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نوبت دوم

روزنامه زاینده رود در راستای عمل به مسئولیت اجتماعی 
خود  و در حمایت از کودکان مبتالبه سرطان، این موقعیت 
تبلیغاتی را به صورت رایگان در اختیار محک قرار داده است.

علمدار نیامد...
دست به قلم نمی رود. بغض و بهت  سمیه پارسا
 امان نمــی دهــد. هنــوز باورمان 
نمی شود... یک عمر تو را »شهید زنده« صدا زدیم؛ اما حاال که قرار 
اســت از این به بعد کنار نام بزرگت ، پیشــوند »شهید« بیاوریم، 
دســت و دل مان می لرزد و البته که به آرزویت رســیدی سردار! 
مرگی جز شهادت، ناعادالنه بود برای چون شمایی که تمام عمرت 
در مبارزه و جهاد گذشت. کنار »اروند کنار« خدا را قسم دادی به آن 
نمازها که در کنار این نهرها خوانده شد تا عاقبتت به شهادت ختم 

شود. گفته بودی » تا شهید نباشی، شهید نمی شوی«
تصویــر جانگــداز پیکر پــاره پاره 
شده ات، آتش به جان مان می زند. 
دست و انگشتری که از دل آتش و 
خاکستر به جا ماند، روضه علقمه را 
 هزار بار برای مان تداعی کرد و نوحه

» علمدار نیامد...« 
رفته بودی که برگردی حاج قاسم! 
مردمــان ایــن ســرزمین چــون 

 کــودکان کربال، در انتظار مشــک مشــک شــجاعت و غیرت و 
دالوری ات بودنــد که یک عمر از صدقه ســر همین ایســتادن و 
مردانگی تو و همرزمانت، سر، بلند کردیم و سربلند زندگی کردیم و 

خط و خشی به خال ابروی امنیت این سرزمین نیفتاد. 
کاش یک نفر برخیزد و این مرثیه به خون نشسته را تعبیری وارونه 
ببخشــد. بگوید که زنده ای،  که خواب و خیال نیمه شب بوده و 
گذشته است. که دوباره برمی گردی، که امسال هم فاطمیه بیرق 
عزا در بیت الزهراء به پا می کنی و همان دستی که خونین به کناری 
 افتاده بود را مقابل چشــمانت می گیری و نــام حضرت مادر که 
می آید، همان شانه ها و قامت استواری که هیچگاه در برابر دشمن 
نلرزید، برای غم مادر می لرزد و چشمانی که جز برای خدا و اهل 

بیت)ع( خیس از اشک نشد، سرخ می شود. 
کاش یک نفر ما را از زیر آوار این حجــم از بهت و ناباوری 

بیرون بکشد. برگردیم به عقب، صبح جمعه از خواب بیدار 
شویم و شــما باشی. حاج حســین یکتا می گفت فاطمیه 
ســال قبل به یکی از دوســتان گفته بودی »فاطمیه سال 

بعد من نیســتم«. زود بود حاج قاسم ســلیمانی، زود بود 
قهرمان. شما یادگار »حاج احمد«ها و »حاج حسین خرازی« 

ها و »حاج همت«ها بودی. برای نســل من و مــا که خرازی و 
باکری و باقری و همــت ندیده بودیم و فقط وصف رشــادت ها 
و شجاعت هایشــان را شنیده بودیم، 
شما قهرمان و پهلوان زنده ای بودی که 
می شد به شرافت و عزت و شجاعتت 
یک عمر تکیه کرد و خم به ابرو نیاورد 

و قد ســر ســوزنی هراس به دل 
راه نداد که شــما دست پروده 

مکتب خمینی کبیر بودید 
و مصداق این آیه قرآن 

که »در میان مومنان مردانی هستند که بر سر 
عهدی که با خدا بستند صادقانه ایستاده اند؛ 

بعضی پیمان خود را به آخــر بردند )و در 
راه او شــربت شــهادت نوشــیدند(، و 
بعضــی دیگــر در انتظارنــد؛ و هرگز 
تغییر و تبدیلــی در عهد و پیمان خود 
ندادند.«شــهادتت مبارک سردار! 
خونت بر زمین نمی ماند و خاطره 
رشــادت ها و فداکاری هایت از 
خاطرمان نمی رود...» ما همه به 

