی نژاد ادامه داد: انفاق یکی دیگر از مصادیق 
شــکر گزاری اســت و اگر این کار را انجام ندهیم، 
نعمت های مادی گرفته می شوند، کمک کردن سبب 
افزایش مال می شــود و خداوند این موضوع را در 

قرآن بیان کرده است.
امام جمعه اصفهان با بیان داستانی از قرآن در مورد 
کمک نکردن به فقرا گفت: برخی با وسیله کد و اسم 
شــخص دیگر شــرکت زده اند و یک یا دو  میلیون 
تومــان نیز بــه وی داده اند و درآمد باالیی کســب 
کرده اند و حاال بعد از گذشت مدتی میلیارد ها تومان 
مالیات برای شخص اصلی بریده شده است؛ البته 

این چنین اشخاص دستگیر خواهند شد.
وی در ادامه با اشاره به مناسبت های هفته پیش رو 
تصریح کرد: نبایــد از نعمت امامزاده هــا در ایران 
غافل شــویم که همه به دلیل حضور امام رضا )ع( 
در ایران است؛ خیلی خوب اســت در این مکان ها 

حضور پیدا کنیم.
طباطبایی نژاد افزود: 1۶ آذر   روز دانشجو است و طبق 

صحبت مقام معظم رهبری، نشــانه دانشجو بودن 
استکبارستیزی و ایستادن در مقابل دشمنان کشور 
و اسالم اســت؛ همچنین سالگرد شــهادت احمد 
کشوری را در پیش داریم که از خلبانان جان فشان 

در زمان جنگ بود.
طباطبایی نــژاد خاطر نشــان کــرد: ایــن حــرف 
که پیامبر)ص( عهــد می شکســت و دوباره عهد 
می بســت، تازه بــا خنده هــم گفته شــود، اصال 
درســت نیســت، برخالف آن هایی که این نسبت 
را بــه اســالم می زننــد، دیــن زوری نیســت؛ 
نمی خواهــم علیــه کســی حرفــی زده باشــم 
اما اگــر کســی بخواهد حــرف نادرســتی بزند، 
 کســی که می دانــد باید بگویــد که مــردم فریب
 نخورند. امام جمعه اصفهــان در پایان گفت: هفته 
خوبی را گذراندیم و علمای چهار استان در اصفهان 
حضور پیدا کردنــد و در خصوص بیانیــه گام دوم 
انقالب صحبت شــد؛ همچنین ســفر رییس قوه 
قضاییه بســیار بابرکت  بود و کار های خوبی انجام 
گرفت، به ۳۰ شهر افرادی فرستاده شد و کمبود ها 
مورد بررســی قرار گرفت، مبلغ خوبی برای اصالح 

اماکن قوه قضاییه در نظر گرفته شد.

امام جمعه اصفهان:

 سفر رییس قوه قضاییه به اصفهان بسیار بابرکت بود
کار  داوطلبانه در  »مهر بی منت«

معاون اجتماعی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان گفت: تالش مدیریت شهری 
شهرداری اصفهان همواره این بوده که تسهیلگر مادی و معنوی موسسات مردم نهاد و سمن هایی که به 
صورت داوطلبانه فعالیت می کنند، باشد. مرتضی رشیدی اظهار داشت: در مناسبت های مختلف ملی و 
مذهبی فراخوان هایی را اعالم می کنیم و به واسطه آن فراخوان از موسسات و سمن های مردم نهاد دعوت 
می کنیم تا در خلق رویدادها در کنار مدیریت شهری قرار بگیرند و آن ها را به کمک های مادی و معنوی در 
رسیدن به اهداف شان هدایت می کنیم. رشیدی بیان کرد: یکی دیگر از وظایف معاونت اجتماعی سازمان 
فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان حمایت از مجموعه ها و سمن هایی است که در راستای 
تحقق اهداف و دغدغه های مدیریت شهری و برای زیست پذیر کردن شهر در تالش هستند. وی تصریح 
کرد: هدف این معاونت این است که سمن های هم موضوع را برای انجام کار داوطلبانه کنار هم قرار دهد 
و کارگروهی از آن ها برای انجام بهتر مسئولیت اجتماعی شان با حضور مسئولین تشکیل شود. رشیدی  
ادامه داد: سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان در همین راستا همزمان با 1۴ آذر روز 
جهانی داوطلب با همکاری هالل احمر استان اصفهان همایشی با عنوان »مهر بی منت« را با هدف ترویج 

و توسعه کار داوطلبانه در هنرسرای خورشید برگزار کرد.

