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بر اساس اعالم رییس سازمان راه و شهرسازی،  17 میلیارد دالر برای تکمیل طرح های راه سازی و عمرانی استان سرمایه الزم است؛

راه ها، چشم به راه اعتبار
3

صفحه 7

 آقایان! به خاطر ذوب آهن دعوا نکنید 
 جدال لفظی مدیرعامل سابق و فعلی سبزپوشان خارج از مستطیل سبز؛ 
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استاندار اصفهان:

 اصفهان ستیزی در کشور 
در برخی از وزارت خانه ها 

وجود دارد
اســتاندار اصفهان در چهل و دومین جلسه 
راهبری و مدیریت اقتصــاد مقاومتی اظهار 
داشت: اقتصاد مقاومتی، توانمندی استان 
اصفهان در برابر فشــارهای استکبار جهانی 
و ظرفیت های گســترده آن را متناســب با 
اقیلم هــای مختلــف افزایــش می دهد تا 
بتوانیــم به توســعه پایدار برســیم. عباس 
رضایی ادامه داد: در این جلسه بارش افکار 
با حضور مدیــران دســتگاه های اجرایی و 
خبرگان بخش های مختلــف انجام گرفت 
تا نتایج مثبتی را در خصوص فعال تر شــدن 
اقتصاد مقاومتی در اســتان شاهد باشیم. 
استاندار اصفهان تصریح کرد: از طریق اقتصاد 
مقاومتی می توان مقاومت خــود را در برابر 
تهدیدات دشــمن افزایش دهیم و از آسیب 
پذیری در شــرایط جنگ اقتصادی بکاهیم. 
رضایی در ادامه بر لزوم آسیب شناسی صدور 
مجوزهای دستگاه های اجرایی تاکید کرد و 
گفت: برخی مجوزها یا سیاست های اقتصاد 
مقاومتی و رونــق تولید هماهنگــی ندارد؛ 
بنابراین باید بــا تغییر اســتراتژی به دنبال 
کارهای لوکس نباشــیم. وی خاطر نشــان 
کرد: اصفهان ستیزی در کشــور در برخی از 
وزارتخانه ها وجــود دارد همچنین برخی از 
مدیران و مسئوالن اصفهانی نیز این استان را 
در کشور بزرگ جلوه داده اند؛ اما اعتقاد دارم 
که باید قانون به دقت اجرا شــود و مدیران 
دســتگاه های اجرایی نیز بایــد از آن به طور 

کامل تبعیت کنند.

صفحه 7

بهره برداری فاز نخست رینگ 
چهارم تا پایان سال 99

معاون شهردار اصفهان خبر داد:

همه بانک های اصفهان به 
چرخه فعالیت بازگشته اند

اجرای 300 کیلومتر لوله گذاری 
آب و فاضالب در استان اصفهان
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هـوای پـاکم 

وست... هـوای پـاکم آرز

وست... آرز

*رضــا عباســی، اســتاد بنــام خطاطی و 
مینیاتور و  مهمتریــن هنرمند مکتب اصفهان 
اســت. از آثــار باقی مانــده از وی می توان 
به طراحی کاشــی های ســقف و زیــر گنبد 
عظیم مسجد شــاه اصفهان اشــاره کرد. *

#   هوای پــاک     #   اصفهان پاک

یم   # هوا_ را_ پــاک_ نگهدار

استارت آپ ها می توانند 
منبع درآمد شهر باشند

معاون علمی و فناوری رییس جمهور 
در اصفهان مطرح کرد:
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»عبدا... عبدا...« نتایج انتخابات افغانستان را نپذیرفت
رییس اجرایی دولت افغانستان و اصلی ترین رقیب »اشــرف غنی« در انتخابات ریاست جمهوری این 

کشور، نتایج اعالم شده از سوی کمیسیون 
انتخابــات را نپذیرفت. بر اســاس نتایج 
ابتدایــی و بر اســاس اعالم کمیســیون 
انتخابات افغانســتان که صبح روز گذشته 
اعالم شــد، »محمد اشرف غنی« با کسب 
بیش از ۹۲۳ هزار رای و عبدا... با کســب 
بیش از ۷۲۰ هزار رای بــه ترتیب مقام اول 
و دوم را در انتخابات افغانستان دارند. قرار 
بود نتایج ابتدایی ایــن انتخابات به تاریخ 
۲۷ مهر اعالم شود؛ اما چندین بار به تاخیر 

افتاد. این نتیجه ابتدایی بوده و نتیجه نهایی بعد از رسیدگی به شکایت ها اعالم می شود.

 ممنوعیت نامزدی افراد دو تابعیتی
 برای پست نخست وزیری عراق

احزاب پارلمان عراق به دنبال توافقی اعالم کردند افراد دو تابعیتی نمی توانند برای سمت نخست 
وزیری در این کشور نامزد شوند. یک منبع سیاسی اعالم کرد، فراکسیون های سیاسی عراق توافق 
کردند، چهره هایی که دو تابعیتی هســتند برای پست نخســت وزیری نامزد نشوند. پیش تر یک 
نماینده پارلمان عراق اعالم کرد، ۴۸ تن برای کســب کرسی نخســت وزیری درخواست شان را به 
رییس جمهوری این کشور ارائه کرده اند و تا این لحظه درباره هیچ یک از این افراد توافق نشده است.

»مؤدی« به تقسیم ملت هند متهم شد
معترضان هندی با انتقاد از قانون جدید شهروندی، نخست وزیر این کشور را عامل تقسیم ملت از 
نظر دین و مذهب دانستند. قانون بحث برانگیز شهروندی در هند، منجر به اعتراضات گسترده ای در 
سراسر این کشور شده و هزاران نفر از دانشجویان و شخصیت های بالیوود را به خیابان ها آورده است. 
معترضان عالوه بر تظاهرات خیابانی با ایجاد هشتگ »هند از مؤدی متنفر است«، نظر مخالف خود 
درباره قانون جدید شهروندی را اعالم می کنند. بر اساس قانون جدید شهروندی، هند به مهاجران 
غیرقانونی از شش اقلیت مذهبی هندو، پارسیان هند، جین، مسیحی، بودایی و سیک که پیش از ۳۱ 
دسامبر سال ۲۰۱۴ از کشورهای افغانستان، بنگالدش و پاکستان وارد هند شده اند، حق شهروندی 
می دهد. این در حالی است که قانون جدید، جمعیت مسلمانان را شامل نمی شود و معترضان به 

این قانون معتقدند نقض حق شهروندی برای مسلمانان است.

ترامپ تعرفه های تجاری علیه برزیل را لغو کرد
رییس جمهور برزیل از تصمیم همتای آمریکایی خود برای توقف ازسرگیری اعمال تعرفه های تجاری 
علیه این کشور خبر داد. بنا به گزارش روزنامه نیویورک تایمز، پس از گفت وگوی تلفنی رؤسای جمهور 
برزیل و آمریکا، بولسونارو در صفحه خود در شبکه اجتماعی فیس بوک نوشت: او تصمیم ندارد برنامه 
خود برای اعمال تعرفه بر آلومینیوم/ فوالد را ادامه دهد. بولسونارو در ادامه نوشت: روابط تجاری و 
دوستانه ما روز به روز قوی تر می شود. پس از این گفت وگوی تلفنی، ترامپ نیز در صفحه توئیتر خود 
اعالم کرد که با همتای برزیلی خود درباره موضوعات بسیاری از جمله مسائل تجاری تبادل نظر کرده 
است. رییس جمهور آمریکا در توئیتر خود بدون اشاره به تهدیدات تعرفه ای پیشین خود علیه برزیل 

نوشت: روابط میان آمریکا و برزیل هیچگاه قوی تر از این نبوده است.

رایزنی های وزیر امور خارجه هند با محمد جواد ظریف در تهران برگزار شد؛

رشته های نازک روابط هند و ایران

وزیر امور خارجه هنــد در حالی دیروز به  علیرضا کریمیان
کشــورمان آمد و با همتــای ایرانی خود 
محمد جواد ظریف دیدار و رایزنی کرد که هر دو کشــور به شدت تحت 
فشــارهای آمریکا برای جدایی سیاســی و اقتصادی قرار دارند. این 
فشارها به دلیل پیچیدگی روابط دو کشور و نیازهای استراتژیک دو جانبه 
هنوز به مرحله قطع کامل نرسیده هر چند که بسیار کمتر شده است؛ اما 
با این وجود همچنان برخی از منافع مانند راه اندازی و تجهیز بندر چابهار 
موجب شده تا دو کشــور همچنان بر مدار همکاری ها فعالیت داشته 

باشند. 
اهمیت این بندر برای هندی ها موجب شــده تا در این سفر هم چابهار 
به عنوان نقطه مشــترک فعالیت های اقتصادی و مالحظات سیاسی 
دو جانبه قرار بگیرد. به همین منظور ســابرامانیام جایشــانکار ، وزیر 
امور خارجه جمهوری هند برای برگزاری نشســت کمیسیون مشترک 
اقتصادی ایران و هند وارد ایران شد و با ظریف دیدار کرد. در این دیدار 
طرفین در خصوص آخرین تحوالت روابط دو جانبه، مهم ترین مسائل 

منطقه ای و بین المللی گفت وگو و تبادل نظر کردند.
 وزیران خارجه دو کشور همچنین در دور دوم گفت وگوهای خود که به 
صورت خصوصی برگزار شد،  در خصوص آخرین تحوالت روابط دو جانبه، 

مهم ترین مسائل منطقه ای و بین المللی گفت و گو و تبادل نظر کردند. 
در چارچوب این ســفر، نوزدهمین نشست کمیسیون مشترک ایران و 

هند به ریاست محمدجواد ظریف و سوبرامانیام جایشکار برگزار شد.
 دومین نشست کمیته اجرایی توافق سه جانبه چابهار میان هند، ایران 

و افغانستان روز جمعه در دهلی نو برگزار شد. 
بر اســاس بیانیه دولت هند، در این نشست سه کشور از پیشرفت های 
به دست آمده در این پروژه و همچنین عملکرد شرکت جهانی بنادر هند 
در اسکله شهید بهشــتی در بندر چابهار ابراز رضایت کردند. بندر چابهار 
دسترســی هند به افغانســتان از طریق دریا را آســان می کند. دولت 
هند متعهد به ســرمایه گذاری ۵۰۰ میلیون دالری برای توسعه چابهار و 
همچنین سرمایه گذاری ۱.۵ میلیارد دالری برای ساخت مجموعه ای از 

جاده ها و راه آهن شده است. 
سال گذشته هند دو محموله گندم را از طریق بندر چابهار به افغانستان 
صادر کرد. این اقدام با هدف اثبات اعتبار این مســیر و گسترش ورود 
محموله های جهانی پیش از فعال شــدن کامل بندر چابهار انجام شد. 
یک شــرکت هندی از ماه دسامبر ســال ۲۰۱۸ مدیریت امور عملیاتی 
اسکله شهید بهشــتی را در دست گرفته اســت. این دست از تعامالت 
میان ایران و هند در حالی صــورت می گیرد که هندی ها علی رغم تمام 

رایزنی های انجام شــده و تالش دولت از جمله محمد جواد ظریف با 
تمام شدن مهلت ضرب االجل آمریکا، دیگر حاضر به خرید نفت از ایران 
نشدند؛ اما به نظر می رسد در برابر خروج از چابهار در مقابل آمریکایی ها 
ایستادند و حاضر به خروج از این منطقه که عالوه بر مزایای اقتصادی 
اهمیت استراتژیکی هم برای شان دارد، نشدند. به همین دلیل آمریکا 
نیز با عقب نشینی در برابر هند این کشور را در پروژه توسعه بندر چابهار، 
از تحریم های مربوط به این بندر مســتثنی کرد. هفته گذشته روزنامه 
ایندیا تایمز به نقل از یک مقام وزارت امورخارجه آمریکا نوشت که کاخ 
ســفید معافیت هایی را برای هند از تحریم های بندر چابهار در ایران در 

نظر گرفته است.
 این مقام وزارت امورخارجه آمریکا در این باره گفت: ما یک معافیت به 
هند در پروژه توسعه بندر چابهار اعطا کرده ایم که اجازه کشیدن خط راه 
آهن به منظور صادرات فرآورده های نفتی تصفیه شده به افغانستان را 
می دهد. بنابر ادعای این مقام آمریکایی، واشنگتن به هند اعالم کرده 
است تا زمانی که سپاه پاسداران ایران و نهادهای وابسته به آن در این 
پروژه مشارکت نداشــته باشــند، معافیت دهلی از تحریم ها را تمدید 
خواهد کرد. این مسئله همچنان پیوندهای میان دو کشور را نگه داشته 

است هر چند این روابط دیگر مانند گذشته گرم و همه جانبه نیست.

عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام، در پاسخ به 
سوالی مبنی بر اینکه تا چه حد پیشرفت در بخش هایی 
چون حوزه دفاعی و از ســوی دیگر ضعف در صنعت 
و اقتصاد باعث فراگیر شــدن اعتراض به ناکارآمدی 
دولت در اذهان عمومی شــده است، گفت: پیشرفت 
در هر بخش نیازمند سیاست گذاری و تدبیر مناسب، 
انتخاب مدیران و مجریان شایســته و اجرای دقیق و 
نظارت شده است. ســید مصطفی میرسلیم  با بیان 
اینکه طرح های حوزه دفاعی اغلب از این سه ویژگی 
برخوردار بوده اند و همین موجب دستاوردهایی ارزنده 
شده است، افزود: ولی در زمینه های عمومی صنعتی و 
اقتصادی در سال های اخیر بیشتر با راهبرد نامناسب 
یا فقدان سیاســت، تقالهایی انجام گرفته، آن هم به 

دست مدیرانی که شایستگی الزم را نداشته اند و معموال 
بر پیشبرد کارها نیز اعمال نظارت نشده و در نتیجه در 
بسیاری از موارد شــاهدیم که ناکارآمدی بارز شده و 
ذهن مردم را به خود مشــغول کرده است. میرسلیم 
با بیان اینکه مجلس هم با زد و بندی که بســیاری از 
نمایندگان بــا برخی از دولتمردان داشــته اند، عمال با 
دولت مماشات کرده و بنابراین در مشکالتی که برای 
کشــور پدیدار شــده و گریبان مردم را گرفته با دولت 
مسئولیت مشترک دارد، تاکید کرد: همین امور موجب 
اعتراض های بی سابقه مردم نجیب و شریف ما شده 
و طبیعی است که مردم از جریان سیاسی پشتیبان آنها 

بیزاری بجویند و به دنبال افرادی باشند. 
وی افزود: شایسته نیست با این همه استعدادهای 

درخشــان و امکانات خدادادی فراوان، بســیاری از 
جوانــان مهاجــرت کننــد و گروه هایی از مــردم ما 
در اســتضعاف و فالکت به ســر ببرند. عضو مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام تصریح کرد: مردم با امید 
به خدا و با انتخاب هوشمندانه و داهیانه خود، دست 
نااهالن را که در مجلس و دولت رخنــه کرده و با عدم 
کفایت خود موجب رکود و تورم و سقوط فاحش ارزش 
پول ملی و اوج گرفتن فساد مالی و سیاسی و فرهنگی 

شده اند، کوتاه خواهند کرد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت:

منشأ اعتراض مردم، زدوبند مجلس و دولت است

آخرین وضعیت FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام:

تصویب لوایح تکذیب شد
روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام با ارســال توضیحی پیرامون خبر تصویب لوایح FATF در کمیسیون مشــترک مجمع تشخیص، به خبرگزاری 
ایلنا، صحت این خبر را تایید نکرد. در این توضیح آمده اســت: این لوایح در کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی است و اعضای 
این کمیســیون پیرامون تایید یا رد دو الیحه باقی مانده FATF )پالرمو و CFT( به جمع بندی نرسیده اند. در همین زمینه یک عضو مجمع تشخیص مصلحت 
 نظام گفت که FATFدر کمیســیون های تخصصی مجمع تشخیص در حال بررسی اســت و هنوز مجمع تشــخیص به تصمیمی در این زمینه نرسیده است.

 آیت ا... محسن مجتهد شبستری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به نقل قول یکی از خبرگزاری ها از وی مبنی بر تصویب FATFدر مجمع تشخیص 
مصلحت نظام، گفت: خبرنگار از بنده سوال کرد که سرنوشــت FATFدر مجمع تشخیص مصلحت نظام چه شــده که بنده گفتم این موضوع در کمیسیون ها 
تخصصی مجمع تشخیص مطرح شده؛ اما فعال به نتیجه ای نرسیده است. وی با بیان اینکه، مجمع تشخیص هنوز درباره تصویب FATFبه تصمیم مشخصی 
نرسیده ، گفت: برآورد بنده این است که اکثر اعضای مجمع تشخیص با تصویب FATFموافق نیستند؛ اما طبیعی است باید نظر موافقان را هم شنید و در نهایت 
تصمیم گیری کرد. آیت ا... شبستری همچنین توضیح داد: مجمع تشخیص قطعا تصمیمی که منافع و حقوق مردم در آن لحاظ شده باشد را اتخاذ خواهد کرد.

چهره روز

وز عکس ر

اعتراضات 
نمادین در 

لبنان همچنان 
ادامه دارد

نصــب یــک درخــت 
کریســمس نمادین از 
ســوی معترضان لبنانی 
با اســتفاده از »بنرها« و 
شــعارهای اعتراضی در 

میدان شهدا بیروت.

دو فوریت طرح شفاف سازی هزینه های انتخاباتی تصویب شد
نمایندگان مجلس با دو فوریت طرح شفاف سازی هزینه های انتخاباتی مجلس شورای اسالمی موافقت 
کردند. حســینعلی حاجی دلیگانی به عنوان نماینده طراحان طرح شفاف ســازی منابع تامین مالی 
تبلیغات و فعالیت های انتخاباتی، اظهار داشت: مفاد این طرح همان مواردی است که قبال در اصالح قانون 
انتخابات در مجلس نمایندگان به آن رای داده اند. وی بــا بیان اینکه در طرح مذکور ۴ منبع برای تامین 
مالی تبلیغات و فعالیت های انتخاباتی نامزدهای انتخابات در نظر گرفته شده گفت: دارایی شخص نامزد، 
کمک های مستقیم احزاب و گروه های سیاسی، کمک های اشخاص حقیقی ایرانی و همچنین منابع 
و امکانات عمومی از قبیل سالن های اجتماعات، جایگاه های نصب تبلیغات و مستندات تلویزیونی از 
جمله امکاناتی است که در این قانون برای تبلیغات نامزدهای انتخابات در نظر گرفته شده است. گفتنی 
است؛ این طرح به امضای ۲۳۱ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسالمی رسیده و مشتمل بر ۱۲ ماده است.

استیضاح کنندگان »زنگنه« امضای خود را پس نگرفته اند
عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: هیچ کدام از اســتیضاح کنندگان »زنگنه« امضاهای خود را پس 
نگرفتند از این رو با عدم اعالم وصول این اســتیضاح، جایگاه مجلس را تضعیف می کنید. هدایت ا...

خادمی، یکی از امضا کنندگان استیضاح وزیر نفت، گفت: طبق آیین نامه داخلی مجلس هیئت رییسه 
مکلف است درخواست استیضاح را به کمیسیون مربوطه ارجاع دهد و کمیسیون ظرف مدت یک هفته 
بررسی کرده و نتیجه را به هیئت رییسه اعالم کند؛ اما هیچ وقت در مورد وزیر نفت، آیین نامه مجلس ارجاع 
نشده است؛ می ترسید استیضاح رای بیاورد؟ وی با انتقاد از عملکرد ضعیف زنگنه گفت: دستاوردهای وزیر 
نفت، توقف خط لوله صلح، توقف صادرات گاز، قراردادهای لعنتی آی پی سی، توتال، کرسنت، استارت 

اویل، برداشت ۵۰۰ هزار بشکه ای عربستان از میدان مشترک فروزان و حذف مدیران متخصص است.