تو مدیونیم ای مرد«.
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شهادت سردار  رشید اسالم حاج قاسم سلیمانی را تبریک و تسلیت می گوییم

بنویسید هک سردار   هب مهمانی رفت
مثل عباس بدون ید و قربانی رفت

کا  ش می شد هک بگویند ردوغ است  ردوغ
سلیمانی رفت اینکه اخبار نوشته است 
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سفارت آمریکا در بغداد خواستار خروج آمریکایی ها از عراق شد
به دنبال درخواست وزارت خارجه آمریکا، ســفارت ایاالت متحده در بغداد نیز خواستار خروج اتباع 
آمریکایی از عراق شد. خبرگزاری فرانسه گزارش داد سفارتخانه آمریکا در بغداد با صدور پیام هشداری، 
از اتباع خود در عراق خواسته هرچه سریع تر این کشــور را ترک کنند. پیش از این، وزارت امور خارجه 
آمریکا در پی شهادت سردار سلیمانی در بغداد در بیانیه ای از اتباع خود خواست فورا عراق را ترک کنند.

وزارت خارجه فرانسه:

 ترور سردار سلیمانی، اتفاقی بود که از آن می ترسیدیم
وزارت امور خارجه فرانسه در واکنش به ترور ســردار قاسم سلیمانی گفت، این اقدام آمریکا درست 
همان چیزی بود که از آن هراس داشتیم. »امیلی دی مونچالین« معاون وزیر خارجه فرانسه در امور 
اروپا در مصاحبه ای گفت: »آنچه اتفاق افتاد همان چیزی بود که از آن می ترسیدیم. تنش بین ایران و 
آمریکا در حال افزایش است«. وی افزود: اکنون اولویت باید این باشد که ثبات به خاورمیانه بازگردد.

واکنش روسیه به شهادت سردار سلیمانی
رییس کمیته امور خارجی سنای روسیه خبر ترور سردار سلیمانی را »خبری سخت« توصیف کرده و گفت 
انتقام این حمله مدت زیادی طول نمی کشد. سناتور »کنستانتین کاساچف« در واکنش به ترور سردار 
»قاسم سلیمانی« فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی ایران توسط نظامیان تروریست 
آمریکایی در بغداد، گفت این خبر سختی بود. کاساچف با صدور بیانیه ای درباره ترور سردار سلیمانی گفت: 

»این خبر سختی بود که حاکی از درگیری های جدید شیعیان با آمریکایی ها در عراق است«.

ترور شهید سلیمانی فقط به سود اسراییل است
سخنگوی جنبش حماس فلسطین در واکنش به ترور فرمانده نیروی قدس سپاه جمهوری اسالمی تاکید 
کرد که امت اسالمی باید اختالفات خود را کنار بگذارند و علیه دشمن اشغالگر صهیونیست، متحد شوند. 
حماس در بیانیه ای که در وبسایت این جنبش منتشر شــد، شهادت سپهبد قاسم سلیمانی و ابومهدی 
المهندس از سران الحشد الشعبی عراق را به ملت ایران و عراق تسلیت گفت. همچنین »حازم قاسم« 
سخنگوی حماس در اظهارنظری مطبوعاتی گفت، »تالش های ترور سلیمانی، فقط به سود طرح ]رژیم[ 

صهیونیستی و هدف از آن، اختالف افروزی است«.

آمریکا ثابت کرد مسئول ناامنی در عراق است
خبرگزاری رسمی سوریه )سانا( گزارش داد، یک منبع رســمی در وزارت خارجه سوریه شهادت سردار 
قاسم سلیمانی را تسلیت گفت و اقدام جنایتکارانه آمریکا را محکوم کرد. این منبع خاطرنشان کرد: این 
اقدام تجاوزکارانه آمریکا بار دیگر ثابت کرد که مســئولیت ناامنی و بی ثباتی در عراق بر عهده واشنگتن 
است. هدف آمریکا از چنین سیاست هایی، تنش آفرینی در کشورهای منطقه با هدف سلطه خود و رژیم 

صهیونیستی بر آنهاست.

»نتانیاهو« از هراس ایران سفرش به یونان را نیمه کاره گذاشت
منابع صهیونیســتی اعالم کردنــد بنیامین نتانیاهــو، پس از حمله بامــداد جمعه آمریــکا به کاروان 
الحشدالشعبی در نزدیکی فرودگاه بغداد، ســفرش را به یونان نیمه کاره گذاشت. همچنین رسانه های 
این رژیم اعالم کرده اند وزارت جنگ رژیم صهیونیستی برای بررسی وضعیت منطقه بعد از ترور سردار 

سلیمانی، جلسه امنیتی اضطراری تشکیل می دهد.