 پیشرفت 50 درصدی مناسب سازی عبور نابینایان 
درمیدان امام علی)ع(

مدیرمنطقه سه شهرداری اصفهان گفت: از ابتدای امسال تا کنون پیشرفت عملیات مناسب سازی میدان 
امام علی)ع( به همراه عملیات اصالح فضای ســبز، هموارسازی هدایت مســیر آب باران به ۵۰ درصد 
رسیده است. حســین کارگر افزود: در این منطقه هم امســال خیابان های فردوسی، سروش و پارک 
مشتاق با سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال مناسب سازی شده است. مدیرمنطقه سه شهرداری اصفهان با 
گزارشی از عملکرد این منطقه در اجرای طرح های عمرانی امسال گفت: به دلیل پارک خودروی مراجعان 
بیمارستان شهید آیت ا... صدوقی و ایجاد ترافیک در گذر شهرستانی در خیابان بزرگمهر، عملیات جدول 
گذاری وایجاد پیاده رو این گذر به طول 7۰۰ متر تا چندروز آینده اجرا می شود. حسین کارگر با گرامیداشت 
هفته معلوالن افزود: مناسب ســازی عبور معلوالن و نابینایان چندسالی است که در بودجه ساالنه این 
منطقه منظور می شود، به طوری که سال های گذشته عملیات مناسب سازی خیابان های حافظ، سپاه، 
چهارباغ عباسی، احمدآباد، میدان امام )ره( خیابان بزرگمهر و فضای سبز حاشیه رودخانه زاینده رود در 
خیابان های مشتاق اول و کمال اسماعیل اجرا شده است. وی افزود: باتوجه به ورود گردشگران داخلی 
و خارجی به میدان تاریخی امام خمینی )ره( و خیابان های منتهی به این میدان و وجود اختالف سطح 
متعدد در این مسیرها، برای تسهیل در عبور و مرور معلوالن، مناسب سازی تمامی ورودی های این میدان 

تا سال جاری عملیاتی می شود.

تقویت ایده های خالق کودکانه در »سنگ و رنگ«
مدیر جزیره بازی وابسته به سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان گفت: برنامه »سنگ 
و رنگ« در راستای تقویت خالقیت کودکان با دو عنصر ســنگ و رنگ در جزیره بازی برگزار شد. پریسا 
شاطری اظهار داشــت: این برنامه که برای رده سنی ۴ تا 1۲ سال برنامه ریزی شــده بود، سعی کرد تا 
کودکان از ایده های هم تقلید نکنند و با خالقیت خود به صورت تک نفره و با فاصله از هم روی لوح های 
خام تصاویر زیبایی خلق کنند. وی با بیان اینکه این برنامه 1۴ آذر از ساعت 1۰ تا 17 در جزیره بازی واقع در 
بلوار آیینه خانه، حدفاصل پل فردوسی و سی و سه پل برگزار شد، افزود: در کنار سنگ و رنگ، متریال های 
ریز، شاخه ســر بریده چوب، پارچه، نخ در اختیار کودکان قرار گرفت. وی بیان کرد: هر کودک ۳۰ تا ۴۰ 
دقیقه برای اجرای ایده هایش در کنار مربی های جزیره بازی فرصت داشت تا به خلق کاردستی با سنگ 

و رنگ دست یابد.