گفت وگوی آبه با جانسون و ترامپ پس از دیدار با روحانی
یک روز پس از سفر رییس جمهوری ایران به توکیو، »بوریس جانسون« و »آبه شینزو« نخست وزیران 
انگلیس و ژاپن در تماس تلفنی درباره تقویــت همکاری های امنیتی و دفاعی رایزنی کردند. بنابر اعالم 
رسانه های ژاپنی، نخست وزیر این کشور  همچنین تلفنی با »دونالد ترامپ« رییس جمهور آمریکا گفت وگو 
کرده است. به گفته دفتر نخست وزیری انگلیس، »بوریس جانسون« و »آبه شینزو« توافق کردند که به 
تقویت ائتالف میان دو طرف از جمله توسعه توافق مشارکت اقتصادی اتحادیه اروپا و ژاپن ادامه دهند. 
به نوشته وبگاه ژاپنی »نیکی«، »آبه شینزو« نخست وزیر ژاپن نیز با »دونالد ترامپ« تماس تلفنی انجام 
داد. این گفت وگو بعد از دیدار روز جمعه »حسن روحانی« رییس جمهور ایران با نخست وزیر ژاپن صورت 
گرفت. به نوشته این منبع خبری، نخست وزیر ژاپن احتماال ترامپ را در خصوص جزییات گفت وگوهای 

خود با رییس جمهور ایران قرار داده است. 

واکنش دادستانی به درخواست آزادی مشروط نازنین زاغری
وکیل مدافع نازنین زاغری و نرگس محمدی گفت: دادستانی تهران با آزادی مشروط نازنین زاغری 
تبعه ایرانی- انگلیسی و نرگس محمدی فعال سیاسی، مخالفت کرد. محمود بهزادی راد با اعالم 
این خبر  اظهار داشت: دادستانی همچنین با درخواســت اعطای مرخصی موکالنم مخالفت کرده 
است. این وکیل دادگستری درباره پرونده نرگس محمدی افزود: قرار بود به موکلم مرخصی داده 
شود و حتی وزارت اطالعات به عنوان ضابط پرونده موافقت کرده بود؛ اما متاسفانه دادستانی با آن 
مخالفت کرد. بهزادی راد، درباره روند درمانی موکلش نیز گفت: خوشبختانه چند وقت قبل دادسرا 
موافقت کرد و موکلم برای انجام مسائل درمانی و معاینه توسط پزشکان متخصص از زندان خارج 
شد؛ اما پزشکان گفته بودند باید به صورت مداوم و حداقل هر ۶ ماه یک بار معاینه شود ولی اکنون 

چندین ماه است که معاینه نشده است.

کافه سیاست

دبیرکل حزب ندای ایرانیان :

رهبری نمی گذارند دولت 
سقوط کند

دبیرکل حزب ندای ایرانیــان در مورد آینده 
انتخابات و چشــم انداز آن برای انتخابات 
ریاســت جمهوری گفــت: بعیــد می دانم 
که انتخابــات مجلس به گونه ای باشــد که 
ریاســت مجلس به اصالح طلبان برســد. 
مگر اتفاقی غیرمترقبه بیفتد، هرچند خیلی 
بعید می دانم.صادق خرازی اظهار داشــت: 
معتقدم اکثریت مجلس آینــده در اختیار 
غیر اصالح طلبــان خواهد بــود. در رابطه با 
آقای الریجانــی هم باید بگویم که ایشــان 
طی این ســال ها خیلی ضربه خــورد. فکر 
می کنم می خواهد دوره گذاری داشته باشد 
و تصمیمش هم عاقالنه است. وی در مورد 
آینده مجلس آینده و اینکه اگر تندروها بر سر 
کار بیایند چقدر احتمال اســتیضاح رییس 
جمهور وجود دارد هــم گفت: رهبری انقالب 
نمی گذارد که دولت سقوط کند. این شرایط 
در مجلس هفتــم و در دوران اصالحات هم 
رخ داد. اینجا دیگر بحث نقش رهبری است. 
خرازی افزود: من احتمــال این موضوع را 
یک در هزار هم نمی بینم کــه رهبری اجازه 
دهند مجلس وارد استیضاح رییس جمهوری 
شود مگر این که شرایط کشور به گونه ای شود 
که آقای روحانی بخواهد در مقابل همه چیز 
بایستد. آقای روحانی خردمند و عاقل است، 
بازی می کند و جا نمی زند. وی تصریح کرد : 
خبر دارم که ایشان دل شان می خواهد همه 
شــرکت کنند و فضای رقابت فراهم باشد، 
منتها فضای شورای نگهبان فضای دیگری 
اســت که امیدوارم این خردمندی بر آن ها 

حاکم شود.

بندر چابهار دسترسی هند به افغانستان از طریق دریا را 
آسان می کند. دولت هند متعهد به سرمایه گذاری ۵۰۰ 
میلیون دالری برای توسعه چابهار و همچنین سرمایه 
گذاری ۱.۵ میلیارد دالری برای ساخت مجموعه ای از 

جاده ها و راه آهن شده است

بین الملل
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اصفهان، میزبان دو نمایشگاه نساجی و مداکس
سیزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت نساجی و دومین نمایشگاه مداکس )مد، لباس و کفش( 
از سوم تا ششم دی ماه امسال به صورت همزمان در اصفهان بر پا می شود. این دو نمایشگاه در روزهای 
سوم تا ششم دی ماه امسال در محل برپایی نمایشگاه های بین المللی استان واقع در پل شهرستان 

برپا خواهد شد.ایران نوبافت، ظریف نخ، 
الیاف سازان بهکوش، پارس تکستایل، 
ماشین ســازی راعی، ماشین ســازی 
برادران جوانی، میرعماد، میر تک، هوایار، 
الوان ثابت، سیرنگ و رایا شقایق از جمله 
مهم ترین برندهایی به شــمار می روند 
که از اســتان های اصفهــان، آذربایجان 
غربی، تهران، مرکزی و یــزد در این دوره 
از نمایشــگاه نســاجی حضور یافته اند. 
درکنار این نمایشگاه، دومین نمایشگاه 

مداکس اصفهان برگزار خواهد شد که به نمایش توانایی های ۶۳ مشارکت کننده از جمله طراحان و 
تولیدکنندگان پارچه و لباس، ماشین آالت دوخت و برش، اکسسوری و تزئینات، استودیوهای عکاسی 

و صنعتی، آموزشگاه ها و مراکز آکادمیک و فروشگاه های اینترنتی می پردازد.

مدیر حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان:
10 محدوده ممنوعه در اصفهان وجود دارد

مدیر حفاظت و بهره برداری شــرکت آب منطقه ای اصفهان با بیان اینکــه مناطق مختلف از حیث افت 
آب های زیرزمینی به چند محدوده تقسیم می شوند، اظهارداشت: از ۳۵ محدوده استان اصفهان، هشت 
محدوده آزاد، ۱۷ محدوده ممنوعه و ۱۰ محدوده ممنوعه بحرانی است. سید مهدی میرباقری خاطرنشان 
کرد: کمبود اعتبارات به سختی اجرای احیا و تعادل بخشــی منابع آب زیر زمینی می افزاید، همچنین 
مشارکت هرچه بیشتر نهادها و دســتگاه ها برای پیشــبرد اهداف اهمیت دارد و الزم است که جامعه 
کشاورزان نیز بیشتر همکاری کنند. مدیر آب منطقه ای افزود: ۱۷ هزار و ۴۶۰ چاه غیر مجاز در استان وجود 
دارد که از سال ۸۴ تاکنون ۶ هزار و ۱۴۴ حلقه از آنها مسدود شده است و حجم صرفه جویی از محل پر 
کردن چاه های غیرمجاز از آن زمان تاکنون بیش از ۲۱۰ میلیون متر مکعب برآورد می شود. مدیر حفاظت 
آب منطقه ای با بیان اینکه از سال ۹۵ تاکنون ۱۱ هزار و ۹۸۳ پروانه بهره برداری کشاورزی اصالح و تعدیل 

شده، اظهارداشت: این امر به کاهش ۸۸۶ میلیون متر مکعب حجم در پروانه ها شده است.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی اصفهان:
 جایگاه اصفهان در اعتبار تملک دارایی

 متناسب با ویژگی هایش نیست
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی اصفهان گفت: جایگاه این استان در اعتبارات تملک دارایی های 
سرمایه ای و هزینه ای در الیحه بودجه ۹۹ متناسب با ویژگی هایش نیســت و انتظار داریم که به این 
مسائل توجه شود.نعمت ا... اکبری با بیان اینکه اصفهان از نظر اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای 
اســتان ها در الیحه بودجه ۹۹ ، معادل دو پله ارتقا یافت و به رتبه یازدهم کشــور رسید، تصریح کرد: 
باالترین اعتبار تملک دارایی های سرمایه ای در سه سال اخیر مربوط به استان های خوزستان، سیستان 
و بلوچستان و فارس بوده اســت. وی افزود: برخی اســتان ها مانند فارس جمعیت و سهم مالیات 
کمتری ) با رتبه نهم( نسبت به اصفهان دارند، اما اعتبارات تملک دارایی آنها باالتر از اصفهان ) با رتبه 
دوم در درآمدهای مالیاتی( است و انتظار داریم در بررسی الیحه بودجه ۹۹ به این مسائل توجه شود.  

بر اساس اعالم رییس سازمان راه و شهرسازی،  17 میلیارد دالر  برای تکمیل طرح های راه سازی و عمرانی استان سرمایه الزم است؛

راه ها، چشم به راه اعتبار

اصفهان به عنوان شاهراه ترانزیتی و یکی  مرضیه محب رسول
از استان هایی که ســهم زیادی در حمل و 

نقل جاده ای کشور دارد، وضعیت خوبی در زمینه راه ها و بزرگ راه های 

برون شهری ندارد. این مسئله طی چند سال اخیر و با خالی شدن جیب 

دولتی ها و سازمان راه و شهرسازی از اعتبارات عمرانی بیشتر هم شده 

است. بسیاری از طرح های مهم در استان از جمله پروژه های ریلی مانند 

قطار سریع و الســیر اصفهان- تهران و راه های جاده ای مانند بزرگراه 

اصفهان شیراز  در انتظار اعتبارات همچنان پیشرفت های الک پشت وار 

و کندی دارند. همین موضوع حلقه ترافیکی، تصادفات و نقل و انتقاالت 

به خصوص در حیطه های جاده ای را با تلفات و هزینه های زیادی همراه 

کرده است.

 تقریبا تمام هفته اخباری از تعداد باالی تصادفات و کشته و زخمی ها 

در جاده های اصفهان مخابره می شــود که به دلیل بــاال بودن ترددها 

به خصوص در ایام تعطیل نیاز مبرم بــرای تکمیل پروژه های بر زمین 

مانده راه و شهرسازی در استان بیشتر احســاس می شود؛ اتفاقی که 

اگر چه دولت بارها وعــده آن را به اصفهان و مســئوالنش داده؛ اما در 

عمل وعده ها همچنان بر زمین مانده است حاال امیدها با آمدن رییس 

تازه نفس سازمان راه و شهرســازی اصفهان بیشتر شده است تا شاید 

فرصت های ســرمایه گذاری ۱۷ میلیارد دالری برای تکمیل طرح های 

این سازمان در استان به نحوی تامین و گره کور راه ها و پروژه های نیمه 

کاره استان باز شود. آنگونه که علیرضا قاری قرآن گفته است مهم ترین 

پروژه های اســتان در حوزه بزرگراهی و آزادراهی پروژه کنارگذرآزاد راه 

شرق اصفهان است.

 این آزادراه به طول ۹۳ کیلومتر با اعتباری بالغ بــر ۶۷۰۰ میلیارد ريال 

در حال احداث بوده که بخش اول آن بــه طول ۶۳ کیلومتر و در ۲ فاز با 

مشارکت صندوق بازنشستگی در سال ۹۵ شــروع و دارای پیشرفت 

بیش از ۸۰ درصد اســت که به زودی به بهره برداری خواهد رسید. وی 

افزود: بخش دوم نیز به طول ۳۰ کیلومتر با مشارکت سازمان همیاری 

شــهرداری ها و با اخذ مجوز هیئت وزیران در آینده ای نزدیک شــروع 

خواهد شــد. مدیرکل راه و شهرســازی اســتان اصفهان تصریح کرد: 

پروژه دیگر آزادراه غرب اصفهان به طول ۱۱۸ کیلومتر اســت که بخش 

دوم آن در ســال ۹۶ به بهره برداری رسید. بخش پایانی آن به طول ۲۸ 

کیلومتر همزمان با مراســم بهره برداری، عملیات مطالعاتی آن شروع 

شده و پس از انجام مطالعات اولیه مســیر، عملیات اجرایی آن آغاز 

خواهد شد. وی افزود: آزادراه اصفهان – شیراز نیز از محدوده اصفهان 

تا ایزدخواســت در حوزه اصفهان به طول ۱۱۶ کیلومتر است که با برآورد 

۸۱۰۰ میلیارد ريال، مجوز هیئت وزیران را اخــذ کرده و در حال مطالعه 

اســت. این طرح ها در حالی به گفته این مقام مسئول در حال اجرایی 

شدن است یا به زودی اجرا می شود که زمان کلید خوردن برخی از آنها به 

یک دهه قبل باز می گردد؛ اما هنوز خبری از راه اندازی نیست. مدیرکل 

راه و شهرسازی استان اصفهان  بیان کرد: قطار سریع السیر اصفهان – 

قم – تهران به عنوان یک ابر پروژه در کشور و استان اصفهان به طول ۴۱۰ 

کیلومتر و با ســرعت طرح ۳۰۰ کیلومتر بر ساعت و با ۴ ایستگاه اصلی 

و با هدف کاهش زمان ســفر، کاهش آلودگی و حفظ محیط زیست، 

افزایش ایمنی تردد و افزایش توسعه گردشگری و توسعه پایدار در حال 

اجراست که در حال حاضر ۱۳.۷ میلیارد یوان به این پروژه اختصاص 

یافته و اجرای این پروژه در حال پیگیری است. 

با این اوصاف باید منتظر ماند و  دید این مدیر تازه از راه رسیده می تواند 

پروژه های ملی با اعتبارات اندک را بار دیگر در استان به جریان بیندازد 

یا او هم به زمره مدیرانی خواهد پیوســت کــه قربانی وعده های بدون 

اعتبار دولت شد ه اند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اصفهان گفت: 
خسارت همه بانک هایی که در اعتراضات اخیر و در پی 
افزایش نرخ بنزین از سوی شورای هماهنگی سران قوا 
صورت گرفته بود، پرداخت شده و تمام شعبه های بانکی 
آسیب دیده در جریان حوادث اخیر، به چرخه فعالیت 
خود بازگشته اند. سید حسن قاضی عسگر با اشاره به 
خسارت تعدادی از شعب بانک های استان اصفهان در 
جریان اعتراضات اخیر در پی افزایش نرخ بنزین، اظهار 
کرد: خسارت وارده به تمام شعب بانک های مختلف 
که در جریان اعتراضات اخیر به آنها وارد شــد، احصا 

شده است. همچنین خسارت بانک هایی که پیش از 
شکل گیری اعتراضات بیمه شده بودند، توسط بیمه ها 
پرداخت شــده است. وی افزود: خســارت بخشی از 
شعب بانکی استان اصفهان که تا پیش از شکل گیری 
اعتراضات اخیر اقدام به ثبت بانک در بیمه های کشور 
نکرده بودند نیز طی مذاکراتی برای بررسی و پرداخت 
به مدیریت امور شعب همان بانک در پایتخت منعکس 
شده است. معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار 
اصفهان با بیان اینکه تمام بانک های آســیب دیده در 
روند اعتراضات اخیر به چرخه فعالیت بازگشــته اند، 
تصریح کرد: قصد داریم با عبرت گرفتن از اتفاقات اخیر 
و به کارگیری شیوه های نوین تامین امنیت و حفاظت 
از اماکن عمومی در نظام حفاظت فیزیکی شعبه های 
بانکی اســتان اصفهان از تکرار این حوادث در اصفهان 

جلوگیری کنیم. قاضی عســگر اضافه کرد: در صورتی 
که نظام حفاظتی شــعب بانکی در سراســر کشور بر 
اساس شیوه های مدرن و به روز تامین امنیت تقویت 
شود دیگر شاهد بروز این اتفاقات و حوادث نخواهیم 
بود. چندی پس از شــکل گیری آرامش در شــهرها و 
فروکش کردن موج اعتراضات، برخی مقامات ارشــد 
بانک مرکزی به یکی از رسانه های داخلی گفته بودند: 
»هفته ای که شــاهد اعتراضات در خیابان های کشور 
بودیم، حداقل ۹۰۰ شــعبه بانک در سراسر کشور دچار 
خسارت های جزئی و کلی شــده اند. اکنون و به رغم 
گذشت تقریبا یک ماه از این حوادث هنوز آمار دقیقی 
از تعداد خودپردازهای آســیب دیده منتشر نشده اما 
تخمین های اولیه بانک مرکزی از تخریب کلی یا جزئی 

دست کم سه هزار خودپرداز بانکی حکایت دارد.«

معاون استاندار:

همه بانک های اصفهان به چرخه فعالیت بازگشته اند

پیتزا نیمه آماده

بازار

 این طرح ها در حالی به گفته این مقام مسئول در حال 
اجرایی شدن است یا به زودی اجرا می شود که زمان کلید 
خوردن برخی از آنها به یک دهه قبل باز می گردد؛ اما هنوز 

خبری از راه اندازی نیست

پیتزا پپرونی پمینا 
کاله مقدار 290 گرم

قیمت: 19،600 تومان

پیتزا بیکن اصل 202 
وزن 450 گرم

قیمت: 20،960 تومان

پیتزا گوشت بدون گلوتن 
سلینو مقدار 350 گرم

قیمت: 34،800 تومان

 متقاضیان از 10 دی ماه 
برای پیگیری یارانه معیشتی اقدام کنند

به اطالع هموطنان عزیز و متقاضیان دریافت طرح حمایت معیشــتی می رساند که به منظور رفاه 
حال بیشتر، از مراجعه حضوری به دفاتر 
پلیس +۱۰ خــودداری کننــد. اطالعیه 
شماره ۱۱ ســتاد شناســایی مشموالن 
طرح حمایت معیشــتی وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی منتشــر شد، بر این 
اساس از تاریخ ۱۰ دی ماه ۹۸ افرادی که 
تاکنون برای دریافت یارانه اقدام و ثبت 
نام نکرده اند و متقاضــی دریافت طرح 
حمایت معیشتی هستند، می توانند برای 
پیگیری فرآیند درخواست برخورداری از 

بسته حمایت معیشتی به سایت hemayat.mcls.gov.ir مراجعه و ثبت نام کنند.

به گزارش مرکز آمار ایران:

تورم آذر 40 درصد شد
نرخ تورم ساالنه آذرماه ١٣٩٨ برای خانوارهای کشور به ۴۰ درصد رسیده که نسبت به همین اطالع 
در ماه قبل، ١.١ واحد درصد کاهش نشان می دهد.نرخ تورم نقطه ای آذر ماه ١٣٩٨ در مقایسه با ماه 
قبل ۰.۸ واحد درصد افزایش یافته است. نرخ تورم نقطه ای گروه عمده »خوراکی ها، آشامیدنی ها 
و دخانیات« با کاهش ۰.۸ واحد درصدی به ۲۸ درصد و گــروه »کاالهای غیر خوراکی و خدمات« 
با افزایش ١.۵ واحد درصدی به ٢٧.٧ درصد رسیده است.این در حالی است که نرخ تورم نقطه ای 
برای خانوارهای شهری ٢٧.٦ درصد است که نســبت به ماه قبل ۰.۶ واحد درصد افزایش داشته 
اســت. هم چنین این نرخ برای خانوارهــای روســتایی ٢٨.٩ درصد بوده که نســبت به ماه قبل 
١.٦ واحد درصد افزایش داشته اســت.این در حالی اســت که نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای 
شهری ٣ درصد است که نســبت به ماه قبل، ١.٥ واحد درصد افزایش داشته است. هم چنین این 
 نرخ برای خانوارهای روســتایی ٤.٢ درصد بوده که نســبت به ماه قبــل ٢.٤ واحد درصد افزایش

داشته است.