سردار رشید ایران به آرزوی چهل ساله خود رسید و آسمانی شد؛

طلوع شهادت به وقت بغداد
»انتقام« کلید واژه ای است که حاال پس از به شهادت  علیرضا کریمیان
رســیدن ســردار بزرگ ایــران همه از آن ســخن 
می گویند.  پس از شهادت مظلومانه ســردار قاسم سلیمانی به همراه چند تن از 
 فرماندهــان حشدالشــعبی در خاک عراق توســط نیروهــای آمریکایی، ابتدا 
 رهبر انقالب اسالمی، آمریکایی ها را به گرفتن انتقامی سخت وعده دادند. حضرت 
آیت ا... خامنه ای در اولین واکنش به شهادت این سردار بزرگ فرمودند : »سال ها 
مجاهدت مخلصانه و شــجاعانه در میدان های مبارزه با شیاطین و اشرار عالم و 
سال ها آرزوی شــهادت در راه خدا، سرانجام ســلیمانی عزیز را به این مقام واال 
رسانید و خون پاک او به دست شقی ترین آحاد بشر بر زمین ریخت. این شهادت 
بزرگ را به پیشگاه حضرت بقیة ا... ارواحناه فداه و به روح مطهر خود او تبریک و 
به ملت ایران تسلیت عرض می کنم. او نمونه برجسته ای از تربیت شدگان اسالم 
و مکتب امام خمینی)ره( بــود، او همه عمر خود را به جهــاد در راه خدا گذرانید. 
شهادت پاداش تالش بی وقفه او در همه این سالیان بود، با رفتن او به حول و قوه 
الهی کار او و راه او متوقف و بســته نخواهد شــد، ولی انتقام ســختی در انتظار 
جنایتکارانی اســت که دســت پلید خود را به خون او و دیگر شهدای این حادثه 
آلودند. شهید سلیمانی چهره بین المللی مقاومت است و همه  دلبستگان مقاومت 
خونخواه اویند. همه دوستان -  و نیز همه دشمنان - بدانند خط جهاد مقاومت با 
انگیزه مضاعف ادامه خواهد یافت و پیــروزی قطعی در انتظار مجاهدان این راه 
مبارک است، فقدان سردار فداکار و عزیز ما تلخ است ولی ادامه مبارزه و دست 

یافتن به پیروزی نهایی کام قاتالن و جنایتکاران را تلخ تر خواهد کرد«.

انتقام ایران، سخت خواهد بود
 رییس جمهور، رؤسای قوا و همه مســئوالن نظامی و سیاسی ایران نیز آمریکا 
را به مقابله جدی و خونخواهی این ســردار رشــید تهدید  کردنــد. انتقامی  که 
آمریکایی هــا را به وحشــت انداختــه و در همه کشــورهای منطقــه نیروهای 
نظامی آمریکایی به حالــت آماده باش درآمده اند.وزیر امور خارجه کشــورمان 
در واکنش به ترور شــهید سردار سپهبد قاســم ســلیمانی در توییتر نوشت:» 
تروریســم بین المللی ایاالت متحده، هــدف قراردادن و ترور ژنرال ســلیمانی 
به عنوان موثرترین نیــروی مبارزه با داعــش، النصره، القاعــده و همکارانش 
بسیار خطرناک و تشدید ]رفتارهای[ احمقانه اســت. ایاالت متحده مسئولیت 
تمام پیامدهای ماجراجویانه ســرکش خود را بر عهــده دارد«. وزیر دفاع نیز در 
پیامی تاکید کرد:» انتقام این خــون به ناحق ریخته شــده از تمامی عاملین و 
مرتکبین گرفته خواهد شد«. محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص، محمدباقر 
قالیباف عضو مجمع تشــخیص، علی اکبر والیتی مشــاور مقام معظم رهبری 
 و ... باصــدور پیام هایــی جداگانه تاکیــد کردند کــه انتقام ســختی از آمریکا

 خواهیم گرفت.