با مسئولان

اخبار

برگزاری اختتامیه دومین 
جشنواره ملی رسانه ای 
معلولین در نصف جهان

خبر ویژه

دومین دوره از  دیانا سانابادی
جشــنواره ملی 
رســانه ای معلوالن هم بدون هیچ حمایتی از 
طرف مســئولین اســتانی تنها بــا همدلی و 
خیرهواهی جمعی از پیشکسوتان و کارشناسان 
رسانه اصفهان با هدف افزایش مشارکت موثر و 
سازنده در تعالی افراد دارای معلولیت و فرهنگ 
سازی جامعه در بخش های مختلف و ایجاد 
رقابت ســالم در بیــن اصحــاب مطبوعات و 
معلوالن به کار خود پایان داد. این جشنواره  قرار 
بود در ســالن شــرکت گاز برگزار شــود ولی 
متاســفانه این شــرکت در آخریــن لحظات 
حمایت خود را دریغ کرده و به جای آن در سالن 
همایش های صدا و ســیمای مرکز اصفهان با 
حضور مسئوالن و استقبال گسترده افراد دارای 
معلولیت  برگزار شد. در این جشنواره ۶۳۵ اثر 
در قالب؛ خبر، مصاحبه، گزارش، مقاله، تیتر، 
طنز مکتوب، کاریکاتور، پوستر، داستان کوتاه، 
متن ادبی، فن بیان و گویندگی، شعرو فیلم و 
کلیپ از 1۳۰ نفر شــرکت کننده مورد ارزیابی و 
داوری قرار گرفت که در مجموع ۵9 اثر برگزیده 
شــد. از 1۳۰ شــرکت کننده، 9۵ نفــر دارای 
معلولیت و ۳۵ نفر، فاقد معلولیت از ۲۴ استان 
آثار خود را به دبیرخانه دومین جشنواره ارسال 
کرده بودنــد. ازافراد دارای معلولیت شــرکت 
کننده درجشــنواره، ۵۲ خانم و ۴۳ آقا دارای 
معلولیت بودند که به تفکیک معلولیت؛ ۵8 نفر 
دارای معلولیت جســمی – حرکتی و آسیب 
نخاعی، 1۴ نفر با مشــکل بینایــی، ۲۲ نفر با 
معلولیت شــنوایی و گفتاری و ۶  نفر کم توان 
ذهنی اقدام به ارسال اثر کرده  بودند و باید به 
ایــن نکتــه توجــه داشــت کــه برخــی از 
شرکت کنندگان دارای چند معلولیت بودند.  از 
مجموع ۳۵ شرکت کنندگان فاقد معلولیت، ۲۰ 
خانم و 1۵ آقا اثرات خود را به دبیرخانه دومین 
جشنواره ملی رسانه ای معلولین ارسال کردند 
که ۴1 نفــر معلول و 18 نفر فاقــد معلولیت ، 
برگزیدگان دومین جشــنواره ملی رســانه 

معلولین بودند. 

میثم محمدی _ شهردار زرین شهر

تجدید آگهی مزایده
شهرداری زرین شهر به استناد مجوز شماره ۳91 مورخ98/۶/۲۳ 
شورای اسالمی شهر در نظر دارد، نسبت به واگذاری زمین محل 

پارکینگ وسائط نقلیه واقع در ضلع غربی کارخانه ماشین سازی 

به مساحت حدودی ۲۳8 متر مربع به صورت اجاره برای مدت 

دو ســال از طریق مزایده عمومی اقدام نماید، لذا از متقاضیان 

واجد شرایط دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد مزایده و 

کسب اطالعات بیشتر از تاریخ انتشار تا پایان وقت اداری مورخ 

98/9/۲۳ به شهرداری زرین شهر مراجعه نمایند.