 درآمد 116.4هزار میلیارد تومانی بانک های دولتی 
در بودجه99

درآمد بانک مرکزی و هشت بانک دولتی در ســال ۹۹ حدود ۱۱۶ هزار و ۴۹۹ میلیاد تومان در نظر 
گرفته شده که رشــد ۱۰.۲ درصدی را نسبت به ســال ۹۸ نشان می دهد.بر اســاس بررسی های،  
بیشترین درآمد پیش بینی شده برای سال ۹۹ به بانک ملی با ۴۳ هزار و ۹۰۶ میلیارد تومان تعلق 
دارد که معادل همین رقم نیز  هزینه در نظر گرفته شده اســت.در جایگاه های بعدی نیز به ترتیب 
بانک های سپه با ۲۰ هزار و ۵۶۷ میلیارد تومان، کشاورزی با ۱۸ هزار و ۲۸۱ میلیارد تومان و مسکن 
با ۱۴ هزار و ۹۹۶ میلیارد تومان قرار گرفته اند.بانک صنعت و معدن نیز سه هزار و ۱۳ میلیارد تومان، 
بانک توسعه تعاون ۲ هزار و ۵۴۷ میلیارد تومان و بانک توســعه صادرات یک هزار و ۹۹۷ میلیارد 
تومان درآمد دارد.کوچک ترین بانک دولتی، پست بانک است که برای آن یک هزار و ۸۸۳ میلیارد 
تومان درآمد در نظر گرفته شده و هزینه آن نیز یک هزار ۸۷۳ میلیارد تومان پیش بینی شده است.

درآمد پیش بینی شده برای بانک مرکزی در سال آتی نیز ۹ هزار و ۳۰۴ میلیارد تومان است که نسبت 
به سال ۹۸ حدود حدود ۷.۲ درصدی رشد را نشان می دهد.

کافه اقتصاد

اخبار

یک مقام مسئول در نظام بانکی اظهار داشت: بانک مرکزی آذرماه امســال در اطالعیه ای اعالم کرده بود که از روز یکشنبه اول دی ماه ۹۸، تمامی رمزهای ایستا 
برای تراکنش های غیربانکی غیرفعال خواهند شد و مشتریان نظام بانکی برای خریدهای اینترنتی و پرداخت قبوض خود، مکلف به استفاده از رمزهای پویا یا 
همان رمزهای یک بار مصرف هستند. وی افزود: بر این اساس، با توجه به درخواســت های مکرر مردم مبنی بر فعال سازی دریافت رمز پویا از طریق پیامک به 
دلیل سهولت دسترسی، بانک مرکزی تا ۱۵ دی ماه ۹۸، رمزهای ایستا را فعال نگاه خواهد داشت. به گفته این مقام مسئول در نظام بانکی، هم اکنون دریافت 
رمزهای یک بارمصرف از طریق اپلیکیشن، برای مشتریان تمامی بانک ها امکان پذیر است؛ اما برای دریافت رمز پویا از طریق پیامک، نیازمند زمان بیشتری در 
سیستم بانکی هستیم تا به منظور رفاه حال مردم، هیچ گونه محدودیت و اختاللی در حوزه ارسال و دریافت پیامک وجود نداشته باشد. وی اظهار داشت: بر این 
اساس بانک ها به صورت مرحله ای پیامک را تا ۱۵ دی ماه فعال خواهند کرد و  به صورت روزانه یک یا دو بانک به پروسه ارسال بدون محدودیت پیامک، متصل 

خواهند شد که اسامی آنها از سوی بانک مرکزی به صورت روزانه اعالم می شود.

رمزهای دوم ایستا تا 15 دی ماه فعال است

افزایش 30 درصدی برداشت 
زرشک در استان اصفهان

رییس ســازمان نظام صنفی کشاورزان 
منطقه شرق استان اصفهان از برداشت ۹۰ 
هزار تن زرشک در باغات استان اصفهان 
در سال جاری خبرداد. ناصر رفیعی تاکید 
کرد: با توجه به گســترش باغات زرشک 
استان اصفهان و ارائه خدمات و تسهیالت 
الزم توســط ســازمان جهاد کشاورزی به 
کشــاورزان اصفهان پیش بینی می شود 
برداشت زرشک در مناطق مختلف استان 
در سال آینده ۵۰ درصد رشد داشته باشد.

وز عکس ر
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آگهی

مفاد آراء
10/16 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 

اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی                                                                                 
برابر آراءصادره هیئت های اول ودوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه 14 اصفهان حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر تصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات 
متقاضیان وامالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به 
فاصله پانزده روز آگهی می شود.در صورتیکه اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه 
اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد وامالک محل، تسلیم وپس از اخذ رسید ظرف مدت یک 

ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.  
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول :

1- رای  شماره  0430  مورخ  1398/09/04 آقای/ خانم امید کیوانی فرزند  نصراهلل به 
شماره کالسه  0606  وبه شماره شناسنامه 16382  و به شماره ملی  1142378543  صادره 
نسبت به3 دانگ شش دانگ یکباب  خانه طبقاتی در حال ساخت  به مساحت 211.50  
مترمربع پالک شماره 62 فرعی از   116  اصلی واقع  در ورنوسفادران بخش  14  اصفهان 
حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل سند 116680 مورخ 97/11/16  دفتر 46ومالحظه 

نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
2- رای  شماره  0434  مورخ  1398/09/04 آقای / خانم جواد جعفرزاده ورنوسفادرانی     
فرزند عباسعلی  به شماره کالسه  0607  وبه شماره شناسنامه 14643  و به شماره ملی  
1142361160  صادره نسبت به3 دانگ شش دانگ یکباب خانه طبقاتی در حال ساخت 
به مساحت 211.50  مترمربع پالک شماره 62 فرعی از   116  اصلی واقع  در   ورنوسفادران 
بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی شهر شامل مع الواسطه  سند 116680 مورخ 
97/11/16  دفتر 46ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده 

است.
1398 آقای / خانم موسی رشیدی فرزند   /09 3- رای  شماره  0778 مورخ  11/
حافظ به شماره کالسه  1580 وبه شماره شناسنامه 1130190846  و به شماره ملی    
1130190846  صادره نسبت به شش دانگ یکباب  خانه به مساحت 222.75  مترمربع 
پالک شماره 850 فرعی از   99    اصلی واقع  در جوی آباد  بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  
ملک خمینی شهر شامل سند 7692 ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس مالحظه 

و محرز گردیده است.
 4- رای  شماره  9862  مورخ  1398/08/19 آقای/ خانم محمد تقی جزایری فرزند 
فتح اله  به شماره کالسه  0718  وبه شماره شناسنامه 2  و به شماره ملی    1142019357  
صادره خمینی شهر نسبت به دانگ  شش دانگ یکباب خانه به مساحت 208.83 مترمربع 
پالک شماره 14 فرعی از   77  اصلی واقع  در  وراه کوه  بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  
ملک خمینی  شهر شامل سند 189951 مورخ 88/02/30  دفتر 73 ومالحظه نقشه ملک  

وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
5- رای  شماره  9929  مورخ  1398/08/19 آقای / خانم ناصر عراقی خوزانی فرزند  محمد    
به شماره کالسه  1374 وبه شماره شناسنامه 20531  و به شماره ملی    1140204866  
صادره نسبت به3 دانگ  شش دانگ یکباب خانه به مساحت 116  مترمربع پالک شماره 
2730 فرعی از   87    اصلی واقع  در   ورنوسفادران بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک 
خمینی شهر شامل مع الواسطه از مالکیت زینب قاسمی و مجید قاسمی ثبت در صفحه 
309 دفتر 109 سند 40137 مورخ 96/06/07 دفتر 307 ومالحظه نقشه ملک  وگزارش 

کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
1398 آقای/ خانم سمیه لطفی فروشانی      /08 6- رای  شماره  9931  مورخ  19/
فرزند  اصغر به شماره کالسه  1375 وبه شماره شناسنامه 16999  و به شماره ملی    
1142384713  صادره نسبت به3 دانگ  شش دانگ یکباب خانه به مساحت 116  مترمربع 
پالک شماره 2730 فرعی از   87  اصلی واقع  در ورنوسفادران بخش  14  اصفهان حوزه 
ثبت  ملک خمینی شهر شامل مع الواسطه از مالکیت زینب قاسمی و مجید قاسمی ثبت 
در صفحه 309 دفتر 109 سند 40137 مورخ 96/06/07 دفتر 307 ومالحظه نقشه ملک  

وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
7- رای  شماره  8156  مورخ  1398/07/02 آقای / خانم فتح اله علی جانی  ورنوسفادرانی      
فرزند  عبدالمحمود  به شماره کالسه  0885  وبه شماره شناسنامه 336  و به شماره ملی    
1141011573  صادره نسبت به شش دانگ یکباب  مغازه به مساحت 42.78  مترمربع 
پالک شماره 213 فرعی از   120  اصلی واقع  در  ورنوسفادران بخش  14  اصفهان حوزه 
ثبت  ملک خمینی  شهر شامل سند 36693 مورخ 58/07/01 ومالحظه نقشه ملک  

وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
8- رای  شماره  8158  مورخ  1398/07/02 آقای / خانم فتح اله علی جانی  ورنوسفادرانی      
فرزند  عبدالمحمود  به شماره کالسه  0886 وبه شماره شناسنامه 336  و به شماره ملی    
1141011573  صادره نسبت به شش دانگ یکباب خانه  به مساحت 195.32  مترمربع 
پالک شماره 213 فرعی از   120  اصلی واقع  در  ورنوسفادران بخش  14  اصفهان حوزه 
ثبت  ملک خمینی  شهر شامل سند 36693 مورخ 58/07/01 ومالحظه نقشه ملک  

وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
9- رای  شماره  9428  مورخ  1398/07/25 آقای / خانم مهراب هارون الرشیدی  فرزند  
حسین  به شماره کالسه  0222  وبه شماره شناسنامه 83  و به شماره ملی    1142480542  
صادره نسبت به شش دانگ یکباب خانه به مساحت 191.36  مترمربع پالک شماره 816 
فرعی از   99    اصلی واقع  در  جوی آباد  بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی شهر 
شامل سند 21214 مورخ 98/02/05 دفتر 323 ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  

مالحظه و محرز گردیده است.
10- رای  شماره  9375  مورخ  1398/07/24 آقای / خانم بهروز حاجی هاشمی 
ورنوسفادرانی فرزند عباسعلی به شماره کالسه  0211 وبه شماره شناسنامه 1130099601  
و به شماره ملی  1130099601  صادره نسبت به 3 دانگ مشاع از شش   دانگ یکباب  
خانه دو طبقه به مساحت 321.50مترمربع پالک شماره 354 فرعی از   117  اصلی واقع  
در   ورنوسفادران بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی شهر شامل مع الواسطه از 
مهدی حاج هاشمی و زهره شمشیر بران ثبت  در صفحه 305 دفتر 343ومالحظه نقشه 

ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
11- رای  شماره  9373  مورخ  1398/07/24 آقای / خانم الهه بنیادی  ورنوسفادرانی      
فرزند علی  به شماره کالسه  0210  وبه شماره شناسنامه 1130324176  و به شماره ملی    
1130324176  صادره نسبت به 3 دانگ مشاع از شش   دانگ یکباب  خانه دو طبقه به 
مساحت 321.50مترمربع پالک شماره 354 فرعی از   117  اصلی واقع  در   ورنوسفادران 
بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی شهر شامل ارائه قولنامه  از مهدی حاج 
هاشمی و زهره شمشیر بران ثبت  در صفحه 305 دفتر 343ومالحظه نقشه ملک  وگزارش 

کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
1398 آقای/ خانم رمضانعلی  کندری   /07 12- رای  شماره  8822  مورخ  11/
ورنوسفادرانی فرزند رمضانعلی به شماره کالسه  0840 وبه شماره شناسنامه 93  و 
به شماره ملی  1140975870  صادره نسبت به شش دانگ یکباب خانه به مساحت 
134.67مترمربع پالک شماره 241 فرعی از   116  اصلی واقع  در  ورنوسفادران بخش  
14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 539 دفتر 528 ومالحظه 

نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
1398 آقای/ خانم حسنعلی پریشانی  /07 13- رای  شماره  8940  مورخ  14/
فرزند  عبدالعلی به شماره کالسه  0978 وبه شماره شناسنامه 531  و به شماره ملی    
1141147386  صادره نسبت به شش دانگ یکباب خانه به مساحت 158مترمربع 
پالک شماره 1625 فرعی از   107  اصلی واقع  در   بابا فضلگاه  بخش  14  اصفهان حوزه 
ثبت  ملک خمینی شهر شامل سند 13204مع الواسطه از مالکیت هاجر مجیری سند 

13205ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
14- رای  شماره  10305  مورخ  1398/08/29 آقای/ خانم نعمت اله مختاری خوزانی        
فرزند رحیم به شماره کالسه  1386 وبه شماره شناسنامه 2416  و به شماره ملی    

1141226855  صادره خمینی شهر  نسبت به شش دانگ یکباب  ساختمان طبقاتی  به 
مساحت 196مترمربع پالک شماره 1109 و 327 و 326 فرعی از   82   اصلی واقع  در   سکه 
الزهر خوزان   بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل ثبت در صفحه 378 
دفتر 492 و صفحه 522 دفتر 557ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و 

محرز گردیده است.
15- رای  شماره  10804  مورخ  1398/09/11 آقای/ خانم پروین طهرانی اندانی         
فرزند  علی اصغر به شماره کالسه  0903  وبه شماره شناسنامه 18692  و به شماره ملی    
1140186450  صادره نسبت به شش دانگ یکباب خانه به مساحت 159.20 مترمربع 
پالک شماره 70 فرعی از   105  اصلی واقع  در اندان  بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  
ملک خمینی  شهر شامل سند 96068 مورخ 72/07/20 دفتر 72 و سند 105755 مورخ 
79/09/23 دفتر 63 و مع الواسطه از مالکیت 91827 مورخ 71/06/28 دفتر 73 مرتضی 

رحیمی  ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
16- رای  شماره  7995  مورخ  1398/06/26 آقای/ خانم محسن دشتبانی  فرزند  حیدر 
به شماره کالسه  0201  وبه شماره شناسنامه 6502  و به شماره ملی    1142293051  
صادره نسبت به شش دانگ یکباب  زمین دارای اعیانی به مساحت  631.35   مترمربع 
پالک شماره 344 فرعی از   117  اصلی واقع  در  ورنوسفادران  بخش  14  اصفهان حوزه 
ثبت  ملک خمینی  شهر شامل سند 84701  مورخ 74/02/12 دفتر 63ومالحظه نقشه 

ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
17- رای  شماره  0776  مورخ  1398/09/11 آقای / خانم مجید محمدی فرزند  علیرضا  
به شماره کالسه  1353    وبه شماره شناسنامه 6  و به شماره ملی    1142230341  صادره 
نسبت به شش دانگ یکباب خانه  به مساحت 186.82 مترمربع پالک شماره 448 فرعی از   
99    اصلی واقع  در جوی آباد  بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل سند 
30125 مورخ 98/03/29 دفتر 300ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه 

و محرز گردیده است.
18- رای  شماره  0740  مورخ  1398/09/09 آقای / خانم آمنه سرخی  خوزانی فرزند  
قربانعلی به شماره کالسه  1198    وبه شماره شناسنامه 6  و به شماره ملی    1141182262  
صادره نسبت به 3 دانگ مشاع  شش دانگ یکباب خانه  به مساحت 180 مترمربع پالک 
شماره 706 فرعی از   158    اصلی واقع  در  صدر آباد   بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک 
خمینی شهر شامل مع الواسطه از شهر داری خمینی شهر ثبت در صفحه 56 دفتر 170 

ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
19- رای  شماره  0738  مورخ  1398/09/09 آقای / خانم فاطمه سرخی خوزانی        
فرزند  قربانعلی به شماره کالسه  1200  وبه شماره شناسنامه 341  و به شماره ملی    
1141664143  صادره نسبت به 3 دانگ مشاع از  شش دانگ یکباب خانه  به مساحت 180 
مترمربع پالک شماره 706 فرعی از   158    اصلی واقع  در  صدر آباد  بخش  14  اصفهان 
حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل مع الواسطه از شهر داری خمینی شهر ثبت در صفحه 

56 دفتر 170 ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
20- رای  شماره  0720  مورخ  1398/09/09 آقای / خانم آذر ابراهیمی مقدم  فرزند  علی 
اصغر به شماره کالسه  1748 وبه شماره شناسنامه 2052  و به شماره ملی    1141120089  
صادره نسبت به 2 دانگ مشاع از  شش دانگ یکباب خانه  دو طبقه  به مساحت 
200مترمربع پالک شماره 767 و 768  فرعی از   158    اصلی واقع  در صدر آباد    بخش  
14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل مع الواسطه از شهر داری خمینی شهر 
ثبت در صفحه 244 و 368  دفتاتر 4 و 151 ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  

مالحظه و محرز گردیده است.
1398 آقای / خانم فرشاد حاج هاشمی  /09 21- رای  شماره  0717  مورخ  09/
ورنوسفادرانی  فرزند  فتح اهلل به شماره کالسه  1118    وبه شماره شناسنامه 87  و به شماره 
ملی    1288857217  صادره نسبت به 4 دانگ مشاع از  شش دانگ یکباب خانه  دو طبقه   
به مساحت 200مترمربع پالک شماره 767 و 768  فرعی از   158  اصلی واقع  در صدر آباد    
بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل مع الواسطه از شهر داری خمینی 
شهر ثبت در صفحه 244 و 368  دفتاتر 4 و 151 ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  

مالحظه و محرز گردیده است.
22- رای  شماره  9859  مورخ  1398/08/19 آقای / خانم مهری عابدی فروشانی         
فرزند  محمد اسماعیل  به شماره کالسه  0257  وبه شماره شناسنامه 1130089282  و 
به شماره ملی  1130089282  صادره نسبت به  شش دانگ یکباب خانه  به استثنای 
بهای ثمنیه اعیانی  به مساحت 200مترمربع پالک شماره 9  فرعی از   156  اصلی واقع  
در  خیر آباد  بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی شهر شامل سند 204490 مورخ 
90/03/12 دفتر 73  ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده 

است.
23- رای  شماره  1629  مورخ  1398/09/05 آقای/ خانم حسین یزدانی خوزانی فرزند  
علی  به شماره کالسه  1629  وبه شماره شناسنامه 85  و به شماره ملی    1141605767  
صادره نسبت به شش دانگ یکباب  خانه  به مساحت 191.50مترمربع پالک شماره 442  
فرعی از   84    اصلی واقع  در فتح آباد  بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر 
شامل سند 93491 مورخ 75/11/24 ثبت در صفحه 44 دفتر 276 ومالحظه نقشه ملک  

وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
24- رای  شماره  0723  مورخ  1398/09/09 آقای / خانم مرتضی بهاء الدین موگوئی        
فرزند  حیاتقلی به شماره کالسه  0721  وبه شماره شناسنامه 635  و به شماره ملی    
1129389391  صادره نسبت به شش دانگ یکباب خانه به مساحت 163.76مترمربع 
پالک شماره 457.1 فرعی از   99    اصلی واقع  در  جوی آباد  بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  
ملک خمینی  شهر شامل سند 43052 مورخ 87/08/30 دفتر 35 ومالحظه نقشه ملک  

وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
25- رای  شماره  0749  مورخ  1398/09/09 آقای / خانم فاطمه کبیریان ورنوسفادرانی         
فرزند  محمد حسین به شماره کالسه  1499  وبه شماره شناسنامه 15098  و به شماره 
ملی    1140149768 صادره نسبت به شش دانگ یکباب  ساختمان مسکونی  به مساحت 
113.64مترمربع پالک شماره 1091  فرعی از   87  اصلی واقع  در   ورنوسفادران  بخش  
14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل سند 22350 مورخ 73/02/03 دفتر 35 
و سند 98558 مورخ 77/09/11 دفتر 63 و سند 25512 مورخ 49/01/09 دفتر 61 و سند 
20449 مورخ 42/07/29 دفتر 61 ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه 

و محرز گردیده است.
26- رای  شماره  0674  مورخ  1398/09/07 آقای / خانم اکبر کردگاری  فرزند  عباس 
اقا  به شماره کالسه  1727  وبه شماره شناسنامه 498  و به شماره ملی    4432057645  
صادره نسبت به شش دانگ یک درب باغ  به مساحت 1761.06مترمربع پالک شماره 10  
فرعی از   100  اصلی واقع  در   خوشاب  بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر 
شامل سند 38995 مورخ 69/01/27 دفتر 61 ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  

مالحظه و محرز گردیده است.
27- رای  شماره  0775  مورخ  1398/09/10 آقای / خانم عاطفه عسگری فروشانی         
فرزند  مسلم  به شماره کالسه  2130  وبه شماره شناسنامه 1130133516  و به 
شماره ملی    1130133516  صادره نسبت به 3 دانگ مشاع از  شش دانگ یکباب 
خانه به مساحت 94.8مترمربع پالک شماره 2587  فرعی از   72    اصلی واقع  در  
فروشان بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل سند 12883 مورخ 
 93/08/20 دفتر 322 ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز

 گردیده است.
28- رای  شماره  0753  مورخ  1398/09/10 آقای/ خانم عباس پریشانی فرزند  
حیدر علی به شماره کالسه  2129 وبه شماره شناسنامه 12980  و به شماره ملی    
1142344630  صادره نسبت به 3 دانگ مشاع از  شش دانگ یکباب خانه به 
مساحت 94.8مترمربع پالک شماره 2587  فرعی از   72    اصلی واقع  در فروشان 
14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل سند 12883 مورخ  بخش  
 93/08/20 دفتر 322 ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز 

گردیده است.