قاسم سلیمانی، چگونه سپهبد سلیمانی شد؟
قاسم سلیمانی، ۲۰ اسفند سال ۱۳۳۵ در شهرســتان رابر از توابع استان کرمان 
متولد شد. او در دوران جنگ ایران و عراق فرمانده لشکر ۴۱ ثارا... و از فرماندهان 
عملیات های والفجر هشــت، کربالی چهار و کربالی پنج بود.ســردار  سلیمانی 
پس از پایان جنگ ایــران و عراق در ســال ۱۳۶۷، به کرمان بازگشــت و درگیر 
جنگ با اشراری شــد که از مرزهای شــرقی ایران هدایت می شدند. وی تا قبل 
از انتصاب به فرماندهی ســپاه قدس، با باندهای قاچاق مواد مخدر در مرزهای 
ایران و افغانستان می جنگید. سردار سلیمانی در بهمن سال ۱۳۸۹ از سوی آیت 
ا... خامنه ای، فرمانده کل قوای نظامی ایران درجه سرلشــکری )باالترین درجه 
نظامی در ایران( را دریافت کرد. پس از ظهور داعش در عراق و سوریه، سلیمانی 
به عنوان فرمانده ســپاه قدس با حضور در این مناطق و ســازماندهی نیروهای 
مردمی، به مبارزه با این گروه پرداخت. وی در ســال ۱۳۸۹، موفق به اخذ درجه 

سرلشکری شد.

اعتراف رسانه های جهانی به تالش های چند ساله برای ترور سردار سلیمانی
ســردار ســلیمانی، بارها از تله های مرگ نیروهای آمریکایی جان ســالم به در 
برده بود. او به عنوان یکــی از تاثیرگذارترین چهره ها در خاورمیانه سال هاســت 
همواره در خط مقدم جبهه های جنگ با آمریکا و اســراییل و نهضت های آزادی 
بخش منطقه بوده و حاال فقــدان او می تواند معادالت منطقه ای را به ســمت و 
سویی نامعلوم پیش ببرد. ســردار ســلیمانی که همین هفته گذشته به عنوان 
ده چهره مهم روزنامه گاردین در منطقه معرفی شــده بود، سال هاســت درعراق 
به ســاماندهی نیروهای مردمی در برابر داعش و سر و سامان دادن به وضعیت 
پراکنده نیروهای دفاعی عراق مشغول بود و حاال فقدانش نه تنها در ایران بلکه در 
عراق و سوریه هم تاثیرات منفی زیادی برجای خواهد گذاشت. پس از شهادت 

سردار، رویترز در تحلیلی مدعی شــد او بارها از تله های اسراییل و آمریکا برای 
کشــتنش جان سالم به در برده اســت. خبرگزاری انگلیســی رویترز، ساعاتی 
پس از انتشــار خبر شهادت سردار سلیمانی نوشــت: »او طی دو دهه گذشته از 
 چندین عملیات ترور  توسط سازمان های غربی، اسراییلی و عربی جان سالم به

 در برده بود«. 
این جمله در حالی به نقل از رویترز به استحضار مخاطبان می رسد که اگرچه پیش 
از این خبرهایی مربوط به طرح ریزی ترور سردار سلیمانی از سوی آمریکا و برخی 

گروه های تکفیری نیز وجود داشت؛ اما چنین اعتراف رسمی هرگز موجود نبود.
 در همیــن زمینه روزنامــه واشنگتن پســت چاپ آمریــکا گــزارش داد: »به 
گفته یــک منبــع آگاه در وزارت دفاع آمریــکا، عملیات ترور ســلیمانی از قبل 
طراحی شــده بود و مدت ها در صدد فرصــت برای این عملیــات بودیم«. این 
منبــع آگاه در ادامه مدعی شــد: یــک هفته قبــل منابع خبری رد ســلیمانی 
را زدند؛ بــه گونه ای کــه تمام ترددهــای وی زیر نظــر بود. بــه محض حرکت 
او به ســمت بغداد رمــز عملیات اعالم شــد و در ســاعت ۱:۲۰دقیقــه به وقت 
 محلــی، موشــک لیــزری از پهپــاد بــه ســمت خــودروی حامــل وی

 شلیک شد.