م الف: 677594

سازمان فرهنگی، اجتماعی ورزشی شهرداری شاهین شهر

آگهی مزایده عمومی
ســازمان فرهنگی، اجتماعی ورزشــی شــهرداری شــاهین شــهر در نظر دارد به 
اســتناد مصوبه شــماره 7۲۳ مــورخ 1۳98/۰۳/۲8 شــورای محترم اســالمی 
شــهر اجــازه بهــره بــرداری از مــوارد زیــر را از طریــق مزایــده عمومــی بــه 
 صــورت بهــره بــرداری به اشــخاص حقیقــی یــا حقوقی بــه مدت دو ســال

 واگذار نماید.
1- بهره برداری از مجموعه ورزشی حاجی آباد واقع در  حاجی آباد به مدت دو سال 

) نوبت اول(

۲- اجاره ماهانه واحدهای اداری- خدماتی در طبقه پنجم ســاختمان نگارستان 
شهرداری )نوبت دوم(

متقاضیان می توانند تا آخر وقــت اداری روز دوشــنبه م ورخ 1۳98/1۰/۰۲ برای 
دریافت اســناد مزایده به امور قراردادهای ســازمان فرهنگی، اجتماعی ورزشــی 
شهرداری شاهین شهر مراجعه و تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 1۳98/1۰/۰۳ 

پیشنهادهای خود را تحویل نمایند.
سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.

م الف: 683183

نوبت دوم

نوبت اول
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به احتمال زیاد شــما هم این  میثاق محمدی زاده
توصیه را از بزرگان شنیده اید که 
»قلب خود را دنبال کنید.« اما پیروی کــردن از قلب برای 
موارد شــهودی اســت؛ هنگامی که پیام هایی حسی برای 
مخالفت با تصمیم گیری های منطقی مغز دریافت می کنیم. 
وقتی به مغز و منطق خود بیشــتر بها بدهیم؛ یک رشــد و 
پیشــرفت پایدار با حقوق کافــی، مزایای بازنشســتگی، 
فرصت های رشد و توسعه کسب وکاری به دست می آوریم؛ 
پس چرا باید سراغ پیام های موجودی مانند قلب برویم که 
همیشه در نوسان است؟ طبق تحقیقات جدید انجام شده 
توسط Medical Alert Buyers Guide، افرادی که بیشتر 
دنبالــه رو حس هــای قلبی خود هســتند؛ تمایــل دارند 
مرتبه های شغلی باالتری داشته باشند و رضایت بیشتری از 
زندگی کسب کنند. این موسسه در  مطالعه خود سراغ 1011 
فرد با سنین مختلف )نســل های حد فاصل 1۹40 تا 2000( 
رفته اســت و به بررســی فرآیندهای تصمیم گیری آن ها 
می پردازد. آیا هنگام خرید بیشتر از عقل پیروی می کنند یا 

قلب؟ هنگام انتخاب شغل و مسیر زندگی چطور؟
 MABG حدود 7۹ درصد از افرادی که در مطالعه موسســه

شرکت کردند؛ گفتند برای تصمیم گیری از عقل خود تبعیت 
می کنند و 21 درصد آن ها پیرو قلب شان هستند؛ اما جالب 
اســت غالب شــرکت کننده ها در این مطالعــه نمی توانند 
قدرت حســی قلب را انکار کنند و باز هــم در گونه هایی از 
تصمیم گیری های کاری بدان متکی هستند: 68 درصد گفتند 
برای داوری و قضاوت در تصمیم گیری های کاری بیشــتر 
به نوای قلب گوش می دهند.64 درصــد اعتقاد دارند برای 
انتخاب شغل، تصمیم های مهم و اساسی زندگی و راه های 
موفقیت باید از عقل و مغز خود پیروی کنند. بنابراین، این 
آمار نشان می دهد توصیه پیروی همیشگی از نداهای درونی 
و دلی چندان اجرا نمی شــود و مردم برای انتخاب شــغل، 
رشته تحصیلی و مســیر زندگی آینده شان بیشتر متکی به 

عقل هستند.
شاید استفاده از پیام های قبلی برای انتخاب یک صبحانه 
یا میان وعده چندان ضرورتی نداشته باشــد ولی آیا افراد 
برای تصمیم های بزرگ و اساسی زندگی خود مانند خرید 
ماشین، خرید خانه، انتخاب رشــته تحصیلی و دانشگاه، 
انتخاب شــغل و مســائلی مانند مهاجرت و ازدواج باید از 
قلب خود پیروی کنند یا از عقل و مغز سرشان؟ این تحقیق 