29- رای  شماره  0773  مورخ  1398/09/11 آقای / خانم اعظم مستاجران گورتانی    
فرزند اصغر به شماره کالسه  1667 وبه شماره شناسنامه 50  و به شماره ملی    
1290840180  صادره نسبت به 0/5 دانگ مشاع از  شش دانگ یکباب خانه  و مغازه 
متصله به مساحت 142.10مترمربع پالک شماره 618  فرعی از   72  اصلی واقع  در   
فروشان بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل مع الواسطه از مالکیت 
سید مصطفی نجاری سند 10846 مورخ 29/04/06 دفتر 38 ومالحظه نقشه ملک  

وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
30- رای  شماره  3293  مورخ  1398/03/21 آقای / خانم سید محمد رضا بنی هاشمیان           
فرزند  سید مصطفی به شماره کالسه  0421  وبه شماره شناسنامه 102  و به شماره ملی    
1141502925  صادره نسبت به 5.5 دانگ مشاع از  شش دانگ یکباب خانه و مغازه متصله 
به مساحت 142.10مترمربع پالک شماره 618  فرعی از   72  اصلی واقع  در   فروشان 
بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل مع الواسطه از مالکیت سید 
مصطفی نجاری سند 10846 مورخ 29/04/06 دفتر 38 ومالحظه نقشه ملک  وگزارش 

کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
31- رای  شماره  0637  مورخ  1398/09/06 آقای / خانم یداله حاج علی اکبری 
ورنوسفادرانی  فرزند  محمد  به شماره کالسه  0993  وبه شماره شناسنامه 14191  و به 
شماره ملی    1140140663  صادره نسبت به   شش دانگ یکباب خانه به مساحت 140 
مترمربع پالک شماره 570  فرعی از   122  اصلی واقع  در   بزمکه وراه کوه بخش  14  
اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل ثبت در صفحه 61 و 76 و 70 دفتر 144 مع 
الواسطه از مرتضی حاج علی اکبری  ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه 

و محرز گردیده است.
32- رای  شماره  0957  مورخ  1398/09/18 آقای / خانم عبدالرضا حیدری هرستانی            
فرزند  هرمز به شماره کالسه  0884 وبه شماره شناسنامه 2074  و به شماره ملی    
1140833073  صادره نسبت به شش دانگ یکباب  ساختمان در حال ساخت  به مساحت 
205.76 مترمربع پالک شماره 360  فرعی از   107    اصلی واقع  در بابا فضلگاه بخش  14  
اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل سند 22122 مورخ 98/04/23 دفتر 305  

ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
33- رای  شماره  0877  مورخ  1398/09/14 آقای / خانم فرج اله رحیمی اندانی             
فرزند  نوروز علی  به شماره کالسه  1036 وبه شماره شناسنامه 750  و به شماره ملی    
1142235688  صادره خمینی شهر نسبت به شش دانگ یکباب خانه به مساحت 144.48 
مترمربع پالک شماره 712  فرعی از   112  اصلی واقع  در   ماسه دانی  بخش  14  اصفهان 
حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل مع الواسطه از طلعت مسی ثبت در صفحه 391 دفتر 

19  ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
34- رای  شماره  0302  مورخ  1398/08/29 آقای / خانم مریم دشتبانی فرزند  حیدر              
به شماره کالسه  0305  وبه شماره شناسنامه 1401  و به شماره ملی    1141113600  
صادره نسبت به   شش دانگ یکباب  زمین دارای اعیانی به مساحت 441مترمربع پالک 
شماره 344  فرعی از   117 اصلی واقع  در   ورنوسفادران بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  
ملک خمینی  شهر شامل سند 206013 مورخ 90/05/04 دفتر 73  ومالحظه نقشه ملک  

وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
1398 آقای / خانم عباسعلی بدیحی جو  /05 35- رای  شماره  6138  مورخ  08/
آبادی  فرزند  حسن به شماره کالسه  0041  وبه شماره شناسنامه 46  و به شماره ملی    
1142175545  صادره نسبت به   شش   دانگ یکباب  انبار به مساحت 34.70 مترمربع 
پالک شماره3329 و 798 و 797  فرعی از  99  اصلی  واقع  در جوی آباد  بخش  14  
اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل ثبت در صفحه 40 دفتر 77 و صفحه 167 
دفتر 479  و ارائه قولنامه از سند 18085 و 46162  مورخ 26/01/25 دفتر 15  ومالحظه 

نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
1398 آقای / خانم عباسعلی بدیحی جو  /05 36- رای  شماره  5526  مورخ  03/
آبادی فرزند  حسن به شماره کالسه  0039 وبه شماره شناسنامه 46  و به شماره ملی    
1142175545  صادره نسبت به شش دانگ یکباب  مغازه به مساحت 36.6 مترمربع پالک 
شماره 798 و 797 و 3329 فرعی از  99     اصلی  واقع  در جوی آباد  بخش  14  اصفهان 
حوزه ثبت  ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 40 دفتر 77 و صفحه 167 دفتر 479  
و ارائه قولنامه از مالکیت محمد یزدیان  سند 18085 و مورخ 51/12/29 دفتر 63 و سند 
16162  مورخ 26/01/25 دفتر 15  ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه 

و محرز گردیده است.
1398 آقای / خانم عباسعلی بدیحی  /05  37- رای  شماره  5924  مورخ  03/
جو آبادی  فرزند  حسن به شماره کالسه  0043  وبه شماره شناسنامه 46  و به شماره ملی    
1142175545  صادره نسبت به   شش دانگ یکباب  مغازه  به مساحت 29.50 مترمربع 
پالک شماره 798 و 797 و 3329 فرعی از  99     اصلی  واقع  در   جوی آباد  بخش  14  
اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل ثبت در صفحه 40 دفتر 77 و صفحه 167 
دفتر 476  و سند 18085 و مورخ 51/12/29 دفتر 63 مع الواسطه از ارائه قولنامه از مالکیت 
محمد یزدیان  و سند 16162  مورخ 26/01/25 دفتر 15  ومالحظه نقشه ملک  وگزارش 

کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
1398 آقای / خانم عباسعلی بدیحی  /05  38- رای  شماره  5928  مورخ  03/
جو آبادی  فرزند  حسن به شماره کالسه  1345    وبه شماره شناسنامه 46  و به شماره ملی    
1142175545  صادره نسبت به   شش   دانگ یکباب  مغازه  به مساحت 62.40 مترمربع 
پالک شماره 798 و 797 و 3329 فرعی از  99  اصلی  واقع  درجوی آباد بخش  14  اصفهان 
حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل ثبت در صفحه 40 دفتر 77 و صفحه 167 دفتر 479  
و سند 18085 و مورخ 51/12/29 دفتر 63 ارائه قولنامه از مالکیت محمد یزدیان  و سند 
16162  مورخ 26/01/25 دفتر 15  ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه 

و محرز گردیده است.
1398 آقای / خانم عباسعلی بدیحی  /05  39- رای  شماره  5930  مورخ  03/
جو آبادی فرزند  حسن به شماره کالسه  0037  وبه شماره شناسنامه 46  و به شماره ملی    
1142175545  صادره نسبت به   شش دانگ یکباب  مغازه  به مساحت 36.30مترمربع 
پالک شماره 798 و 797 و 3329 فرعی از  99  اصلی  واقع  در جوی آباد بخش  14  
اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل ثبت در صفحه 40 دفتر 77 و صفحه 167 
دفتر 476  و سند 18085 و مورخ 51/12/29 دفتر 63 ارائه قولنامه از مالکیت محمد یزدیان  
و سند 16162  مورخ 26/01/25 دفتر 15  ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  

مالحظه و محرز گردیده است.
40- رای  شماره  1192  مورخ  1398/09/23 آقای / خانم عیسی کیماسی فرزند  موسی              
به شماره کالسه  1785 وبه شماره شناسنامه 730  و به شماره ملی  4171192552  صادره 
نسبت به شش دانگ یکباب خانه  به مساحت 150 مترمربع پالک شماره 304 فرعی از  
159   اصلی  واقع  در  اراضی شمالی بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر 
شامل مع الواسطه از مالکیت مهشید برادران ثبت در صفحه 433 دفتر 31 و صفحه 430 

دفتر 31ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
تاریخ انتشار: نوبت اول :98/10/02 
تاریخ انتشار نوبت دوم :98/10/17

م الف: 703105 نبی اله یزدانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر
ابالغ رای

10/13 کالسه پرونده:1093/98 ، شماره دادنامه:1927 ، تاریخ رسیدگی:98/09/19 ، 
مرجع رسیدگی: شعبه سوم شورای حل اختالف خمینی شهر خواهان: علی گرجی به نشانی: 
خمینی شهر بلوار منتظری کوچه71 ؛ خوانده: سیدمهدی ابطحی ورنوسفادرانی نشانی: 
مجهول المکان ، خواسته: مطالبه وجه چک ،گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه 
و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاءقاضی شورا 
ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در 
خصوص دعوی آقای علی گرجی فرزند اسداله علیه آقای سیدمهدی ابطحی ورنوسفادرانی 
فرزند سیدعلی به خواسته مطالبه مبلغ یکصد و بیست میلیون ریال 120/000/000 ریال 
وجه یک فقره چک به شماره 1489/000459 - 97/8/30 به انضمام خسارات دادرسی 

و تاخیر تادیه نظر به مفاد دادخواست و مالحظه رونوشت مصدق چک و گواهینامه عدم 
پرداخت و اینکه وجود اصل مستندات در ید خواهان ظهور در اشتغال ذمه صادر کننده و 
متعهدین آن دارد و اینکه از ناحیه خوانده دلیلی که برائت ذمه خود را مدلل بدارند ارائه 
نداشته اند با استصحاب دین دعوی خواهان ثابت تشخیص می گردد با استناد به مواد 9 و 
18 و 19 و 25 و 27 قانون شوراهای حل اختالف و مواد 310 ، 311 ، 313 از قانون تجارت و 
تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198و 519 و 522 از قانون آئین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
120/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 2/540/000 ریال بابت خسارات 
دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک لغایت استهالک کامل دین 
بر مبنای شاخص بهای کاال و خدمات مصرفی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رای 
صادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و سپس 
ظرف مدت 20 روز دیگر قابل تجیدنظرخواهی در محاکم عمومی و حقوقی خمینی شهر 
می باشد. م الف: 703127 جمشید شیروانی قاضی شعبه سوم شورای حل اختالف 

شهرستان خمینی شهر 
ابالغ رای

10/14 کالسه پرونده:4236/97 ، شماره دادنامه:1214- 98/07/07 مرجع رسیدگی:شعبه 
دوم شورای حل اختالف خمینی شهر خواهان: سجاد خشتی ورنوسفادرانی به نشانی: 
خمینی شهر خ پاسداران مجتمع آزادگان ؛ خواندگان: 1- حسن کهن سال استانی نشانی: 
مجهول المکان 2-یحیی شاهین نشانی: خمینی شهر میدان پردیس بلوار پردیس نرسیده 
به مسجد امام حسن مجتبی نبش کوچه مشاور امالک پردیس داخل کوچه آخرین کوچه 
سمت چپ ، خواسته: مطالبه وجه حواله ، با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه 
مشورتی اعضای محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به 
شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی آقای سجاد 
خشتی ورنوسفادرانی به طرفیت آقایان 1- حسن کهن سال استانی 2- یحیی شاهین به 
خواسته مطالبه مبلغ 96/000/000 ریال وجه نقد بابت یک فقره حواله به شماره 206561 
- 97/10/5 به انضمام خسارت دادرسی و خسارت تاخیر تادیه نظر به مفاد دادخواست 
مالحظه رونوشت مصدق حواله و گواهینامه عدم پرداخت آن و با توجه به اینکه خواندگان 
علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حاضر نگردیده اند و دفاعی بر برائت ذمه خود 
بعمل نیاورده است و با احراز اشتغال ذمه و استصحاب دین خواسته خواهان را ثابت دانسته 
و به استناد مواد 198و 519 و 522 از قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در 
امور مدنی و مواد 9 و 18 و 19 و 25 و 27 قانون شوراهای حل اختالف مصوب 94/8/10 
و ماده 1258 قانونی مدنی خواندگان را به نحو تضامنی به پرداخت مبلغ 96/000/000 
ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 2/300/000 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 97/12/20 لغایت استهالک کامل دین بر 
مبنای شاخص بهای کاال و خدمات مصرفی اعالمی از بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
ایران در حق خواهان محکوم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف مهلت 20روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در شورا و سپس ظرف مهلت 20 روز پس از انقضاء مدت واخواهی قابل 
تجدیدنظر در محاکم عمومی حقوقی خمینی شهر می باشد. م الف: 701518  ایمان 

بختیاری قاضی شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر 
ابالغ رای

10/15 کالسه پرونده:972/98 ، شماره دادنامه:1631- 98/9/17 مرجع رسیدگی:شعبه 
هشتم شورای حل اختالف خمینی شهر خواهان: علی گرجی به نشانی:خمینی شهر 
بلوار منتظری کوچه 71 ؛ خوانده: عزیز اکبری نشانی: مجهول المکان ، خواسته: مطالبه 
وجه چک ، گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و جری 
تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاءقاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح 
زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی آقای علی گرجی 
به طرفیت آقای عزیز اکبری به خواسته مطالبه مبلغ 120/000/000 ریال وجه یک فقره 
چک به شماره 15107/927347 - 97/6/30 عهده بانک تجارت به انضمام خسارت 
دادرسی و خسارت تاخیر تادیه نظر به مفاد دادخواست مالحظه رونوشت مصدق چک و 
گواهینامه عدم پرداخت آن و با توجه به عدم حضور خوانده در جلسه مورخ 98/9/10 و عدم 
ارائه الیحه دفاعیه از جانب ایشان و با عنایت به نظریه مشورتی اعضاء شورا و احراز اشتغال 
ذمه خوانده و استصحاب دین و با توجه به وصف تجریدی بودن اسناد تجاری مستنداً به 
مواد 9 و 18 و 19 و 25 و 27 قانون شوراهای حل اختالف مصوب 94/8/10 و مواد 310 
، 311 ، 313 از قانون تجارت و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام 
به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198و 519 و 522 از قانون آئین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی دعوی خواهان را ثابت دانسته و حکم به محکومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ 120/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 2/530/000 
ریال بابت خسارات دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک لغایت 
استهالک کامل دین بر مبنای شاخص بهای کاال و خدمات مصرفی اعالمی از بانک 
مرکزی جمهوری اسالمی ایران در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره غیابی 
و ظرف مهلت 20روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شورا و سپس ظرف مهلت 20 
روز پس از انقضاء مدت واخواهی قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی حقوقی خمینی شهر 
می باشد. م الف: 703124   ایمان بختیاری قاضی شعبه هشتم شورای حل اختالف 

شهرستان خمینی شهر 
فقدان سند مالکیت

10/11 شماره نامه: 139885602013002104 - 1398/09/25  نظر به اینکه آقای 
یداله عظیمی فرزند محمد صادق به شماره شناسنامه 82 با تسلیم دو برگ استشهادیه 
محلی که هویت و صحت شهود توسط دفترخانه 48 فریدونشهر  گواهی شده  است. مدعی 
مفقود شدن سند مالکیت شش دانگ یکباب خانه تحت پالک ثبتی 219/58 مجزی شده 
از 219/1 به مساحت 241/88 متر مربع  واقع در روستای خویگان علیاء فریدونشهر بخش 
13 ثبت اصفهان که سند مالکیت در صفحه 298 دفتر 19 ذیل ثبت 3648 بنام آقای یداله 
عظیمی فرزند محمد صادق به شماره شناسنامه 82  صادر و تسلیم شده است و طی اسناد 
رهنی 6227 مورخ 1388/06/05 و سند 6391 مورخ 1388/08/18 تنظیمی دفترخانه 28 
بوئین میاندشت در رهن بانک کشاورزی شعبه بویین میاندشت قرار دارد  و  نامبرده اظهار 
داشته که سند مالکیت مرقوم در اثر جابجایی مفقود گردیده و تقاضای صدور سند مالکیت 
 المثنی نموده است لذا طبق تبصره یک ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی 
می شود که هرکس مدعی انجام معامله  غیر از آنچه در این آگهی قید شده است نسبت به 
ملک مزبور یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به 
این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا با ارایه مدارک تسلیم نماید در صورت انقضا مدت 
مذکور و عدم وصول واخواهی بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله نسبت به صدور المثنی 
سند مالکیت طبق مقررات اقدام خواهد شد. م الف: 700314  محسن مقصودی مدیر 

واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدون شهر
ابالغ

10/12 اینجانب نگهدار داوود وند به نمایندگی از شرکت راه و ساختمان ارال نسبت به 
دادنامه صادره در پرونده کالسه 94/96 مطروحه در شعبه دوم حل اختالف که منجر به 
صدور دادنامه گردید به شرح ذیل اعتراض خود را در وقت مقرر اعالم میدارم. شماره 
دادنامه: 153-98/4/18 شعبه دوم حل اختالف به طرفیت آقای آیت ا... رئیسی فرزند 
محمد، 1- با توجه به دادخواست تقدیمی و مطالبه علی الحساب سی میلیون ریال بابت 
مطالبه آسفالت که در شورا هیچ گونه کارشناسی نشده به شورا مبادرت به رای نموده است 
 بنابراین تقاضای ارجاع به امر کارشناسی و احتساب کلیه خسارات توسط ایشان را دارم. 
2- با توجه به اینکه سالها از موضوع آسفالت کشی می گذرد و تامین دلیل و نیز اخذ 
اظهارات تجدیدنظر خوانده انجام شده و به ایشان اعالم پرداخت خسارت را نموده ایم 
ولیکن قاضی محترم احتساب پرداخت خسارات را از تاریخ دادخواست اعالم نموده در 
حالیکه از سال 89 که اظهار نامه هایی در این مورد داده شده و صورت جلسه مندرج در 
دادنامه حاکی از قبول خسارات وارده دارد لذا تقاضای احتساب تاخیر تادیه از سال 89 را 
دارم. با توجه به موارد فوق تقاضای رسیدگی را دارم. م الف: 704110 شعبه دوم 

شورای حل اختالف فریدونشهر
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کارشناس مسئول مرکز رشد دانشگاه اصفهان:

4۵ واحد فناور در مرکز رشد دانشگاه اصفهان مستقر است
کارشناس مسئول مرکز رشد دانشــگاه اصفهان گفت: بین ۳۹ تا ۴۵ واحد فناور در مرکز رشد دانشگاه 
مستقر است که در مســیر تولیدات دانش بنیان حرکت می کنند. فریبرز محمدی، با بیان اینکه نظارت 

و ارزیابی فعالیت هــای واحدهای فناور و 
توسعه آن ها در دانشگاه اصفهان زیر نظر 
مرکز رشــد انجام می گیرد، اظهار کرد: در 
مرکز رشد دانشگاه اصفهان بین ۳۹ تا ۴۵ 
واحد فناور مستقر شــده که تالش آن ها 
حرکت به ســمت تولیدات دانش بنیان 
است. محمدی با اشــاره به حمایت های 
مرکز رشد دانشــگاه اصفهان از واحدهای 
فناور بیان کرد: اعتماد این اســت که تنها 
راه برون رفــت از بحران های اقتصادی در 

جامعه از طریق سیاست گذاری های اصولی است که در توســعه اقتصاد دانش بنیان صورت می گیرد. 
کارشناس مسئول مرکز رشد و فناوری دانشگاه اصفهان افزود: در این زمینه یکی از راه های مهم سیاست 
گذاری در حوزه توسعه شرکت های دانش بنیان خواهد بود. وی با اشاره به اینکه دانشگاه ها باید به سمت 
نسل سوم و چهارم حرکت کنند، گفت: به همین منظور دانشگاه باید مسیر توسعه شرکت های دانش بنیان 

و فناور را با ایجاد زیرساخت های الزم طی کند.