ترور سلیمانی، بزرگ ترین قمار »ترامپ« با امنیت ملی آمریکا
اینکه چرا و چطور ترامپ حاضر به صادر کردن دســتور قتــل چنین فرد مهم و با 
نفوذی در منطقه شده است، خود محل مناقشــه و انتقادهای جدی در داخل و 
خارج از آمریکاســت. روزنامه لس آنجلس تایمز این حرکت را بزرگ ترین قمار 
دولت فعلی آمریکا در خاورمیانه دانسته اســت. این روزنامه آمریکایی نوشت: 
»با صادر کردن دســتور کشتن قاســم ســلیمانی، یکی از عالی ترین مقامات 
نظامی ایران، »دونالد ترامپ« رییس جمهور آمریکا دســت به بزرگ ترین قمار 
دوران ریاســت جمهوری خود زده است.این گامی اســت که آمریکا را به مسیر 
افزایش خشــونت های جنگ طلبانه پیــش می برد«. این روزنامــه آمریکایی 
افزود:»این اقدام آمریکا به نوعی روی گردانی ترامــپ از وعده های او مبنی بر 
بیرون کشــیدن نظامیان آمریکایی از بحران های موجود در غرب آسیاســت«. 
در ادامه این گزارش آمده اســت: »ترامپ در سراســر دوران ریاست جمهوری 
خود اظهارات و نطق های آتشین داشــته؛  اما در برابر اقدامات خصمانه و جنگ 
طلبانه بــدون عمل باقی مانده اســت«. در ادامه واکنش هــای آمریکایی ها به 
این اقدام »نانســی پلوســی« که این روزها به شــدت درگیر پروسه استیضاح 
ترامپ اســت هم در واکنشــی منفی نســبت به این اقدام گفت: این حمالت  
]ترور ســردار ســلیمانی[ خطر افزایش جدی خشــونت ها را در پــی دارد. وی 
 افزود: آمریکا و جهــان نمی تواند افزایــش تنش ها به نقطه بدون بازگشــت را 

تحمل کند.

عراق بی شک پس از سردار سلیمانی، روزهای سخت 
و پر از آشوبی را در پیش خواهد داشت. سیاستمداران 
این کشور به شــدت نگران روزهای پس از سردار در 
عراق و سرنوشــت درگیری های داخلــی و مذهبی 
هســتند. بر این اســاس در اولین واکنش به اقدام 
آمریکایی هــا در عراق، عادل عبدالمهدی خواســتار 
برگزاری نشست فوری پارلمان عراق شد. نخست وزیر 
دولت پیشــبرد امور عراق با درخواست از پارلمان این 
کشــور برای برگزاری نشســت فوری در پی شهادت 
سردار قاسم ســلیمانی، اقدام تروریســتی آمریکا 
را محکوم کــرد. »عادل عبدالمهدی« نخســت وزیر 
دولت پیشبرد امور عراق در بیانیه ای ضمن درخواست 
برگزاری نشســت فوری پارلمان، اقدام تروریستی 

آمریکا را نقض توافق نامه این کشور با عراق دانست. 
به نوشته وبگاه الســومریه، در این بیانیه آمده است: 
به شــدت و در باالترین حد خود اقدام دولت آمریکا 
در ترور شــهید »حاج ابومهدی المهندس« و »حاج 
قاسم ســلیمانی«و دیگر شــخصیت های عراقی و 
ایرانی را محکوم می کنیم. ترور فرمانده نظامی عراقی 
که منصب رسمی داشــت، تجاوز به عراق محسوب 
می شود؛ همچنین اقدام به ترور فرماندهان کشور برادر 
در خاک عراق، نقض آشکار حاکمیت عراق است.« در 
همین حال شیخ اکرم الکعبی، دبیرکل نجبای عراق در 
این خصوص گفت: آمریکا باید بداند مرتکب حماقتی 
شده که از آن پشیمان خواهد شد. »ریان الکلدانی« 
فرمانده مقاومت مســیحی عراق در واکنش به ترور 

سردار سلیمانی و شماری از نیروهای الحشد الشعبی 
اعالم کرد: ما برای شما مرثیه سرایی نمی کنیم چرا که 
شما به ما آموختید که به استقبال شهادت برویم. خون 
شما، دینی به گردن ماست و ارکان کسانی که این اقدام 
را انجام داده اند به لرزه درخواهد آمد. مقتدی صدر نیز  
در بیانیه ای اعالم کرد: مشــخص است که هدف قرار 
دادن او توسط استکبار جهانی، هدف قراردادن جهاد، 
معارضه و روحیه انقالبی بین المللی است. اما آن ها 

نمی توانند در عزم ما و جهاد ما خللی ایجاد کنند.