نشان می دهد افرادی که در این تصمیم گیری ها از عقل خود 
پیروی کردند؛ متوسط درآمدشان 13 درصد بیشتر از افرادی 
است که تصمیمات در اصطالح دلی گرفتند. افزون بر این، 16 
درصد افراد شغل خود را ترک کردند چون احساس حسرت 
خوردن داشتند ولی 15 درصد این کار را براساس یک تصمیم 

عقلی گرفتند.
 Emotional( در ســال های اخیــر، هــوش هیجانــی 
intelligence( طرفداران زیادی پیدا کرده اســت. هوش 
هیجانــی توانایی مدیریت احساســات را بــه ما می دهد 
و عاملی بــرای افزایش موفقیــت و مدیریت بهتــر امور و 

تیم هاست.
با فرض اینکه خودآگاهی دارید و از توانایی ها، استعدادها 
و احساسات خود مطلع هســتید؛ پیروی از قلب می تواند 
شــما را به موقعیت های بهتری ســوق دهــد. از بین 1011 
نفــری کــه در مطالعه موسســه MABG شــرکت کردند 
حدود 60 درصد افــرادی که پیــرو قلب خود هســتند، از 
موقعیت شــغلی خود رضایت دارند و در آن ســو، افرادی 
 که از عقل و منطق پیروی کردند، 50 درصد از شــغل فعلی

 خود راضی هستند.

آشپزی

 گشنیز پلوی مکزیکی 
باب میل ایرانی ها

مواد الزم: برنج 4 پیمانه، گشنیز نیم کیلو، پیاز  یک عدد بزرگ، روغن به میزان 
دلخواه، سینه مرغ حبه ای خرد شده به میزان دلخواه، پودر عصاره مرغ  یک عدد

طرز تهیه:گشنیز را پاک کرده و بشویید و بگذارید خوب آبش برود. پیاز را نگینی خرد کرده 
و با روغن کمی تفت دهید. الزم نیست پیاز داغ درست کنید. در صورت تمایل به پیاز درحال 
تفت یک حبه سیر رنده شده هم اضافه کنید. بعد سینه مرغ خرد شده را اضافه کرده و کمی 

تفت دهید تا رنگ مرغ عوض شود. حاال نمک، فلفل، پودر کاری و عصاره مرغ پودر شده اضافه 
کنید. مواد را مخلوط کرده و در ظرف را بگذارید تا به مدت 10 تا 15 دقیقه با حرارت مالیم 

بپزد. سپس 2 تا 3 قاشق رب انار غلیظ اضافه کرده و به آرامی مواد را مخلوط کنید. گشنیز 
را خرد کنید. ولی نه خیلی خیلی ریز. فقط چند برش بزنید کافی است. وقتی مخلوط 

کردید حرارت را خاموش کنید. پس از پخت و آبکش کردن برنج، ته قابلمه نان 
یا سیب زمینی یا برنج بگذارید. سپس از مواد الیه الیه، البه الی برنج 

بریزید. در انتها کمی محلول زعفران به برنج اضاقه کنید و درش 
را بگذارید.  بعد از دم کشیدن کمی کره آب شده 

روی برنج بریزید و سرو کنید.

در تصمیم های بزرگ زندگی و کاری از عقل پیروی کنیم یا قلب؟

  فصل جدید مسابقه »برخط شو«خبر
کنسرت »رضا یزدانی« در برج میالد  »بر خط شو«مســابقه جدید  تلویزیونی است که برای نوجوانان 

و جوانان تدارک دیده شده اســت و به معرفی کتاب و مکان های 
گردشگری تهران می پردازد. محسن سال افزون، تهیه کننده این 
مسابقه  گفت: شرکت کننده های تلفنی مسابقه گروه سنی 15 تا 
25 سال هستند که بیشتر سواالت  برای این رده سنی طراحی شده 
است. بینندگان می توانند همزمان با شرکت کننده تلفنی، از طریق 

اپلیکیشن برنامه به سواالت پاسخ بدهند .