رییس مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت تشریح کرد:
آخرین وضعیت آنفلوآنزا در کشور

 رییس مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت گفت: بیماری آنفلوآنزای فصلی موضوعی است که هر سال 
تکرار می شود و با شروع فصل سرد این بیماری گسترش پیدا می کند چنان که به طور معمول انتظار 
می رود در یک فصل آنفلوآنزا، حدود ۲۰ درصد مردم جامعه مبتال شوند. کیانوش جهانپور، افزود: از 
حدود ۱۰ روز پیش با مهار این بیماری و نمودار نزولی ابتال به آن  موارد بروز و شیوع کاهش چشمگیری 
یافته است، چنان که از ۲۲ تا ۲۹ آذر ۹۸ عمال با فروکش همه گیری آنفلوآنزا، با   کاهش موارد مراجعه 
و بســتری و مرگ و میر مواجه بودیم. به طوری که در طول این هفته، از مجموع ۸۸۳ نفر بســتری 
مشکوک به آنفلوآنزا، ۸۱ مورد بر اساس شواهد آزمایشگاهی مبتال به آنفلوآنزای تیپ A گزارش شده اند 
و میزان بروز به کمتر از یک دهم هفته های قبل رسیده است. وی  ادامه داد: متاسفانه طی هفته مورد 
اشاره ۷ نفر به دنبال ابتال به آنفلوآنزا و عوارض و پیامدهای ناشی از آن فوت کردند که اغلب فوت شدگان 
از بیماری های زمینه ای نیز رنج می بردند. لذا از آغاز فصل اخیر جمعا ۱۰۳ نفر از هموطنان مان به دنبال 

ابتال به آنفلوآنزا فوت شدند.

راه اندازی 137 مرکز نیکوکاری در اصفهان
معاون توسعه مشــارکت های مردمی کمیته امداد اصفهان از راه اندازی ۱۳۷ مرکز نیکوکاری با نظارت 
کمیته امداد در اصفهان خبر داد. حمیدرضا طاهری گفت: در حال حاضر ۱۳۷ مرکز نیکوکاری در سراسر 
استان در حال ارائه خدمات به نیازمندان و جمع آوری کمک های خیران و نیکوکاران هستند. وی بابیان 
اینکه مراکز نیکوکاری حامی نیازمندان و اقشار کم درآمد در محدوده فعالیت خود هستند، گفت: ساختار 
خودگردان و مردمی این مراکز در کنار نظارت و راهبری کمیته امداد ترکیب مناســبی برای کمک موثر و 
سریع به نیازمندان فراهم کرده است. طاهری ادامه داد: این مراکز از آزادی عمل بیشتری برای کمک به 
اقشار نیازمند نسبت به نهادهای حمایتی دارند و همچنین با ساختار محلی خود در شناسایی نیازمندان 

واقعی کارکرد ویژه ای خواهند داشت.  

بر اساس اعالم رییس پلیس راهور استان اصفهان، اجرای طرح زوج و فرد از درب منازل به زودی تعیین تکلیف می شود

چکش زوج و فرد بر سر آلودگی

بــا شــدت یافتــن آلودگی  هوا، ســایر  پریسا سعادت
راه حل های ممکن به جز تعطیلی مدارس 

هم روی میز مسئوالن قرار گرفته اســت. یکی از این طرح ها که البته 

چند ســالی اســت زمزمه های اجرایی شدن آن از ســوی مسئوالن 

اســتانی مطرح بوده، اجرای طرح زوج و فــرد از درب منازل در زمان 

آلودگی هوا یا در مقاطع مشخص زمانی بوده است که طی سال های 

قبل به بهانه نبود زیر ساخت های الزم و یا عدم آمادگی پلیس، اجرایی 

نمی شد؛  اما پلیس راهور اعالم کرده است در روزهای آینده اجرای این 

طرح تعیین تکلیف خواهد شد.

 سرهنگ محمدرضا محمدی با بیان اینکه در حوزه بحث خودروهای 

فاقد معاینه فنی و ورود به محدوده زوج و فرد اولویت با خودروهای 

دودزاست، ادامه داد: با همکاری معاونت عمران استانداری اصفهان، 

شهرداری اصفهان و پلیس راهور برنامه ریزی برای تعریف محدودیت 

ترافیکی زوج و فرد از در منازل را در دستور کار داریم. صحبت از اجرایی 

شدن این طرح در حالی اســت که هزینه های اجرای آن باید هر چه 

سریع تر تامین و به دستگاه پلیس راهنمایی و رانندگی اصفهان تزریق 

شــود. نصب دوربین های مجهــز و هوشــمند در ورودی های اصلی 

خیابان های شهر یکی از الزامات اصلی اجرای این طرح است، اگر این 

تجهیزات و امکانات فراهم نشود با توجه به محدودیت تعداد ماموران 

پلیس راهور، قانون گریزی بیشتر می شود. 

مسئوالن استانی در حالی برای گســترش اجرای طرح زوج و فرد در 

اصفهان در حال برنامه ریزی هستند که اجرای آن در تهران نزدیک به 

سه دهه به یک طرح شکست خورده تبدیل شده است. 

طرح ترافیک از شــهریور ۱۳۵۸ تاکنون در بیش از بیست مرحله در 

تهران به اجرا درآمد. از ســال ۵۸ تاکنون هرسال به اجرای این طرح 

تبصره هایی اضافه شــده که نه تنها کارســاز نبوده بلکه مشــکالتی به 

همراه داشته اســت. با آغاز سال ۹۸ مسئولین شــهری تهران به این 

نتیجه رســیدند که اجرای طرح زوج و فرد  نقشی در کاهش آلودگی 

هوا و ترافیک نداشته و مردم را به سوی خرید ماشینی با پالک جدید 

ترغیب کرده است؛ بنابراین برای رفع این مشــکل تصمیم گرفتند در 

ســال ۹۸ طرح زوج و فرد را به طرح کنترل آلودگی هــوا تغییر دهند 

و حاال این طرح بدون نتیجه قرار اســت در اصفهان هم اجرایی شود 

آن هم در شــرایطی که بــر اســاس تحقیقات جدید دانشــگاه های 

 اســتان این صنایع هســتند که نقش زیادی در ایجــاد آلودگی هوا

 ایفا می کنند. 

از سوی دیگر استفاده بیشــتر از موتور سیکلت هایی که هیچ ضابطه و 

قانونی برای الزام آنها به معاینات فنی وجود ندارد، بدون شــک پس 

از اجرایی شــدن طرح زوج و فرد افزایش قابل توجهی خواهد یافت. 

وسایل نقلیه ای که اگر بیشتر از خودروها سهمی در آلودگی هوا ندارند 

کمتر هم نیستند. بر این اساس نمی توان مدعی شد اجرای این طرح 

که چندان هم کم هزینه نیســت، نتواند راه حل درستی برای کاهش 

آلودگی هوای اصفهان باشــد. مســئله دیگر اینکه ثبت خودروهایی 

مانند سرویس مدارس تاکســی های اینترنتی و ... از دیگر معضالت 

طرح زوج و فرد از درب منازل خواهد بود که باید بر اساس آن سیستم 

بسیار هوشمند و به روزی در شهر اجرایی شود تا دغدغه های این افراد 

در زمینه عبور و مرور از بین برود. هر چند پلیس و استانداری از سال 

گذشته وعده اجرای این طرح را داده است، اما به نظر می رسد تداوم 

غیر قابل پیش بینی آلودگی موجب شــده تا نهادهای مسئول شتاب 

بیشــتری برای اجرای طرح داشــته باشند، مســئله ای که می تواند 

دغدغه ها و نگرانی های تازه ای را برای شــهروندان به دنبال داشــته 

باشد.

اســتاندار اصفهان گفت: منطقه ویژه علــم و فناوری 
یکی از کمبودهای امــروز اصفهان اســت، به همین 
دلیل عزم خــود را جذب کردیم تا به هــر طریقی این 
موضــوع را عملی کنیــم و در این راه بــه حمایت های 
ویژه ای نیاز داریم. عباس رضایی در جلســه شــورای 
علــم و فنــاوری و کارگــروه اقتصــاد دانــش بنیان 
اســتان اصفهان با حضور معــاون علمــی و فناوری 
رییــس جمهــور اظهــار داشــت: اســتان اصفهان 

ظرفیت های بســیار خوبی در توســعه علم وفناوری 
در کشــور داشته اســت و با اســتفاده از ظرفیت های 
 دانش بنیان امیدواریم پیشــرفت های بســیار خوبی

 داشته باشــیم. وی تصریح کرد: ۱۴ سال قبل بحث 
منطقه علم و فناوری تحت عنوان کریدور علم و فناوری 
در اصفهان مطرح و پس از مدت زمانی با مشــکالتی 
مواجه شده است. استاندار اصفهان بیان کرد: از اوایل 
سال این مسئله را در دستور کار قرار دادیم و با تشکیل 
شورای سیاست گذاری، هیئت اجرایی و مشخص شدن 
عوامل ذی ربط و دانشگاه ها و شرکت های مختلف ۱۳ 
جلسه تشکیل دادیم تا تشــکل منطقه علم و فناوری 

اصفهان را اجرایی کنیم. رییس ســازمان مدیریت و 
برنامه ریزی استان اصفهان نیز در این نشست با بیان 
این که این جلسه برای تصویب راهکار ایجاد منطقه ویژه 
علم و فناوری در اصفهان است، بیان کرد: اگر قرار است 
در سال ۱۴۰۴ در بین کشورهای برتر منطقه باشیم باید 
فعالیت هایی در این زمینه انجام گیرد که از راهکارهای 
آن راه اندازی منطقه ویژه علمی است. نعمت ا... اکبری 
ادامه داد: باید در اســتان از تمام ظرفیت های موجود 
اســتفاده کنیم و از حمایت های دولت نیز بهره ببریم. 
چراکه معطل ماندن در این زمینه باعث ایجاد وقفه در 

ایجاد منطقه علمی و فناوری اصفهان می شود. 

استاندار اصفهان:

منطقه ویژه علم و فناوری یکی از کمبودهای امروز 
اصفهان است

مسئوالن استانی در حالی برای گسترش اجرای طرح زوج 
و فرد در اصفهان در حال برنامه ریزی هستند که اجرای آن 
در تهران نزدیک به سه دهه به یک طرح شکست خورده 

تبدیل شده است. 

نشست سه متری 
زمین در خیابان میر

بــر اســاس اعــالم مدیرکل 
مدیریت بحران اســتانداری 
اصفهان، حادثه فرونشســت 
زمیــن در خیابــان شــیخ 
صدوق تقاطع میرفندرســکی 
به علــت خوردگــی لوله های 
 بتنــی فاضــالب رخ داده

 است.

هشدار مجدد پلیس فتای اصفهان:

مراقب پیامک های جعلی قطع یارانه باشید
رییس اداره تشخیص و پیشگیری پلیس فتای اصفهان به شهروندان هشدار داد، پیامک ارسال شده 
به تلفن همراه مبنی بر قطع یارانه و دریافت 
اطالعــات کارت بانکــی جهــت برقراری 
مجدد، جعلی بوده و کالهبرداری اســت. 
دوم محمد رضا حسن زاده در تشریح این 
خبر گفت: کالهبرداران با ارســال پیامک 
جعلی به شــهروندان به بهانه اینکه یارانه 
آن ها قطع خواهد شــد، اطالعــات و رمز 
حســاب را دریافت و از این طریق اقدام به 
سرقت موجودی بانک شهروندان می کنند. 
وی افزود: ایــن پیامک ها هیچ ارتباطی با 
سازمان های مربوطه ندارد و مجرمان سایبری از این طریق اطالعات شخصی و بانکی افراد اعم از رمز دوم، 
شماره کارت و CVV۲ را به سرقت می برند. این مقام مسئول عنوان داشت: متاسفانه برخی از شهروندان 
در هنگام ثبت نام به نشانی سایت توجه نکرده و با جست وجو از طریق موتورهای جست وجو و یا رفتن به 

لینک هایی که در دیگر سایت ها ارائه شده در دام سودجویان سایبری گرفتار می شوند.

 تکذیب خبر  انجام اعمال هنجارشکنانه
 در  یکی از هتل های اصفهان

معاون سرمایه گذاری و گردشگری استان اصفهان خبر انجام اعمال هنجارشکنانه و غیراخالقی توسط 
یک باند در هتلی در شهر اصفهان را تکذیب کرد. سیدعلی صالح درخشان گفت: »متاسفانه در روزهای 
اخیر شاهد انتشار خبری در فضای مجازی مبنی بر رهگیری و دستگیری اعضای یک باند توسط نیروهای 
امنیتی بودیم که در هتلی در اصفهان اقدام به انجام اعمال هنجارشکنانه غیراخالقی می کردند.« وی افزود: 
»نتایج بررسی ها نشان می دهد که اعضای این باند در چند هفته گذشته در یک منزل مسکونی در جنب 
یکی از هتل های اصفهان، جنب ساحل زاینده رود اقدام به تجمع و مبادرت به انجام اعمال غیراخالقی 
و هنجارشکنانه می کردند.« علیرضا رییسی، نایب رییس جامعه هتلداران اصفهان نیز درباره چگونگی 
دستگیری تعدادی از اعضای این باند در یک هتل اصفهان گفت: »ماموران امنیتی با رهگیری اعضای 
این باند متوجه شدند که تعدادی از اعضای آن از شهرهای دیگر به اصفهان سفر کرده و سپس در یکی 
از هتل های این شهر اقامت کرده بودند.« وی افزود: »با توجه به اینکه در زمان دستگیری اعضای باند، 
تعدادی از آنها در خانه مذکور حضور نداشتند و به هتل محل اقامت خود رفته بودند، توسط ماموران دستگیر 

و تحویل مقامات قضایی  شدند.«

کشف 16 کیلو تریاک در نایین
رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان از کشــف مقدار ۱6 کیلو و ۸۵۰ گرم تریاک در بازرسی از 
یک سواری ۲۰6 خبر داد. سرهنگ غالمحسین صفری اظهار داشت: ماموران یگان تکاوری پلیس 
اصفهان حین کنترل خودروهای عبوری در یکی از محورهای فرعی شهرستان نایین به یک سواری 
۲۰6 مشکوک و آن را متوقف کردند. وی افزود: در بازرســی از این خودرو مقدار ۱6 کیلو و ۸۵۰ گرم 
تریاک که در صندوق عقب خودرو بود کشف شد. ســرهنگ صفری بیان داشت: در این رابطه یک 
نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده به مراجع قضایی تحویل داده شد. رییس پلیس مبارزه با مواد 
مخدر اصفهان تاکید کرد: نیروی انتظامی با سوداگران مرگ و قاچاقچیان افیونی برخورد قاطع و 

قانونی می کند و اجازه جوالن به آنان را نخواهد داد.

با مسئولان

وز عکس ر

اخبار

نماینده شهرستان خمینی شهر:
آیین نامه رتبه بندی معلمان 

باید تبدیل به قانون شود

چهره روز

یک عضو کمیســیون آمــوزش و تحقیقات 
مجلس شورای اســالمی گفت: دولت باید 
آیین نامه رتبه بندی معلمان را تبدیل به الیحه 
کند و به مجلس بفرســتد تا نمایندگان آن را 
تبدیل به قانون کنند. محمدجواد ابطحی اظهار 
کرد: رتبه بندی معلمان یــک طرح و الیحه 
نیست، بلکه آیین نامه مصوب هیئت دولت 
است. نظام رتبه بندی معلمان تاکید دارد  که 
حقوق معلمانی که مدارک دکتری دارند ۸۰ 
درصد حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه ها 
با شاخص های قابل تعریف باشد. البته این 
آیین نامه شــامل حال معلمان لیسانس و 

فوق لیسانس هم می شود.
 وی افزود: متاســفانه دولت این کار را نکرد 
و ۲ هــزار میلیــارد تومــان در بودجه ۱۳۹۸ 
پیش بینــی کردیم که اگر دولــت آیین نامه 
رتبه بنــدی معلمان را در میانه ســال الیحه 
کرد و بعد تبدیل به قانون شد، مشکلی برای 
تامین اعتبار نداشته باشد. دولت در سال های 
قبل پایــه حقوق معلمان را نســبت به دیگر 
 کارمندان پایین گرفته چــون تعداد معلمان

 زیاد است.
 این عضو کمیســیون آمــوزش و تحقیقات 
مجلس شورای اسالمی، ادامه داد: آن چیزی 
که توقع می رود این است که دولت توجه به 
قانــون برنامه کند و الیحــه بدهد و مجلس 
این آیین نامه را تبدیل بــه قانون کند. آیین 
نامه رتبه بندی معلمان را دولت می تواند لغو 
کند چون خودش تصویب کرده اســت؛ اما 
اگر قانون بود دولت نمی توانســت این کار را 
بکند و امنیت خاطــر برای جامعه فرهنگیان 

ایجاد می شد.

مدیرکل دامپزشکی استان اصفهان با توجه به فرارسیدن فصل ســرما و مهاجرت پرندگان، در باره احتمال شیوع بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در استان 
هشدار داد. شهرام موحدی اظهار داشت: از یک سال پیش تاکنون هیچ موردی از بروز این بیماری در عرصه های طبیعی استان، مشاهده و گزارش نشده است اما 
امکان بروز آن وجود دارد به همین دلیل باید مراقبت ها و اقدامات پیشگیرانه الزم انجام شود. به گفته موحدی، با توجه به فصل مهاجرت پرندگان آبزی و کنارآبزی 
و اتراق آنها در زیستگاه های استان، این مناطق به منظور پیشگیری از شــیوع بیماری  آنفلوآنزا به طور مدام رصد و پایش می شود. مدیرکل دامپزشکی اصفهان 
گفت: با توجه به اینکه پرندگان آزادپرواز و مهاجر عامل اصلی انتقال این بیماری هستند، برای کنترل و جلوگیری از انتقال آن باید از خرید و فروش هر نوع پرنده 
آزادپرواز، زینتی، آبزی پرور و پرندگان بومی خودداری شود. وی، از مرغداران خواست در صورت مشاهده نشانه های بیماری و تلفات غیرعادی در جمعیت طیور 
خود، مراتب را به اداره کل دامپزشکی استان یا شبکه های دامپزشکی شهرستان ها برای انجام اقدامات فوری اطالع دهند. مدیرکل دامپزشکی استان اصفهان 
ادامه داد: از مردم به ویژه تولیدکنندگان مرغ، پرورش دهندگان بوقلمون، شترمرغ، کبک و بلدرچین انتظار داریم تا در درجه اول شرایط زیستی مزرعه خود را به 

باالترین حد ممکن برسانند و اجازه ورود هیچ شخصی به مزرعه خود را ندهند مگراینکه دوش بگیرد و لباس های اولیه خود را از تن خارج کند.