سرنوشت بحرانی عراق پس از سردار سلیمانی

حضرت آیت ا... العظمی سیســتانی درباره حوادث اخیر عراق از جمله حمله به پایگاه های حشد الشــعبی، حوادث اخیر بغداد و حمله آمریکا که باعث شهادت 
سردار سلیمانی، ابومهدی المهندس وشماری دیگر از یاران شان شد، بیانیه مهمی صادر کردند.مرجعیت عالی دینی در این بیانیه عنوان کردند: یک حمله وحشیانه 
منجر به شهادت شماری از قهرمانان نبردهای پیروزی بر داعش شد.در بیانیه حضرت آیت ا... سیستانی که از طریق نماینده ایشان در خطبه های نماز جمعه کربال 
قرائت شد، آمده است:رویدادها به سرعت در پی هم رخ می دهد و بحران ها اوج می گیرد و کشور در حال عبور از خطرناک ترین پیچ وخم هاست؛ از تجاوز جنایت 
کارانه به پایگاه های نیروهای عراقی در شهر القائم که منجر به شهادت و مجروح شدن ده ها نفر از فرزندان رزمنده ما شد گرفته تا حوادث تاسف باری که بغداد در 
چند روز گذشته شاهد آن بوده است و در نهایت حمله وحشیانه در نزدیکی فرودگاه بین المللی بغداد که منجر به شهادت شماری از قهرمانان نبردهای پیروزی بر 
تروریست های داعشی شد. این حمله نقض آشکار حاکمیت عراق و منشورهای بین المللی است. همه این وقایع و وقایع دیگر، هشداری است مبنی بر اینکه کشور 
به سمت اوضاع بسیار دشواری پیش می رود.به این ترتیب، طرف های مربوطه را به خویشتن داری و رفتار حکیمانه دعوت می کنیم و دست دعا به سوی خداوند 

متعال و قادر باال می بریم و از خداوند قادر می خواهیم که عراق و مردمش را از شر اشرار و کید دشمنان و خدانشناسان دور نگه دارد.

چهره روزبیانیه آیت ا...سیستانی درباره شهادت سردار سلیمانی

وز عکس ر

 فرزند دو شهید 
در کنار هم

فرزند ســپهبد شهید قاسم 
ســلیمانی در کنــار فرزند 
شــهید احمــد کاظمی در 
مســجد امیرالمومنین)ع( 
دقایقــی پس از شــهادت 
قاســم  شــهید  ســپهبد 

سلیمانی.

سخنگوی سپاه پاسداران انقالب اسالمی:

 سپاه، قاسم سلیمانی های 
متعددی دارد

سخنگوی سپاه پاســداران انقالب اسالمی 
گفت: سپاه، قاسم ســلیمانی های متعددی 
دارد هرچند که فرهنگ سپاه ایجاب نمی کند 
که در زمان حضور سرداران سرافراز خودش، 
جایگزیــن آنها را به جامعــه معرفی کند؛ اما 
انسان های شجاع مثل ســردار سلیمانی در 
خانواده ســپاه پاســداران و جبهه مقاومت، 
بسیار هستند. ســردار رمضان شریف، اعالم 
کرد: سردار قاسم ســلیمانی، فرمانده سپاه 
قدس در صحنه های دفاع مقدس و در تالش 
برای توانمند کردن جبهــه مقاومت، بارها تا 
مرز شهادت پیش رفت و چندین بار مجروح 
شد. سردار شریف تاکید کرد: سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی، امروز فصل جدیدی را آغاز 
خواهد کرد و جبهه مقاومت هم در نقطه شروع 
جدیدی قرار خواهد گرفت و قطعا این شادی 
لحظه ای آمریکایی ها و صهیونیست ها دیری 
نخواهد پایید که به عزا تبدیل خواهد شد. وی 
به تربیت یافتگان مکتب سردار سلیمانی در 
چهار دهه گذشته اشــاره کرد و گفت: سپاه، 
قاسم ســلیمانی های متعددی دارد هرچند 
که فرهنگ سپاه ایجاب نمی کند که در زمان 
حضور سرداران ســرافراز خودش، جایگزین 
آنها را به جامعه معرفی کند؛ اما انســان های 
شجاع مثل سردار سلیمانی در خانواده سپاه 
پاســداران و جبهه مقاومت، بسیار هستند. 
وی افزود: شهید سلیمانی با تدبیر، آموزش 
و حضور میدانی خود شرایطی را به وجود آورد 
که امروز اسراییلی ها و آمریکایی ها دست به 
یک اقدام آشکار و یک جنایت بسیار روشن 
و مخالف همه قوانین و مقررات بین المللی 
زدند و مطمئن باشــند که پاســخ سختی را 

دریافت خواهند کرد.