رضا یزدانی از خوانندگان شناخته شده موسیقی پاپ کشورمان 
که طی سال های اخیر در عرصه بازیگری نیز به فعالیت مشغول 
است، روز بیست و هفتم آذر ماه تازه ترین کنسرت خود را طی 
دو نوبت در برج میالد تهران برگزار خواهــد کرد. این در حالی 
است که قیمت های بلیت کنسرت این خواننده بین 35 تا 150 

هزار تومان به فروش می رسد.

مدیرعامل شرکت گاز اســتان اصفهان، در نشســت مدیران و رؤسای ادارات 
آموزش و پرورش اســتان در خصوص مصرف ایمن و بهینه گازطبیعی نکاتی را 
مطرح و خواســتار همکاری مجدد این ادارات در جهت فرهنگ سازی مصرف 

صحیح گاز شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان اصفهان، سید مصطفی علوی، در رابطه 
با پیشگیری از حوادث گاز گرفتگی با گاز منوکســید کربن حاصل از احتراق گاز 
طبیعی و حوادث ناشی از نشت و انفجارگاز، بیان داشت: دستگاه های اجرایی 
اســتان به ویژه آموزش و پرورش می توانند در ترویج و توسعه فرهنگ مصرف 

ایمن و بهینه گازطبیعی نقش بارزی داشته باشند.
وی با اشــاره به اینکه در حال حاضر بیش از ۹۹ درصد جمعیت اســتان از گاز 
طبیعی بهره مند هســتند و هم اکنون بیش از 26 هزار کیلومتر شــبکه و یک 
میلیون و 100 هزار انشعاب در سطح 107 شهر و 1060 روستای استان اجرایی شده 
است، افزود: این حجم از شبکه و انشعاب یک پتانسیل بزرگ ازحادثه است لذا 
همه مشترکین و آحاد جامعه می بایست با دقت باال و رعایت نکات ایمنی، گاز 
طبیعی را مصرف  کنند.علوی، اطمینان از نصب دودکش با کالهک H در پشت 
بام برای بخاری های گازی و آبگرمکن های گازی با رعایت فاصله مناســب آن 
از کولر، کنترل راه ورود و خروج هوا، اطمینان از نصب صحیح دودکش وسایل 
گاز سوز و بازبودن مسیر آن، استفاده از دودکش های استاندارد )با قطر مناسب 
وغیرآکاردئونی(، عدم اســتفاده از وسایل گاز ســوز پخت و پز به منظور تامین 
گرمایش در فضای بســته را از نکات مهم در پیشگیری از حوادث گازگرفتگی با 
منو کسید کربن عنوان کرد.مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان، با تاکید بر اینکه 
هر وسیله گاز سوز باید دارای یک دودکش استاندارد و مجزا و مجهز به کالهک 
H باشد، گفت: همواره محل اتصال دودکش به وسایل گازسوز باید بازرسی و از 
ثبات آن اطمینان حاصل شود، مسدود شدن دودکش سبب سوخت ناقص و 
ایجاد گازهای خطرناک سمی و برگشــت آن به داخل فضای منزل و منجربه 

گازگرفتگی و مرگ می شود.
علوی توضیح داد: دودکش وسایل گاز ســوز نباید از شیشه پنجره عبور کند. در 
چنین صورتی امکان شکستن شیشه در اثر حرارت و افتادن دودکش وجود دارد، 

در صورتی که دودکش از پنجره به بیرون هدایت شده، باید حداقل یک متر ارتفاع 
عمودی از محل خروج از پنجره داشته باشد.