دامپزشکی اصفهان درباره احتمال شیوع بیماری آنفلوآنزای پرندگان هشدار داد



اتفاقاتی که در ماجرای لغو بازی استقالل و سپاهان رخ داد کامال بیانگر آن بود که سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال هیچ اراده و اختیاری در برگزاری مسابقات ندارند. در 
حالی که اعالم شده بود مدارس تهران به دلیل آلودگی هوا شنبه و یکشنبه تعطیل است، ناگهان جمعه شب حمید استیلی در مقام کارشناس هواشناسی و رییس کمیته 
برگزاری مسابقات ظاهر شد و گفت: »بازی استقالل و سپاهان به دلیل آلودگی هوا لغو شده است!« این جمله در حالی بود که سازمان لیگ هنوز هیچ واکنشی نشان نداده 
بود و مهدی تاج چند روز قبل در تمرین تیم امید صراحتا گفته بود بازی استقالل و سپاهان حتما باید برگزار شود، چون فرصت دیگری برای برگزاری آن نداریم!  روز شنبه 
استانداری تهران اعالم کرد ما بازی استقالل و سپاهان را لغو نکردیم و نمی دانیم چرا سازمان لیگ که همواره اصرار به برگزاری مسابقات داشت، سکوت کرد. بله، بازی 
استقالل و سپاهان را نه استانداری و شورای تامین لغو کردند، نه تاج و سازمان لیگ و نه هیچ کس دیگر! در واقع هیچ کس نفهمید چرا در حالی که هوای تهران برای روزهای 
شنبه و یکشنبه خیلی آلوده اعالم شده بود، بازی دوشنبه لغو شد. آیا این لغو بازی به خاطر اردوی تیم امید بود؟ اینجا هم پاسخ منفی است، چون سپاهان و استقالل هر 
کدام دو بازیکن در تیم امید داشتند و طبق قانون )کدام قانون؟!( باید بازی انجام می شد. نکته عجیب اینجاست که فدراسیون و سازمان لیگ در حال حاضر هیچ حرفی 

برای گفتن ندارند و انگار در حالت آچمز قرار گرفته اند! با این وضعیت شک نکنید که از این پس هم سنگ روی سنگ بند نخواهد شد.

فدراسیون، تماشاگر لغو بازی استقالل - سپاهان!
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ماجرای جنجالی ویزای احمدرضا عابدزاده در فرودگاه
دروازه بان اسبق تیم ملی هم در گذشته و هم در حال حاضر  یکی از محبوب ترین چهره های تاریخ 
فوتبال ایران اســت. یکی از جنجالی ترین اتفاقــات فوتبال ایران در ســال 2000 رقم خورد. وقتی 

ایران عازم رقابت هــای جام ملت های 
لبنان بــود. تیم ملی کلی ســتاره نامی 
داشت و همه معتقد بودند باید به سادگی 
قهرمان جام ملت ها شــویم. در آستانه 
مســابقات اما نام احمدرضا عابدزاده از 
لیســت تیم ملی خط خورد. اسماعیل 
حاللی یکی از بازیکنــان آن تیم درباره 
ماجرای خط خوردن عابدزاده می گوید: 
»قبل از جام ملت ها به قطر رفتیم و اردو 
زدیم. پاسپورت ما دست مسئوالن بود و 

برای مان ویزای لبنان گرفتند، هنوز اسامی نهایی اعالم نشده بود. در فرودگاه که پاسپورت ها را به ما 
دادند، مشخص بود ویزای لبنان داخل پاسپورت خورده. عابدزاده اما هر چه گشت دید ویزایی در 
پاسپورت او نخورده، آنجا بود که فهمید خط خورده و در همان فرودگاه بدجور شاکی شد!« همین 
چند وقت پیش جالل طالبی، مربی وقت تیم ملی گفت عابدزاده خودش در قطر به استیلی که هم 

اتاقش بود گفت دیگر نمی تواند بازی کند.

رژه »کالدرون« در مسیر محبوبیت
پرسپولیس با کسب پنجمین برد پیاپی خود با تفاضل گل کمتر نسبت به سپاهان در رده دوم جدول 
حضور دارد و امیدوار است با شکست نساجی در بازی عقب افتاده، عنوان قهرمانی نیم فصل را به 
دست آورد. سرخ ها با هدایت گابریل کالدرون، جزو هشت تیم برتر جام حذفی قرار دارند و دوشنبه 
در آبادان برابر شهرداری ماهشهر قرار می گیرند و در صورت برتری به نیمه نهایی این مسابقات راه 
پیدا می کنند. کالدرون حاال با پنج برد پیاپی کم کم جا در دل هواداران باز کرده است. پرسپولیسی ها 
در هفته یازدهم لیگ برتر در آزادی مقابل نفت شکست خوردند تا فشار روی کالدرون و دستیارانش 
بیش از گذشته شود. با این حال او در پنج بازی بعدی پیروز بود تا نشان دهد به خوبی از پس بحران 
برمی آید. این مربی آرژانتینی به همراه شاگردانش ابتدا نفت آبادان را در جام حذفی برد و سپس 
به ترتیب مقابل ذوب آهن، گل گهر، سایپا و پارس جنوبی جم به برتری رسید تا با ۱0 برد زودتر از همه 

دو رقمی شود و اینگونه مورد تشویق و حمایت هواداران قرار گیرد.

پدیده پارس جنوبی، قراردادش را فسخ کرد
مدافع چپ پارس جنوبی جم قراردادش را یک طرفه با این تیم فسخ کرد. مهدی ترکمان که در این 
فصل از آلومینیوم اراک به پارس جنوبی جم پیوست و با عملکرد خوبش توانست چشم ها را به خود 
خیره کند، قراردادش را به طور  یک طرفه با پارس جنوبی فسخ کرد. ترکمان در نیم فصل اول لیگ 
برتر یکی از بهترین چپ پاهای فوتبال ایران لقب گرفت و عملکردش تمجید بسیاری از مربیان را 
هم در پی داشت. او در نیم فصل اول رقابت های لیگ برتر 3 پاس گل برای هم تیمی هایش ارسال 
کرد و حاال تصمیم به جدایی از پارس جنوبی گرفته اســت. ترکمان، بندی در قراردادش داشت که 
اگر تا نیم فصل 50 درصد از مبلغ آن را دریافت نکند، می تواند به صورت یک طرفه آن را فســخ کند 
و با توجه به اینکه دریافتی اش از نماینده جم به 50 درصد نرســیده، با حضور در ســازمان لیگ به 
صورت رسمی و یک طرفه از پارس جنوبی جدا شد. درباره ترکمان گفته می شود او از یکی، دو تیم 
 باالی جدول پیشــنهاد دارد و احتماال طی چند روز آینده راهی یکی از تیم های مدعی فوتبال ایران

 می شود.

جدال لفظی مدیرعامل سابق و فعلی سبزپوشان خارج از مستطیل سبز؛

آقایان! به خاطر ذوب آهن دعوا نکنید

لیگ به تعطیالت نیم فصل رفته؛ اما جنگ   سمیه مصور
کالمی مدیرعامل سابق و فعلی ذوب آهن 
در خارج از مستطیل ســبز با قدرت ادامه دارد و هر کدام از طرفین تالش 
دارند به نوعی رقیب را زیر ســوال ببرند.ســعید آذری، مدیر عامل سابق 
سبزپوشان اصفهانی که پیش از آغاز نوزدهمین دوره رقابت های لیگ برتر 
به دلیل اختالفات ایجاد شده بین او و اعضای هیئت مدیره باشگاه ذوب 
آهن از ســمت مدیر عاملی این باشگاه کنار گذاشته شــد، گاه و بیگاه با 
گذاشتن پســت های کنایه ای در صفحه شخصی اش در اینستاگرام به 
مسئوالن ذوبی ها توپیده و مدیریت جدید را زیر سوال برده است. پست 
هایی که با توجه به نتایج ضعیف این تیم در فصل جاری رقابت های لیگ 
رنگ و بوی دیگری نیز به خود گرفته و زمینه جدال میان مدیران سابق و 
فعلی ذوبی ها را فراهم کرده است به طوری که جواد محمدی، مدیرعامل 
حال حاضر ذوب آهن که در این مدت فعالیت در این باشگاه چندان اهل 
گفت وگو با رسانه ها نبوده در مقام پاسخگویی بر آمده و خود را میراث دار 
بدهکاری های میلیاردی دانســته که مدیران قبلی برای ذوب به ارمغان 
آورده اند.محمدی در مورد اظهارات آذری علیه او و هیئت مدیره در فضای 
مجازی و هم چنین رسانه ها گفته است:»اصال برای من مهم نیست که 
دیگران چه چیزی می گویند. شأن و شخصیت حقوقی باشگاه ذوب آهن 

و حقیقی بنده اجــازه نمی دهد که جواب بدهم؛ امــا ادب مرد به ز دولت 
اوست. قانون، دین، ادب و اخالق ما اجازه نمی دهد که خیلی از حرف ها را 
که در شأن خودشان است، به زبان بیاوریم. اما تمامی این ادعاها از لحاظ 

قانونی قابل رسیدگی است و مطمئن باشید پی آن را می گیریم.«
 به دنبــال صحبت هــای اخیــر محمدی، ســعید آذری طبق ســبک 
همیشگی اش پســتی در صفحه شخصی اش در اینســتاگرام منتشر 
کرده و به او اینطور کنایه آمیز جواب داده است. آذری در این پست نوشته 
است:»داش مشتی را گفتند اگر الت جوانمرد نبودی دوست داشتی چی 
بودی؟ گفت همه چیز به جز: مردانی کــه ادای فرهیختگی در می آورند 
و کلمات قلمبه ســلمبه تحصیل کرده مآب به زبان می آورند. در مســند 
مدیریت، محاسنی بر صورت، انگشتری بر دست، کت و شلواری بر تن و 
استفاده از رانت و رانت خواری برای پست گرفتن و خروار خروار دروغ بر 
لب. من می گویم به ریشه است. ترجیح می دهم الت چاله میدان باشم  
یا گود زنبورک خانه تا دروغ گوی متظاهری کــه خروارها دروغ بگویم به 

مردمی که قلب شان مانند آیینه است.«
مدیر عامل سابق ذوبی ها البته به گذاشتن پست نیز اکتفا نکرد و در گفت 
وگو با مهر به دفاع از مدیریتش در باشــگاه ذوب آهن پرداخت. آذری در 
واکنش به صحبت های محمدی گفت: »عملکرد من در ورزش مشخص 

است، یعنی به دست آوردن سه عنوان نایب قهرمانی در لیگ برتر، کسب 
ســه جام حذفی، یک ســوپرجام و ۶ بار راهیابی به لیگ قهرمانان آسیا 
صرفا در تیم فوتبال بزرگســاالن. می خواهم این سوال را بپرسم که اگر 
۱00 میلیارد بدهی بر جای گذاشته ام چرا ذوب آهن اولین باشگاهی بود 
که موفق شــد مجوز حرفه ای بگیرد؟ چرا نام باشگاه ذوب آهن در میان 
باشگاه های محروم از نقل و انتقاالت که به تازگی اعالم شد، نیست؟ به هر 
حال طبق ادعای آقایان این ۱00 میلیارد بدهی باید خودش را یک جا نشان 
بدهد.«آذری در پست دیگری نیز با انتشار عکس یک گاندو، از وضعیت 
تیم فوتبال ذوب آهن گالیه کرده و مدعی شده بود مدیران فعلی ذوب آهن 
این تیم را به نابودی کشانده اند.چالش جدال کالمی مدیرعامالن سابق و 
فعلی ذوب آهن در شرایطی حاشیه های زیادی را به این تیم تحمیل کرده 
که پروسه حساس انتخاب سرمربی جدید در دستور کار است و نیاز است 

با آرامش و بررسی کارشناسی این اقدام انجام شود.
آذری و محمدی هر کدام در مقطعی مسئولیت مدیرعاملی باشگاه ذوب 
آهن را برعهده داشته اند و این باشگاه متعلق به هیچ کدام از این دو نیست، 
بلکه باشگاه متعلق به مردم اصفهان است و هر کدام از این دو نفر یا افراد 
دیگری که با حاشیه سازی مسبب ضعیف شدن ذوب آهن شوند، باید در 

برابر مردم پاسخگو باشند.

سپاهان و پرســپولیس که در فصل جاری هم رقابت 
نزدیک و فشــرده ای در کورس قهرمانی دارند حاال با 
ورود به پنجره زمستانی در محاصره اخبار و شایعاتی 
قرار داشــتند که از تالش یکی از این دو باشگاه برای 
جذب مهره ای سرشناس از اردوی رقیب بود؛اقدامی که 
هم تیم خودشان را تقویت می کرد هم باعث تضعیف 
یکی از رقبای اصلی در کورس قهرمانی می شد. از جمله 
این اخبار داغ و شایعات پیرامون بازیکنی می گشت 
که با وجود روزهای نه چندان خوب در نیم فصل اول 
با پیراهن پرســپولیس حاال سپاهان را مشتری خود 
می دید. شایعات از قرار گرفتن نام امید عالیشاه یکی از 
کاپیتان های این فصل پرسپولیس در سبد خریدهای 

زمستانی جنجال ها و درگیری های لفظی زیادی میان 
دو باشگاه رقم زد؛ اتفاقی که سال ها همگان شاهد آن 
بودند اما این بار با شعله بیشتری همه نگاه ها را به خود 
معطوف کرد. در این بین اما سپاهانی ها که از ابتدا هم 
برنامه ای برای جذب بازیکن از تیم های تهرانی نداشتند 
به خصوص از پرسپولیس در اولین گام با انتشار توئیتی 
در توئیتر رسمی این باشگاه به گمانه زنی ها و شایعات 
اخیر واکنش نشــان دادند بلکه کمی از ســروصداها 
بخوابد. توئیتر رسمی باشــگاه سپاهان در واکنش به 
این شایعات نوشت: »ما در سپاهان بر اساس نیاز تیم 
و دستور سرمربی دست به تغییر می زنیم. بنا به نظر 
امیرقلعه نویی هیچ بازیکنی در لیست خریدهای نیم 

فصل سپاهان از تیم پرســپولیس حضور ندارد.« این 
اظهار نظر رسمی عمال آب پاکی بود روی دستان کسانی 
که شایعه کوچ عالیشاه از تهران به نصف جهان را به راه 
انداختند، ضمن این که با این واکنش مشخص شد 
امیر قلعه نویی برای تقویت تیم پرستاره اش در زمستان 
نقشه های زیادی هم در سر دارد، نقشه هایی که کشف 
آن می توانست گره بسیاری از معادالت مجهول نقل و 

انتقاالتی لیگ برتر ایران را باز کند.

واکنش سپاهانی ها به شایعات اخیر؛

بازیکنی از پرسپولیس در لیست »قلعه نویی« نیست

سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی:

 باید سطح توقعات از کشتی 
پایین بیاید

چهره روز

تهدید عجیب رابرتسون:

 انتقامت را می گیرم »سادیو«!
شنبه شب لیورپول در فینال جام باشگاه های جهان موفق شد در شــهر دوحه قطر، فالمینگوی برزیل 
را ۱-0 شکست داده و این جام قهرمانی را برای اولین بار به خود اختصاص دهد. در بخشی از این بازی 
اما حرف هایی که اندی رابرتسون، بازیکن لیورپول به هم تیمی اش سادیو مانه می زند توسط دوربین ها 
ثبت و ضبط شده و خبرساز شده اســت. پیش از این صحنه بعد از درگیری سادیو مانه و رافینیا بازیکن 
حریف، داور به مانه کارت زرد نشان می دهد درحالی که بازیکنان لیورپول معتقدند او مستحق کارت زرد 
نبوده و به شدت به داور اعتراض می کنند؛ اما اتفاق خبرساز زمانی می افتد که اندی رابرتسون به شکلی که 
در دوربین ها ثبت و ضبط می شود به سادیو مانه می گوید که نگران نباشد چرا که او انتقامش را از بازیکن 
حریف خواهد گرفت. مانه و هم تیمی هایش از این کارت زرد به شــدت ناراحت بودند و چند لحظه بعد 
داور بار دیگر در سوت خود دمید تا اعالم کند نیمه اول بازی به پایان رسیده است. در همین صحنه بود که 
رابرتسون در حالی دیده شد که به مانه می گوید:»نگران نباش سادیو، حسابش را می رسم«. رابرتسون 
در این صحنه، جمله خود را نه تنها خطاب به مانه بلکه در حالی می گوید که رافینیا همانجا حضور دارد و به 

نظر می رسد پیام او را دریافت می کند.

رکوردی جدید برای »مولر « در بوندسلیگا
هافبک باتجربه بایرن مونیخ توانســت یک رکورد خاص را به نام خود در رقابت های بوندسلیگا به ثبت 
برساند. به نقل از کیکر، بایرن مونیخ در هفته هفدهم رقابت های بوندسلیگا به مصاف ولفسبورگ رفت 
و توانست با نتیجه دو بر صفر به پیروزی برسد. توماس مولر در این دیدار هم عملکرد خوبی به نمایش 
گذاشت و گل نخست باواریای ها با پاس 
گل او رقم خورد. مولر با این پاس گلی که 
داد تعداد پاس گل های خــود را در فصل 
جاری به عدد ۱۱ رساند و نخستین بازیکن 
در تاریخ رقابت های بوندســلیگا به شمار 
می آید که توانسته در نیم فصل نخست و 
بعد از گذشت ۱7 بازی، ۱۱ پاس گل بدهد. 
مولر در دوران کواچ در بیشــتر بازی های 
نیمکت نشــین بود و به ندرت در ترکیب 
اصلی بازی می کرد؛ اما در دوران فلیک او به ترکیب اصلی برگشته و عملکرد خوبی هم از خود نشان داده 
است. بایرن مونیخ با پیروزی که در این دیدار به دست آورد نیم فصل نخست  را با قرار گرفتن در رده سوم 

جدول رده بندی به پایان رساند و با تیم صدرنشین 4 امتیاز اختالف دارد.

فن دایک:

 بین من و مسی احترام متقابلی وجود دارد
فیرجیل فن دایک که پس از کسب عنوان مرد سال فوتبال اروپا در سال جاری میالدی، رقابت برای کسب 
عنوان توپ طالی »فرانس فوتبال« را تنها به خاطر 7 امتیاز اختالف به لیونل مسی آرژانتینی از بارسلونا 
واگذار کرد، در گفت وگو با نشــریه »میرر« انگلیس گفت: از اینکه نتوانستم توپ طال را به دست بیاورم، 
کمی ناامید شدم، با این حال تصمیم به رفتن به این مراسم را گرفته بودم و باید بگویم شب فوق العاده ای 
بود. هنوز هم بر این باورم که حضور در جمع بزرگ ترین فوتبالیســت های جهان، دستاور بزرگی است. 
مدافع هلندی لیورپول همچنین درباره فوق ستاره آرژانتینی بارسلونا که برای ششمین بار توپ طال را به 
دست آورد، اظهار داشت: در جریان مراسم با لیونل مسی صحبت کردم، هرچند مکالمه ای طوالنی نبود، 
چون مسی خیلی انگلیسی صحبت نمی کند؛ اما همین مقدار هم کافی بود تا متوجه شوم که احترام 

متقابلی بین ما وجود دارد.

فوتبال جهان

سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی در خصوص 
عملکــرد ملی پوشــان کشــتی فرنگی در 
رقابت های جام باشــگاه های جهان اظهار 
داشــت: واقعیت این اســت که از عملکرد 
ملی پوشــان در این رقابت ها راضی نیستم. 
شــرایط آن هــا اصال خــوب نبــود و وقتی 
عملکردشــان را دیدم به این نتیجه رسیدم 
که باید در کل سال اردوی تیم ملی را برگزار 
کنیم. محمد بنــا ادامــه داد: وقتی بچه ها 
از اردو می روند شــرایط خوبی که دارند را از 
دست می دهند و متاسفانه برگزاری چنین 
مســابقاتی و همینطور نبود امکانات باعث 
می شــود در المپیک نتوانیم موفق باشیم. 
آن وقت اســت که من و غــالم محمدی را 
محاکمه می کنند که چرا نتوانســتیم نتیجه 
خوبی کسب کنیم. سرمربی تیم ملی کشتی 
فرنگی تصریح کــرد: وقتی مدام صحبت از 
عدالت محوری کردند ما هم گفتیم همرنگ 
جماعت شویم و تصمیم گرفتیم اردوی تیم 
ملی را پس از جام تختی برگــزار کنیم؛ اما 
برگزاری اردو در خانه کشتی شماره 2 بسیار 
سخت اســت، چون امکانات الزم را ندارد. 
بنا با اشــاره به اینکه باید ســطح توقعات از 
کشــتی گیران پایین بیاید، گفت: مشکالت 
زیادی داریم؛ این مشــکالت هم به لحاظ 
مالی است و هم به لحاظ مدیریت در ورزش. 
البته فدراســیون کشــتی، وزارت ورزش و 
کمیته ملی المپیک تالش می کنند شرایط 
را بــرای حضوری موفــق در المپیک فراهم 
کنند؛ اما المپیک دنیای دیگری است و باید 
کشتی گیر از هر لحاظ آرامش داشته باشد که 

ما این شرایط را نداریم.