بین الملل

عکس: تسنیم
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ارزآوری بیش از 46 میلیون دالری صادرات کاال در اصفهان
صادرات محصوالت تولیدی تعاونی های استان به بازارهای اروپایی و آسیایی بیش از 46 میلیون 
دالر ارزآوری به همراه داشته است. مدیرتعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گفت: از 
ابتدای امسال تاکنون، صادرات محصوالت کشاورزی، صنعتی و فرهنگی 25 واحد تعاونی استان 
به کشورهای روسیه، هند، لهستان، ترکیه، عراق، آذربایجان، پاکستان و حاشیه خلیج فارس، این 
میزان ارزآوری به همراه داشته است. علیرضا تیغ ساز، از رشد 27 درصدی فروش محصوالت تولید 
تعاونی های استان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشــته خبر داد و افزود: مصالح ساختمانی، 
نساجی، پوشاک، فرش دستباف و ماشینی، صنایع دســتی، عرقیات گیاهی، مواد پتروشیمی و 
بهداشتی از جمله محصوالت صادر شــده این تعاونی ها به بازارهای خارج از کشور بوده است. وی 
پیش بینی کرد: تا پایان امسال نیز بیش از 12 میلیون دالر محصوالت تولیدی استان به کشورهای 

اروپایی و آسیایی صادر شود.

مرمت و بازسازی 99۵ رشته قنات در استان اصفهان
مدیرآب و خاک، امورفنی مهندسی سازمان جهادکشاورزی اســتان اصفهان گفت: از سال 1۳۹۰ 
تاکنون ۹۹5 رشته قنات در اســتان مرمت و بازسازی شده اســت. حمیدرضا باقرصاد با اشاره به 
اهمیت حفظ چهار هزار و 5۰۰ رشته قنات موجود در استان به عنوان منابع آبی ارزشمند گفت: از سال 
1۳۹۰ تاکنون ۹۹5 رشته قنات در استان مرمت و بازسازی شده است.وی درادامه با اشاره به اجرای 
برخی طرح های مرتبط با آب و خاک در اســتان اصفهان گفت: تسطیح زمین کشاورزی و احداث 
جاده بین مزارع و کانال های آبیاری در وسعت بیش از 5۰۰ هکتار از زمین های کشاورزی استان با 

افزون بر چهار میلیارد تومان اجراشد.

ثبت بیش از چهار میلیارد دقیقه مکالمه در اپراتورها
هر یک از اپراتورهای تلفن همراه در سه ماهه دوم سال جاری، مکالماتی با سایر اپراتورهای همراه، تلفن 
ثابت و مکالمات بین الملل داشتند که سقف این مکالمات را به بیش از چهار میلیارد دقیقه می رساند. 
به نقل از روابط عمومی مخابرات منطقه اصفهان، با وجود شبکه های اجتماعی که امروزه بخش اعظمی 
از ارتباطات افراد به واسطه آن ها انجام می شود، همچنان بسیاری از مکالمات مردم از طریق تلفن های 
همراه صورت می گیرد. مطابق آمار منتشره توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، هر یک از 
اپراتورها در سه ماهه دوم سال جاری، مکالمات ورودی و خروجی متفاوتی داشتند. اپراتور همراه اول در 
مجموع بیش از چهار میلیارد دقیقه مکالمه خروجی از اپراتور همراه اول به سایر اپراتورهای همراه و بیش 

از سه میلیارد دقیقه مکالمه ورودی از سایر اپراتورهای همراه به اپراتور همراه اول داشته است.