وی افزود: آبگرمکن دیواری دو تا ســه برابر یک آبگرمکــن زمینی مصرف گاز 
دارد و در نتیجه اکسیژن موجود در فضای مسکونی را به سرعت مصرف کرده و 
باعث کمبود اکسیژن و تولید گازسمی co می شود؛ بنابراین می بایست راه ورود 
هوای تازه باز باشد.مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان، اطمینان از بسته بودن 
شیرهای گاز در  زمانی که استفاده نمی شوند، استفاده از درپوش های مناسب 
برای مسدود کردن انشــعابات گاز بال استفاده، اســتفاده از شیلنگ استاندارد 
مخصوص گاز با طول حداکثر 120 ســانتی متر برای اتصال وســیله گاز سوز به 
انشعاب گاز و بست فلزی استاندارد، استفاده از وسایل گازسوز دارای ترموکوپل، 
اطمینان از عدم وجود مواد اشــتعال زا در مجاور شعله گازو دور بودن وسیله گاز 
سوز از مواد اشتعال زا مثل پرده و ... را ازمهم ترین نکات در پیشگیری از حوادث 
آتش سوزی و انفجار عنوان کرد و گفت: بیشتر حوادثی که اتفاق افتاده در اثربی 

توجهی به همین نکات ساده است.
علوی، تاکید کرد، در صورت احســاس بوی گاز در محل، نباید چراغ برق یا هر 
وسیله برقی روشن شود و می بایست شیر اصلی گاز بسته و کلید اصلی برق نیز از 
بیرون منزل قطع شود، بالفاصله درها و پنجره ها را باز  کرده و با استفاده از پارچه 
و حوله خیس، گاز به بیرون از محل خارج شده و با مرکزامداد و فوریت های گاز 

یا آتش نشانی تماس گرفته شود.

با اجرای طرح نورد 2 مجتمع بزرگ فــوالد مبارکه، چهار میلیون و 500 هزار تن 
به ظرفیت نورد کشور افزوده می شود. مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه اصفهان 
گفت: این طرح فوالدی از پایان سال گذشته مطرح شد و اجرای آن برای این 
شرکت بسیار ضروری است به طوری که با اجرای آن چهار میلیون و 500 هزار تن 

به ظرفیت نورد کشور اضافه می شود.
 حمیدرضــا عظیمیان افــزود: محصوالت این طــرح در صنایع نفــت و گاز، 
خودروسازی، لوازم خانگی، ســاختمانی و ...کاربرد دارد و در افزایش کیفیت 
و کاهش هزینه موثر است. مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه گفت: امیدواریم 
در ماه های آینده به نتیجه برســیم و طرح نــورد 2 با همکاری و پشــتیبانی 
ایمیدرو بتواند طی دو تا ســه ســال آینده به بهره برداری برســد. حمیدرضا 
عظیمیان ادامه داد: پس لرزه های بحران ارزی ســال ۹6 در سال ۹7 ظاهر و 
موجب قفل شدن صنعت فوالد شــد که آن پدیده امکان نقل و انتقاالت پولی 
را دچار مشــکل کرده بود. وی گفت: بــا تدابیر رییس هیئــت عامل ایمیدرو، 
همه مسائل حل و فصل شد و توانســتیم به جلو حرکت کنیم و موفقیت های 
زیادی به دســت آوریم. مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه اصفهان افزود: این 
شــرکت در 30 ســال گذشــته همواره روند افزایش ظرفیت، افزایش تولید 
و افزایــش کیفیت را طی کــرده اســت. حمیدرضا عظیمیان گفت: شــرکت 

فوالد مبارکه اصفهان نیمه نخســت امســال، 20 هزار میلیــارد تومان فروش 
داشــته و هشــت هزارو 500 میلیــارد تومان هم ســود ذخیره کرده اســت. 
 گفتنی است؛شــرکت فوالد مبارکه اصفهان بزرگ ترین تولیــد کننده فوالد در

 کشور  محسوب می شود.