آذری و محمدی هر کدام در مقطعی مسئولیت مدیرعاملی 
باشگاه ذوب آهن را برعهده داشته اند و این باشگاه متعلق 
به هیچ کدام از این دو نیست، بلکه باشگاه متعلق به مردم 

اصفهان است

در حاشیه

وز عکس ر

هشدار به عوامل 
سریال پایتخت

قرار اســت دوربین پایتخت 
در روزهای آتــی در تمرینات 
نساجی حاضر شود .از آنجایی 
که این سریال درون مایه طنز 
دارد، تماشــاگران نساجی با 
آوردن بنری از سیروس مقدم 
خواســتند در ســاخت سری 
جدیــد این ســریال بــا تیم 

نساجی شوخی نکند. 
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معاون شهردار اصفهان خبر داد:

بهره برداری فاز نخست رینگ چهارم تا پایان سال 99
معاون عمران شهری شهردار اصفهان اظهارکرد: بخشی از مســیر رینگ چهارم حدفاصل تقاطع 

غیرهمسطح نصف جهان تا تقاطع شهید اردستانی جزو اولویت های نخست اجرای رینگ چهارم 

است و برنامه ریزی شده تا پایان سال ۹۹ این بخش از مســیر اجرایی شود. ایرج مظفر افزود: 

بر اساس برنامه ریزی های انجام شــده مقرر شده بود شــهرداری منطقه ۱۵ بخشی از عملیات 

آزادسازی بخشی از مســیر رینگ حدفاصل کارخانه قند تا جاده قهجاورســتان را امسال انجام 

و اوایل ســال آینده عملیات اجرایی آن آغاز شود که خوشــبختانه با تصویب تغییرات خط بدنه، 

توافقات ۳۰ درصد اراضی در مسیر انجام شده و مراحل نهایی را طی می کند. معاون عمران شهری 

شهردار اصفهان خاطرنشان کرد: پس از تحویل ۳۰ درصد اراضی آزادسازی شده در مسیر رینگ 

چهارم، عملیات اجرایی آن با برنامه ریزی انجام شــده ظرف مدت ۲۴ ماه اجرایی می شــود و 

بیش از ۳۰ درصد کارایی رینگ را در این بخش شاهد خواهیم بود. وی با بیان اینکه اجرای کامل 

پروژه رینگ چهارم به طول ۷۸ کیلومتر بر اســاس برنامه پنج ســاله انجام خواهد شد، تصریح 

کرد: بخشی از مسیر رینگ چهارم حفاظتی شهر از کیلومتر صفر تا کیلومتر ۹.۵ پایان سال ۹۹ یا در 

نهایت نیمه نخست سال ۱۴۰۰ به بهره برداری می رسد. مظفر گفت: امیدواریم ادامه بلوار فرزانگان 

در منطقه ۱۴ و اتصال آن به تقاطع آفتاب را تا پایان سال جاری به بهره برداری برسانیم. وی با بیان 

اینکه یکی از اهداف معاونت عمران شــهری شهرداری اصفهان در راســتای انجام سیاست های 

کالن مدیریتی اجرای بزرگ ترین پروژه شــهر بعد از قطار شــهری یعنی حلقه حفاظتی اســت، 

اظهار کرد: با وجود اینکه اجرای این پروژه چندین سال در شــهرداری اصفهان مطرح بود؛ اما در 

این دوره از مدیریت شــهری، با توجه ویژه کلید خورد و با پیگیری های معاونت عمران به عنوان 

مدیریت حلقه حفاظتی و حمایت های شهردار، معاونت ها و شورای شهر یک جهش فوق العاده 

 را در سال ۹۷ نسبت به ۹۶ و در ســال ۹۸ نسبت به سال ۹۷ در شــروع عملیات حلقه حفاظتی

 شاهد بودیم.

رییس شورای شهر:

 جبران خسارت های وارد شده به شهرها 
در بودجه کشور مورد توجه باشد

رییس شورای اسالمی شهر اصفهان در یکصد و هفتمین جلسه علنی شورای اسالمی شهر اصفهان 

با تبریک یلدا به شهروندان و نیز تبریک ســال نو میالدی به همشهریان مسیحی اصفهان، اظهار 

کرد: امید است بتوانیم با پیروی از تمام پیامبران الهی و با همزیستی مسالمت آمیز ماموریت ها 

و وظایف دینی خود را به خوبی انجام دهیم.علیرضا نصراصفهانی افزود: ۶۰ برنامه به مناســبت 

شب یلدا در محالت مناطق ۱۵ گانه اصفهان اجرا شد که امیدواریم باعث ارتقای دلگرمی به کار در 

کارکنان شهرداری و نشاط اجتماعی بیشتر در میان مردم شده باشــد. نصر اصفهانی با اشاره به 

تقدیم بودجه سال ۹۹ کشور از سوی دولت به مجلس اضافه کرد: الزم است درخصوص شهرهایی 

که در حوادث اخیر آسیب دیدند برآورد خسارت ها انجام شده و نمایندگان جبران این خسارت ها 

را در بودجه سال آینده مدنظر قرار دهند. 

وی با بیان اینکه اجرای پروژه ســالن همایش ها تاکنون ۴۰۰ میلیارد تومان هزینه در بر داشته و 

۳۵۰ میلیارد تومان دیگر نیز احتیاج دارد، خاطرنشان کرد: درخصوص سالن همایش های شهر 

اصفهان نیز دولت تعهد ۱۰۰ میلیارد تومانی داشــته که فقط ۲۰ میلیارد تومان آن پرداخت شده و 

تامین مابقی آن نیاز بــه پیگیری نمایندگان دارد زیرا یک پروژه ملی بوده و مدیریت شــهری به 

درخواســت دولت در آن ورود پیدا کرده و انتظار داریم مجلس و دولت مسائل مربوط به پروژه را 

دنبال کنند.

معاون علمی و فناوری رییس جمهوردر اصفهان مطرح کرد:

استارت آپ ها می توانند منبع درآمد شهر باشند

معاون علمی فناوری رییــس جمهور در  حدیث زاهدی
جلسه شــورای علم و فناوری و کارگروه 
اقتصاد دانش بنیان استان اصفهان، اظهار کرد: نمی توان اقتصاد دانش 
بنیان را با پول پیش برد، همانطور که یک بچه پولدار نمی تواند کارآفرین 
شود، نوآوری چیزی است که باید به خودی خود بجوشد. سورنا ستاری 
با بیان اینکه رفاه با پیشرفت دو مقوله متفاوت هستند، افزود: تصور من 
این است که پیشرفت درون زاست و کسی از بیرون نمی تواند پیشرفت 
را به ما وارد کند، بلکه باید اکوسیستم کارآفرین ایجاد شود. معاون علمی 
و فناوری رییس جمهور نقش دولت را فراهم کردن زیر ساخت های این 
حوزه اعالم کرد و گفت: تا جایی که ممکن اســت نباید دولت ورود کند، 
اینکه پهنه ایجاد شود خوب اســت؛ اما باید اجازه دهیم کارآفرینی به 

خودی خود بجوشد.
 ســتاری افزود: زمانی که از پهنه صحبت می کنم منظور این اســت که 
کامال توسط بخش خصوصی اداره شــود که این مدل می تواند جوابگو 
باشــد، یعنی پهنه بتواند از تمام امکانات پارک اســتفاده کند، در این 
صورت رویش شــکل می گیرد. وی تصریح کرد: در ایــن پهنه باید به 
بخش خصوصی آزادی داد تا هرکسی با هر ایده ای بتواند فعالیت کند. 
به عنوان نمونه تاکســی های اینترنتی را به درآمد شهری وصل کردیم 
که میزان یک و نیم درصد کرایه را به شــهرداری پرداخت کند. معاون 

علمی فناوری رییس جمهور با بیان اینکه شهر هوشمند سیستم عاملی 
جدید در شهر اســت و نقش شــهرداری در این راه اهمیت دارد، اظهار 
کرد: شهر هوشــمند می تواند ابزاری برای کسب درآمد برای شهر باشد 
و شــهرداری ها باید به این نکته توجه کنند که همکاری استارت آپ ها 
با شهرداری می تواند کسب درآمد خوبی برای شهر باشد. وی با تاکید 
بر اینکه بخش خصوصی می تواند تحولی عظیم در پیشرفت و توسعه 
باشد، خاطرنشان کرد: اگر می خواهیم تحولی جدی اتفاق بیفتد باید 
دولت پهنه ای مشخص کند و به اســتارت آپ ها اجازه فعالیت بدهد، 
ضمن اینکه نقش دولت باید بدون دخالت، با قبول کردن استارت آپ ها 
تنها تقویت کننده بازار باشد. معاون علمی فناوری رییس جمهور با تاکید 
بر نقش شــهرداری ها اظهار کرد: حضور و اعتقاد شهرداری به استارت  
آپ ها بسیار مهم است. شهرداری ها باید قبول کنند که استارت آپ ها 

می توانند در مدیریت شهری ابزار شوند و منبع درآمد باشند.

فرهنگ کارآفرین در اصفهان باید متحول شود
ستاری با طرح این پرسش که چرا درصد بیکاری در اصفهان باالست؟ 
تصریح کرد: در این اســتان صنایع مختلف از جمله فوالد، پارک علم و 
فناوری و .... ایجاد شده است، اما باید فرهنگ کارآفرینی در این شهر 
متحول شود. اصفهان مملو از فرهنگ و صنایع دستی است که می تواند 

نقش بسیاری در این تحول داشته باشد. وی ادامه داد: استارت آپ ها 
منبع ارائه خدمات هســتند و باید با تفکر نوآوری این خالقیت را ایجاد 
کند. در اصفهان به همت جمعی نیاز اســت تا تحول ایجاد شود. برای 
مثال کارخانه ریسباف نیاز به همچین تحولی دارد. معاون علمی فناوری 
رییس جمهور اضافه کرد: نسبت به ۵ سال پیش نظرات ما به یکدیگر 
نزدیک شده است هرچند در برخی از موضوعات با یکدیگر اختالف نظر 
داریم و امیدوارم بتوانید تا دو الی سه سال آینده تحولی که از آن صحبت 
می کنیم را به دســت بیاورید. می توانیم تا  دو ســال آینده چند ناحیه 

نوآوری در داخل شهر اصفهان داشته باشیم. 
ستاری تصریح کرد: مدیران اصفهانی توجه کنند که شهرهای دیگر در 
حال سبقت از شما هستند. برای مثال مشهد و شهردار آن تاکنون یک 
ریال از من درخواست پول نکرده است. در شــیراز و یزد هم اقداماتی 
انجام شده است. این شــهرها از اصفهان جلوتر هستند و این در حالی 
اســت که پتانسیل اصفهان بیشــتر از شهرهای دیگر اســت. اگر همه 
همدل شــویم و شــهرداری هم به این موضوع ورود پیدا کند، اصفهان 
می تواند موفق تر باشــد. وی اضافه کرد: اگر دید دولتی را کنار بگذاریم، 
این مشــکالت درســت خواهد شــد. کارخانه نــوآوری آزادی، معتاد 
 خانه بود اما اکنــون بهترین معماران در حال پیاده ســازی طرح در آن

 هستند.

احســان کاظمی، روان شــناس کودک در سلســله 
نشست های توجیهی کالس شهر در دبستان محسنیه 
در جمع والدین با اشــاره به مهارت هــای پانزده گانه 
در کتاب مهــارت شــهروندی اظهار کرد: الزم اســت 
دانش آموزان در طول مسیر آموزشی به رشد عاطفی، 
اجتماعی، ارتباطی و عقلی دســت یابنــد و به حقوق 
خود آشنا شوند. وی افزود: با آشــنا شدن و تجهیزبه 
مهارت های شــهروندی و همراهی والدین با معلمان 
می توان به اهداف و اصول مورد نظر در این مسیر دست 
یافت. این مدرس کالس شهر با بیان اینکه شهروندی 
بر سه اصل احساس تعلق اجتماعی، مشارکت جویی 
و مســئولیت پذیری استوار اســت گفت: این وظیفه 
والدین اســت که از کودکی به فرزندان شان بیاموزند 
که هیچ کس حق ندارد حقوق دیگــری را ضایع کند و 
همه باید با هم در یک مســیر گام برداریم. شهروندی 
در کشورهای پیشــرفته جزو اصول اولیه آموزش در 
کودکی قلمداد می شود و اگر کودک در مسیر آموزش 
و پرورش با اصول شــهروندی آشنا نشود، موارد دیگر 

درسی مورد توجه قرار نخواهد گرفت. این روان شناس 
کودک با اشــاره به اینکه جامعه ما از فقر مهارت های 
زندگی و شهروندی رنج می برد، تصریح کرد: متاسفانه 
والدین با سبک تربیتی فرزندان را دچار عقب ماندگی 
عاطفی و روانی و اجتماعی می کننــد لذا مهارت های 
شهروندی به کودکان یاد می دهد که در تمام ابعاد رشد 
کنند و نقش والدین در این مســیر بسیار مهم است تا 
اصول احترام را به کودکان بیاموزند. وی افزود: از اصول 
ابتدایی شهروندی، رعایت نکاتی مانند عدم استفاده 
از تلفن همراه در فضای بسته مثل اتوبوس و تاکسی 
است و یا آسیب نرساندن به موجود زنده که در بسیاری 
از مواقع رعایت نمی شود. کاظمی با بیان اینکه آموزش 
شهروندی در زنجیره ای به هم تنیده از والدین، دانش 
آموزان و معلمان تعریف می شود اضافه کرد: کودکان ما 
در محیطی پراز پرخاش در حال رشد و پرورش هستند. 
تلویزیون به عنوان دشــمنی در خانه شناخته می شود 
و زمانی که کودکان با این حجم از پرخاشــگری مواجه 
می شوند در محیط مدرســه هم نمی توانند در تعامل 

سازنده با همساالن باشند و مدام در معرض رفتارهای 
پرخاشجو قرار می گیرند. این مشاور خانواده با اشاره به 
تأثیر نامحسوس و مخرب گوشی های همراه بر کودکان 
گفت: تأثیر مخرب استفاده از گوشــی های همراه در 
درازمدت نمایان می شــود و مهارت شــهروندی به ما 
می آموزد که در استفاده از تکنولوژی به تعادل برسیم. 
وی با اشاره به یکی از پانزده مهارت اصول شهروندی در 
کالس شهر تصریح کرد: اهمیت و ضرورت استفاده از 
ناوگان حمل و نقل عمومی برای فرزندان از ضرورت های 
شهروندی اســت که می تواند در حفظ محیط زیست 
هم موثر واقع شود. این مدرس کالس شهر با تاکید بر 
آموزش استفاده از حمل و نقل عمومی به کودکان گفت: 
با آموزش مصرف بهینه انرژی به کودکان می توان هوای 
سالم تر و محیط زیســت بهتری برایشان فراهم کرد.

گفتنی است؛ طرح »کالس شهر« ویژه دانش آموزان 
مقطع اول تا سوم ابتدایی از سوی اداره توسعه فرهنگ 
شــهروندی ســازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشــی 

شهرداری اصفهان در سال جاری رونمایی شد.

تکمیل مهارت های شهروندی در زنجیره سه گانه والدین، معلمان و فرزندان

 حضور و اعتقاد شهرداری به استارت  آپ ها بسیار مهم 
است. شهرداری ها باید قبول کنند که استارت آپ ها 
می توانند در مدیریت شهری ابزار شوند و منبع درآمد باشند

 برگزاری کنگره بازخوانی ابعاد شخصیتی
حضرت امیرالمومنین)ع( در اصفهان

به مناسبت چهاردهمین قرن شهادت امیرالمومنین امام علی )ع(، کنگره بازخوانی ابعاد شخصیتی 
حضرت امیرالمومنین )ع( از سوی انجمن قرآن و عترت تحقیقات و نشر معارف اصفهان با موضوع 
تبیین سیره و خصایص امام علی )ع( برگزار می شود. این کنگره با محورهای والیت امیرالمومنین 
)ع( محور وحدت اسالمی، امیرالمومنین امام علی )ع( دعوت کننده به عبودیت الهی، جایگاه قرآن 
در سیره امیرالمومنین )ع(، حاکمیت و سیاست در سیره امام علی )ع(، نقش مردم در حکومت از 
منظر نهج البالغه، واکاوی ریشه ها و عوامل شهادت امام علی )ع( و ... است. عالقه مندان می توانند 
برای دریافت اطالعات بیشتر به اصفهان، خیابان نشاط، ابتدای خیابان فرشادی، موسسه تحقیقات 
و نشر معارف اهل بیت )ع( مراجعه کنند و یا با شماره ۰۳۱۳۲۲۰۷۷۶۰ تماس حاصل کنند. تاریخ 
برگزاری کنگره در دی ماه است. یادآور می شود؛ این کنگره با همکاری استانداری، شهرداری، اداره کل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی اصفهان، مرکز دایرة المعارف اسالمی، مجمع جهانی اهل بیت )ع(، سازمان 
فرهنگی آستان قدس رضوی، بنیاد بین المللی نهج البالغه، بنیاد بین المللی غدیر استان اصفهان، 

نهاد رهبری در دانشگاه های استان اصفهان، حوزه علمیه و دیگر نهادها برگزار می شود.

 برگزاری سومین دوره آموزشی 
مبلغین بومی اوقاف اصفهان

معاون فرهنگی و اجتماعی اوقاف و امورخیریه اصفهان از برگزاری دوره آموزش روحانیون و مبلغین 
بومی اوقاف اســتان به مدت یک روز در سالن اجتماعات امامزاده شــاه کرم)ع( خبر داد و اظهار 
داشــت: در این دوره ۱۰۰ مبلغ حضور دارند. به گزارش روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه 
استان اصفهان، حجت االسالم ولی ا...روان، اظهار داشت: اداره کل اوقاف اصفهان از ابتدای سال 
برنامه ها وطرح های مختلفی را برگزار می کند از جمله می توان به طرح آرامش بهاری، ضیافت الهی، 
نشاط معنوی، بصیرت عاشورایی، خیمه های معرفت و برنامه های مناسبتی هم چون جشن نیمه 
شعبان، جشــن های غدیر، دهه کرامت، دهه والیت، ایام فاطمیه و ... اشاره کرد. وی ادامه داد: در 
برگزاری این برنامه ها از مبلغان بسیاری به صورت مستمر و یا مناسبتی و در قالب طرح ها در بحث 
تبلیغات و امور فرهنگی بهره مند هستیم از این رو الزم است برای ارتقای سطح علمی این مبلغان 
دوره هایی را برگزار کنیم. معاون فرهنگی و اجتماعی اوقاف و امور خیریه اصفهان اذعان داشــت: 
این دوره آموزشی با هدف توانمند سازی و بهره مندی هر چه بیشتر از ظرفیت مبلغین بومی، ائمه 
جماعات برگزار می شود. وی افزود: این دوره آموزشــی چهارشنبه، چهار دی ماه به مدت یک روز با 
حضور مبلغین بومی و ائمه جماعات در سالن اجتماعات امامزاده شاه کرم)ع( برگزار خواهد شد. 
حجت االسالم روان تصریح کرد: این دوره به صورت کارگاهی و در قالب کالس آموزشی با موضوع 
وقف و مشــاوره، اخالق کاربردی، اخالق با رویکرد تبلیغ در امامزادگان، تدبر در قرآن و روش های 

تفسیر، روش بیان تفسیر و... برگزار می شود.

با پایان فراخوان جشنواره انجام شد؛

ارسال بیش از 400 اثر به جشنواره عکس شهروندی اصفهان
بیش از ۴۰۰ اثر پاییزی به دومین جشنواره عکس شــهروندی اصفهان ارسال شده است. در این 
جشنواره، هر شهروند می توانست ۱۰ فریم عکس موبایلی و یا حرفه ای از حال و هوای این روزهای 
نصف جهان و از خودنمایی پادشاه فصل ها و شــب یلدا با هشتک پاییز اصفهان در فضای مجازی 
و یا نشانی اینترنتی mobilegraphy.isf.net@gmail.com منتشر کند. آثار این جشنواره در 
هفته جاری، داوری و افراد برگزیده، چهارم دی از طریق فضای مجازی و رسانه ها اعالم خواهد شد. 

فراخوان ارسال اثر به این دوره از جشنواره ۲۰ آذر بود.