نخســتین گردهمایی مدیران ایمیدرو در ســال 13۹8، با حضور دکتر خداداد 
غریب پور، مدیرعامل ایمیدرو و معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در اصفهان 
برگزار شــد. در این گردهمایی مهنــدس عظیمیان، مدیرعامــل فوالدمبارکه 
با اشــاره به اقدامات مثبت ایمیدرو گفــت: درایت ایمیــدرو، کار را برای تمام 
فوالدسازها هموار کرده و موجب شده تنش های محتمل، در سایه این تدبیرها 
خنثی شــود و ایمیدرو مانند ســدی در برابر هیجان ها مقابلــه  کند تا صنایع 

معدنی و فوالدی در آرامش به 
کار خود ادامه دهند. خداداد 

غریــب پــور، معاون 
وزیر صنعت، معدن و 
تجــارت و مدیرعامل 
ایمیدرو نیز گفت: در 
حال حاضــر، خرید 
معــدن در راســتای 
تامیــن پایــدار مواد 
معدنی، بیــش از هر 
چیز برای فوالدمبارکه 
ضروری است. ما در 
ایمیدرو صد در صد از 
اجرای طرح نورد گرم 
2 حمایــت می کنیم. 

اجرای این طرح، برای فوالدمبارکه همانند خرید معدن حیاتی اســت. دولت 
تحت هر شــرایطی از اجرای این طرح حمایت می کند و امیدواریم سال آینده 
در اجرای نوردگرم 2 قدم های مثبتی برداشته شــده باشد. به منظور حمایت 
مالی از شرکت فوالدمبارکه در اجرای طرح های توســعه، ایمیدرو سود سهام 
خود را در اختیار فوالدمبارکه قرار می دهد. خداداد غریب پور افزود: با واگذاری 
ســتاد تنظیم زنجیره فوالد به ایمیدرو، شــاهد توازن در این زنجیره خواهیم 
بود. توســعه ها در تمامی 
واحدها بر اســاس منافع 
جمعی برنامه ریزی خواهد 
شد. فوالدمبارکه می تواند 
لگو و سمبل بومی سازی  ا
 تکنولوژی، ماشــین آالت 
و قطعات باشــد تــا دیگر 
صنایــع نیز بتواننــد از این 
امــکان اســتفاده کننــد. 
فوالدمبارکه می تواند فرآیند 
بومی ســازی را از پروژه به 
پروســه تبدیــل کنــد تــا 
فرهنگ بومی سازی شده 
در فوالدمبارکــه به جریان 

دائمی تبدیل شود.

افزایش ظرفیت نورد فوالد مبارکه با تکمیل طرح نورد 2همکاری آموزش و پرورش در ترویج فرهنگ مصرف ایمن و بهینه گازطبیعی

برگزاری نخستین گردهمایی مدیران ایمیدرو

با تکیه بر دانش داخلی صنعتگران بســیجی بخش فوالدســازی، ایستگاه 
6 ریخته گری با موفقیت تعمیر شــد. مهندس ارشــد مکانیــک ریخته گری 
ایستگاه 6 فوالدسازی شرکت ذوب آهن اصفهان گفت: ایستگاه ریخته گری 
یکی از ایســتگاه های استراتژیک بخش فوالدسازی اســت که قابلیت تولید 
شمش با مقاطع مختلف را دارد و قادر به تولید فوالدهای ساختمانی آلیاژی 

با کیفیت باالست.
 علی محمدی، این بخش را بنا بر درخواست بخش نورد قادر به تولید و تحویل 
شمش هایی با طول مورد درخواست دانســت و افزود: از مشخصه دیگر این 
 ایستگاه، ســرعت ریخته گری تا 2 و 6 دهم m/ min اســت. وی تاکید کرد: 
ذوب آهن اصفهان با نیروهای مجرب و فنی تجربه خود را با فوالدسازی های 
دیگر به اشتراک گذاشــته و موجب رشد چشــمگیر صنعت فوالد کشور شده 

اســت. ذوب آهن، مادر صنعت فــوالد ایران تاســیس 1350 ، دارای ظرفیت 
اسمی تولید سه میلیون و 600 هزار تن فوالد، انواع مقاطع فوالدی ساختمانی 

و صنعتی است.

همت بلند صنعتگران بسیجی در تعمیر ریخته گری ذوب آهن
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