با مسئولان
س: ایمنا

عک

اخبار

افزایش دو برابری سهمیه 
ریالی سوخت برای رانندگان 

تاکسی سرویس مدارس

خبر ویژه

مدیرعامل ســازمان مدیریــت و نظارت بر 

تاکسیرانی شهرداری اصفهان از افزایش دو 

برابری سهمیه ریالی سوخت برای رانندگان 

تاکســی خبر داد و گفت: بر اســاس اعالم 

 اتحادیه تاکســیرانی های شــهری کشــور 

مابه التفاوت ســهمیه ســوخت سرویس 

مدارس که اطالعات ثبت شــده آنها صحیح 

باشد تا ۱۰ دی ماه سال جاری برای آنها واریز 

می شود. 

هادی منوچهری اظهار کرد: ســهمیه بنزین 

سرویس مدارس قرار بود ۱۲۰ لیتر به صورت 

۶۰ لیتر شــخصی و ۶۰ لیتر واریــز پرداخت 

معادل ریالی از سوی دولت باشد که ۶۰ لیتر 

ســهم دولت به ۱۲۰ لیتر در هر ماه افزایش 

یافته و رانندگان تاکسی در مجموع ۱۸۰ لیتر، 

۶۰ لیتر به صورت ســوخت و ۱۲۰ لیتر معادل 

ریالی دریافت خواهند کرد.

وی تصریح کرد: با افزودن ۶۰ لیتر ســهمیه 

ریالی ســوخت عمــال رانندگان مشــکلی 

برای کســری ســوخت نخواهند داشــت و 

مابه التفاوت ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ تومانی سوخت نیز 

با افزایش اندک نرخ کرایه سرویس مدارس 

جبران خواهد شد.

 مدیرعامل ســازمان مدیریــت و نظارت بر 

تاکســیرانی شــهرداری اصفهان ادامه داد: 

سرویس های مدارســی که در قالب سامانه 

پایش نــاوگان دانــش آموزی »ســپند« 

ساماندهی شــده اند، گروه جدیدی هستند 

که سهمیه سوخت به آنها هم تعلق می گیرد. 

وی گفت: آن دســته از رانندگان ســرویس 

مدارس که تا ۲۰ آذر اطالعات خود را در سامانه 

تکمیل کردند و از جانب شهرداری ها تایید و 

اطالعات شان صحیح اســت تا دهم دی ماه 

ما به التفاوت ریالی سهمیه سوخت توسط 

شــرکت ملی پخش فرآورده هــای نفتی به 

حساب شبایی که ثبت کرده اند، واریز خواهد 

شد.

علیرضا مال کبیری- شهردار چمگردان م الف:697836

آگهی مزایده و تجدید مزایده

شهرداری چمگردان به استناد مجوزهای شــورای محترم اسالمی شهر 
چمگردان در نظر دارد نسبت به:

۱- اجاره واحدهــای ۳ و ۶ و ۷ و ۱۲ و ۱۷ مجتمع کارگاهــی واقع در بلوار 
جانبازان )هر واحد جداگانه(- )تجدید مزایده(

۲- اجاره واحدهای ۱ و ۴ و ۶ و ۱۰ و ۱۱ و ۱۴ مجتمع تجاری واقع در خیابان 
آزادی )هر واحد جداگانه(- )تجدید مزایده(

 ۳- اجاره واحدهای ۲ و ۳ و ۷ و ۸ مجتمع تجاری واقع در خیابان ۴ آزادی
 )هر واحد جداگانه(- )مزایده(

۴-اجاره پارکینگ تصادفات شهرداری چمگردان)تجدید مزایده(
۵- اجاره پارکینگ عمومی ماشــین آالت سنگین شــهرداری چمگردان 

)مزایده(

۶- اجاره محل کیوسک بلوار معلم )مزایده(
۷- اجاره محل کیوسک بلوار پاسداران )مزایده(

تمام موارد فوق بر اساس قیمت کارشــناس رسمی دادگستری به عنوان 
قیمت پایه اقدام می گردد.

متقاضیان می توانند حداکثر تا روز  دوشنبه مورخ ۹۸/۱۰/۹ جهت دریافت 
اسناد و آگاهی از شرایط داخلی مزایده به واحد امور قراردادها مراجعه و تا 
پایان وقت اداری همان روز پاکت های مزایده را تحویل دبیرخانه حراست 

شهرداری نمایند.
هزینه چاپ آگهی در روزنامه و کارشناســی هر یک از موارد فوق به نسبت 

بعهده برنده مزایده می باشد.
شماره تماس شهرداری: ۵۲۲۴۰۴۷۱ 

نوبت  دوم

مصطفی رحیمی- شهردارم الف:705420

)آگهی تجدید مناقصه(
شهرداری زیباشهر در نظر دارد با عنایت به مصوبه ۵/۴۰۸/ش مورخ ۹۸/۹/۳ شورای 
محترم اسالمی شهر نسبت به برگزاری مناقصه آسفالت و ترمیم ترانشه های سطح 

شهر به مبلغ ۶/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال اقدام نماید.

متقاضیان می توانند جهت تهیه اســناد مناقصه تا روز شــنبه مــورخ ۹۸/۱۰/۲۱ به 

شهرداری زیباشــهر واقع در بلوار امام خمینی)ره(، میدان امام حسین)ع( خیابان 

امامزادگان مراجعه و نسبت به دریافت اسناد اقدام و تا پایان وقت اداری روز یکشنبه 

۹۸/۱۰/۲۲ پیشنهاد خود را تحویل دبیرخانه محرمانه شــهرداری )واحد حراست( 

نمایند.
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صاحب امتیاز: شرکت توسعه رسانه برتر زاینده رود   
جانشین مدیرمسئول: بهمن زین الدین مدیرمسئول: محمدرضا شواخی زواره

رتبه:4    ضریب کیفی روزنامه: 45
نشانی: اصفهان، خیابان ارتش، جنب پل حسین آباد، ساختمان 119، واحد 3

تلفن: 8-36284167-031     فکس: 36284166

چاپخانه: آینده   آدرس:  ابتدای جاده حبیب آباد- روبه روی شهرک امام حسین )ع(

   

در هشت ماهه سال جاری، 300 کیلومتر لوله گذاری آب و فاضالب دربرخی از نقاط استان 
اصفهان اجرا شد. معاون مهندسی و توسعه شرکت آب و فاضالب استان اصفهان با اشاره 
به اجرای لوله گذاری آب و فاضالب در نقاط مختلف استان اعالم کرد: در هشت ماهه سال 
جاری به رغم چالش های مالی ناشــی از افزایش چند برابری قیمت مصالح و تجهیزات، 

300 کیلومتر لوله گذاری آب وفاضالب در برخی از نقاط استان اجرا شد. 
حکمتیان ادامه داد: طی هشت ماهه سال جاری 140 کیلومتر توسعه شبکه فاضالب،13 
کیلومتر اجرای خط انتقال فاضالب و 6 کیلومتر اصالح شبکه فاضالب در برخی از شهرهای 
استان عملیاتی شد. وی با اشاره به لوله گذاری آب افزود: در هشت ماهه سال جاری 142 
کیلومتر لوله گذاری آب در سطح استان اجرایی شد. معاون مهندسی و توسعه شرکت آب 
وفاضالب اســتان اصفهان بیان کرد: از ابتدای ســال تا پایان آبان ماه، 79 کیلومتر توسعه 
شــبکه آب، 35 کیلومتر اجرای خط انتقال و 28 کیلومتر اصالح شــبکه آب در دستور کار 
قرار گرفت. حکمتیان گفت: هــم اکنون تنگناهای مالی یکی از چالش های اساســی در 
روند اجرای پروژه های آب و فاضالب در کشور محســوب می شود. در حالی که اصفهان با 
جذب سرمایه گذار توانســت ضریب نفوذ جمعیت تحت پوشش شبکه فاضالب را به 72 
درصد برساند. وی افزود: طی سال های اخیر آبفای اصفهان توانست با جذب سرمایه گذار 
و مشــارکت ذی نفعان، بر تنگناهای مالی غلبه کرده و طرح های توسعه ای فاضالب را در 

سطح استان اجرا کند.
معاون مهندسی و توســعه شرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان گفت: اصفهان از جمله 
استان هایی است که در مرحله تنش آبی قرار دارد ولی با این وجود توانست با راهکارهایی 
که در زمینه مدیریت توزیع و هیدرولیکی شبکه های آب در دستور کار قرار داده بر مشکالت 

کم آبی در تابستان 97 غلبه کند.

بازدید هنرمندان از فرآیند تصفیه در یکی از بزرگ ترین تصفیه خانه های آب کشور

چند سالی که شرکت آب وفاضالب اســتان اصفهان به منظور نهادینه کردن مصرف 
صحیح آب میان گروه های مختلف مردم، راهکارهای بسیاری را در دستور کار قرار 
داده  که در این میان می توان به اســتفاده از ظرفیت هنرمنــدان که مردم را ترغیب  
به مصرف آب می کنند، اشــاره کرد. بر این اســاس 40 نفراز هنرمندان که در زمینه 
کاریکاتور، گرافیک، تصویرگر، نویسنده، شاعر و ایده پرداز فعال هستندبه منظور ارائه 
طرح ها و برنامه های موثرتر در ترغیب مردم به مصرف صحیح آب از تصفیه خانه آب 

باباشیخعلی دیدن کردند.
پیام پورفالح، مدیر خانه کاریکاتور اصفهان آشنایی با فرآیند تصفیه آب را منجر به فهم 
دقیق تر کیفیت آب شرب اصفهان دانست و گفت: وقتی از نزدیک با فرآیند تصفیه آب 
آشنا شدیم، به درک صحیح تری در خصوص کیفیت آب شرب اصفهان دست یافتیم 
و در این زمینه طرح هایی را مد نظر قرار دادیم تا آن باورهای غلط که بعضا میان مردم 

پیرامون کیفیت آب اصفهان وجود دارد را کمرنگ کنیم.
وی ادامه داد: فرآیند تصفیه آب بســیار پیچیده بود و بیشــتر مردم هنوز به خوبی 
نمی دانند برای اینکه آب شرب با کیفیت مطلوب به دست آنها برسد، مسئوالن امر 
چه دشواری هایی متحمل می شوند و در این میان اعضای خانه کاریکاتور اصفهان 
درصدد است با ارائه طرح های جدید ضرورت مدیریت مصرف آب را در میان مردم 

پر رنگ تر کند.
محمد خوشــکام، مدیر گروه هنری اصفهان، برگزاری این تــور را برای هنرمندان 
بسیار ضروری برشمرد و افزود: برخی از مردم همچنان معتقد هستند که آب شرب 
اصفهان سختی باالیی دارد و کلر باقی مانده در آب شرب زیاد است به طوری که نیاز 
به استفاده از دستگاه های تصفیه آب خانگی را ضروری می دانند و از دستگاه تصفیه 
خانگی آب هم استفاده می کنند در صورتی که عدم اطالعات کافی از فرآیند تصفیه 
آب منجر به چنین تصمیمی شــده اســت. اگر برای مردم محرز شود که آب شرب 
اصفهان یکی از کیفی ترین آب های شــرب در ایران و دنیاست شاید دیگر ضرورتی 
برای استفاده از دستگاه تصفیه خانگی آب شرب نبینند. این درحالی است که گروه 
هنری اصفهان درصدداســت برای به دســت آوردن اطمینان صددرصدی مردم از 

کیفیت آب شرب طرح های جدیدی را بنا کند.
سعیده سیاحیان، دیگر هنرمندی که فرآیند تصفیه را  در تصفیه خانه آب باباشخعلی 
مشاهده  کرد،  گفت: این بازدید برای من بســیار نوستالژیک بود چرا که پدر من در 
تصفیه خانه آب تهران شاغل بود.در کودکی به تصفیه خانه آب تهران رفته بودم، آن 
تصفیه خانه در فضایی بسیار کوچک تر از تصفیه خانه باباشیخعلی قرار داشت ؛ اما 
تصفیه خانه باباشیخعلی بسیار مدرن تر با حوضچه های بیشتر و وسیع تر، که به نظر 

می رسد تکنولوژی به کار رفته در این تصفیه خانه بسیار پیشرفته است. 
به عنوان یک داستان نویس هرگز نمی دانســتم برای تصفیه آب تا این حد هزینه 
می شود و تالش های شبانه روزی برای تامین پایدار آب شــرب در دستور کار قرار 
دارد واین روزها که بعضا مردم نگران آلودگی هوا و کیفیت آب هســتند، این وظفیه 
هنرمندان است که شک وشهبه ای که پیرامون کیفیت آب در بین مردم وجود دارد 
را برطرف کرده و آنها را ترغیب به مصرف درســت آب کنند؛ چرا که برای کیفیت آب 
شرب هزینه های هنگفتی صرف شــده و از نظر کمی هم محدود است. به نظر من 
مطمئن ترین روش انتقال پیام سینه به سینه است از این طریق مردم به محتوای 
پیام بیشتر اطمینان دارند؛ اما این روش برای نهادینه کردن مصرف بهینه آب میان 
مردم امکان پذیر نیست بنابراین سعی می کنم در داستان هایی که برای کودکان که 
آینده متعلق به آن هاست، می نویسم آب شرب را عاری از هرگونه آلودگی میکروبی و 
شیمیایی معرفی کنم و مبنای داستان بر محور )آب جایگزین ندارد( باشد تا بتوانیم 
آینده نسبتا مطمئن تری برای کودکان و نوجوانان متصور باشیم؛ اما متاسفانه این 
روزها برخی از مردم به اطالعات نادرســتی که از طریق شبکه های مجازی به دست 
آن ها می رسد، توجه می کنند در حالی که این اطالعات دم دستی که پایه و اساس 

درستی ندارند آسیب جدی است که جامعه را تهدید می کند.
  امیــدوارم بتوانیم با اطالعات دقیق و درســتی کــه از طریق داســتان برای مردم
  بازگو می کنیــم آنها را بــه واقعیت های موجــود نزدیک کنیم.ایــن روزها بعضی

  از مردم بی محابا و بدون اندیشــه آب را نادرســت مصرف می کننــد در صورتی که 
باید با مصرف بهینه، ایــن مایه حیات را قدر بدانیم و امانتــدار خوبی برای آیندگان 

باشیم.
امیرمالک صالحــی، دیگر هنرمندی کــه در زمینه های کاریکاتور، تصویرســازی و 
مجمسه سازی مشغول به فعالیت است در پاســخ به این که آشنایی از نزدیک با 

فرآیند تصفیه آب چه تاثیری بر فعالیت هنری شما دارد، گفت: من تا قبل از اینکه 
از تصفیه خانه آب باباشــیخعلی دیدن کنم نمی دانستم که این تصفیه خانه یکی از 
پیشرفته ترین تصفیه خانه های کشور است و از سویی تصور می کردم فرآیند تصفیه 
بسیار پیچیده اســت. همچنین در حین این بازدید بر این امر واقف شدم که برای 
ارتقای کیفیت آب شــرب تالش زیادی صورت می گیرد. براین اســاس اگر کسی 
پیرامون کیفیت آب شــرب اصفهان دچار تردید شد، در مقام مدافع حاضر می شوم 
و از کیفیت آب شــرب اصفهان دفاع می کنم و مطمئنا در تولید آثار هنری هم این 

دیدگاه را لحاظ  خواهم کرد.
واقعیت این اســت مردم هنوز به خوبی نمی دانند برای اینکه آب شــرب با کیفیت 
مطلوب و به میــزان کافی در اختیار آنان قرار گیرد، چه تالش های شــبانه روزی در 
دســتور کار قرار دارد و ما سعی می کنیم در فرهنگ ســازی مصرف بهینه آب کوشا 

باشیم.
ســجادحمزه  که در زمینه طراحی، گرافیک و تدوین فیلم و پودنمایی مشــغول به 
فعالیت است، تولید فیلم های آموزشی در راستای کیفیت و کمیت آب شرب اصفهان 
را ضروری دانست و گفت: در حال حاضر برخی از مردم اطالعات دقیق و صحیحی 
از کیفیت و کمیت آب شرب اصفهان ندارند و بعضا برخی ها اعتقاد دارند که کیفیت 
آب شرب تهران از اصفهان بهتر است در حالی که طی بازدیدی که از تصفیه خانه آب 
باباشیخعلی داشتیم به این نتیجه رسیدیم  که کیفیت آب شرب اصفهان مطابق با 
استانداردهای تعریف شده و کامال  کیفی اســت بنابراین پیشنهاد می شود با تولید 
فیلم های آموزشــی در قالب طنز، اطالعات مربوط به کیفیت آب شرب را در اختیار 
مردم قرار دهیم زیرا هنوز هســتند افرادی که بر این باورند که آب شــرب اصفهان 
گچ دارد و برای سالمت مضر اســت که این نظریه کامال اشتباه است ولی از سویی 
نمی توان تک تک جمعیت استان را برای آشنایی بهتر وبیشتر به تصفیه خانه آب برد؛ 
اما می توان به وسیله هنرمندان و در قالب ابزارهای هنری مردم را  در مورد چگونگی 

کیفیت و کمیت آب آگاه کرد.
ندا زمانی ،گرافیست با بیان اینکه، تصور می کردم فقط خودم دغدغه کیفیت و کمیت 
آب اصفهان را دارم گفت: من تا قبل از اینکه از تصفیه خانه باباشیخعلی بازدید کنم 
تصور می کردم خودم به تنهایی فقط دغدغه و نگرانی چگونگی کیفیت و کمیت آب 
را دارم. همیشه بر این باور بودم که مســئوالن آنچنان دغدغه ای برای آب اصفهان 
ندارند اما وقتی از تصفیه خانه آب باباشیخعلی بازدید کردم متوجه شدم به غیر از 
من هم مسئوالن امر بسیار دغدغه کیفیت و کمیت آب شرب را دارند و تالش بسیاری 
می کنند تا آب شرب با کیفیت مطلوب و پایدار در اختیار مردم قرار بگیرد و االن به این 
نتیجه رسیدم که من در داشــتن دغدغه آب اصفهان تنها نیستم، مسئوالن شرکت 
آبفای اصفهان هم دغدغه تامین و توزیع آب شــرب ســالم و بهداشتی برای مردم 
دارند. به نظر می رسد مسئوالن باید با اســتفاده از ظرفیت هنرمندان تک تک افراد 
جامعه را به سمت درست مصرف کردن آب هدایت کنند؛  چرا که برخی ها  تا هنگامی 
که شیر آب را باز می کنند و آب هست، ضرورتی بر مصرف درست آن نمی ببینند که 
این سنت قدیمی باید از میان افراد جامعه برچیده شود و با آموزش های نوین افراد 

جامعه به ویژه کودکان و نوجوانان را به مصرف صحیح آب راهنمایی کرد.
سعید شعبانی، دیگر هنرمندی که به تصویر ســازی مشغول است گفت: خیلی ها 
هنوز نمی دانند که چقدر آب شیرین در دســترس محدود است و این آب شرب که 
با هزینه های هنگفت به دست آن ها می رسد را به راحتی هدر می دهند در حالی که 
صرف هزینه های تبلیغی برای فرهنگ سازی مصرف بهینه آب بسیار  کم است؛ اما 
اگر در این زمینه تولیدات فرهنگی و هنری جامع و کاملی تولید شود قطعا از میزان 
مصرف بی رویه آب جلوگیری خواهد شــد و هزینه های هنگفتی که برای تولید آب 

شرب صرف می شود به این راحتی به هدر نمی رود.
الزم به یادآوری است؛ تصفيه خانه بابا شيخعلي يكي از بزرگ ترين تصفيه خانه های 
آب ايران به شمار می رود كه در كيلومتر 45 جاده اصفهان- شهركرد و در جوار شهر 
زاينده رود واقع شده است.اين تصفيه خانه عالوه بر شــهر اصفهان آب 55 شهر و 
300 روستای ديگر و تعداد زيادي از صنايع بزرگ و كوچك استان اصفهان را تامين 

می کند، در اين تصفيه خانه آب به دو روش فيزيكي و شيميايي تصفيه می شود.
مراحل تصفيه آب در اين تصفيه خانه، برابر با آخرين اســتانداردهاي دنياست. فاز 
اول این تصفیه خانه درسال 68 با ظرفیت 5 متر مکعب بر ثانیه به بهره برداری رسیده 
و فاز دوم تصفیه خانه بزرگ آب اصفهان در سال 86 و با ظرفیت 7.5 متر مکعب بر 

ثانیه راه اندازی شد.

طی هشت ماهه سال جاری صورت گرفت؛
اجرای 300 کیلومتر لوله گذاری آب و فاضالب در استان اصفهان
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