 فروشگاه دیسک و صفحه کالچ های دست دوم پلمپ شد
مدیر بازرسی و اتاق اصناف اصفهان گفت: بازرسان اصناف استان پس از بازرسی از یک واحد صنفی 
بیش از هزار قطعه کاالهای مذکور را کشف، جمع آوری و پس از تشکیل پرونده با دستور مقام محترم 
قضایی واحد صنفی مذکور پلمپ و از فعالیت آن جلوگیری به عمل آمد. جواد محمدی فشارکی اظهار 
کرد: گزارشی به ستاد خبری مدیریت بازرسی و نظارت اصناف استان مبنی بر فروش لنت، دیسک و 
صفحه کالچ دست دوم به جای نو در یک واحد صنفی در اصفهان رسیده بود. مدیر نظارت و بازرسی 
اصناف استان اصفهان تصریح کرد: بازرسان اصناف استان پس از بازرسی از این واحد، بیش از هزار 
قطعه کاالهای مذکور را کشف، جمع آوری و پس از تشــکیل پرونده با دستور مقام محترم قضایی 
واحد صنفی پلمپ و از فعالیت آن جلوگیری به عمل آمد. وی افزود: متصدی مربوطه دیســک و 
صفحه کالچ دســت دوم و کارکرده را با رنگ آمیزی و ترفندهای خاص به کاالی نو تبدیل کرده و با 

بسته بندی در کارتن جدید، به جای کاالی مرغوب و نو به بازار عرضه می کرد.

مشتریان خارجی سهم کپسول های گاز ایرانیان را  تصاحب می کنند؛

کمبود گاز مایه به اصفهان رسید

پس از قصه تکراری کمبود گاز ال پی جی  مرضیه محب رسول
که تقریبا هر ساله در استان های جنوبی 

با سرد شدن هوا اتفاق می افتد، امسال اما این بحران تقریبا سراسر 

کشــور را فراگرفته و حتی در اصفهــان و تهران هم مــردم برای تهیه 

کپسول های گاز مایع باید چندین ســاعت در صف بمانند و یا چندین 

برابر قیمت معمول را برای خرید آنها بپردازنــد. طی هفته های اخیر 

صف های طوالنی دریافت سیلندرهای گاز در اصفهان هم تشکیل شده 

و مشــتریان می گویند گاز مایع پیدا نمی شــود اگر کسی هم داشته 

باشدچند برابر قیمت واقعی به فروش می رساند. 

اصناف و تولیدکنندگانی که کسب و کارشــان به گاز مایع مرتبط است 

گاهی بعد از انتظار چند ساعته بدون سیلندر گاز بازمی گردند یا برخی 

روزها با تابلوی »گاز نداریم« شرکت های گازرسان روبه رو می شوند. 

فعاالن بازار می گویند، دولت گاز ال پی جی را به دلیل داشتن مشتریان 

خوب در بازار وارد بورس انرژی کرده است. این مسئله البته با سرمای 

هوا و افزایش تقاضای داخلی هم زمان بوده و به همین دلیل شرکت 

گاز این مدل از کپســول ها را در داخل بسیار کمتر از سال های گذشته 

عرضه کرده، از سوی دیگر امسال با گران تر شدن بنزین مشتری این 

مدل از گاز بیشتر هم شــده و در نتیجه کمبودها به چشم می آید. این 

موضوع وقتی جدی تر می شــود که تا همین چند مــاه پیش دولت 

تسهیالت چراغ خاموشی را برای نصب تجهیزات ال پی جی از جمله 

واردات مخازن آن به کشور برای گاز ســوز کردن خودروها انجام داده 

و حاال با نبود این نــوع از گاز عمال یک و نیم میلیــون خودوریی که با 

ال پی جی کار می کنند،زمین گیر شــده اند. در این رابطه ویس کرمی، 

مدیر تامین و توزیع شــرکت ملی پخش فرآورده هــای نفتی اعالم 

داشــته که تنها وظیفه تامین اولیه LPG مورد نیاز تمام مشترکین و 

مصرف کنندگان در سطح کشور بر عهده شرکت ملی پاالیش و پخش 

فرآورده های نفتی اســت. به گفتــه کرمی، وظیفه نظــارت بر توزیع، 

برعهده وزارت صمت اســت؛ اما روابط عمومــی وزارت صمت از این 

مسئولیت اظهار بی اطالعی کرده است. 

در این بین یکی از مدیران شــرکت های توزیع می گوید: ســهمیه گاز 

شــرکت های توزیع کننده به میزان 2۰ درصد کاهــش یافته و این به 

دلیل آن است که دولت مشتریان خوبی در صادرات به دست آورده که 

این صادرات به نفع کشور و منافع ملی است؛ اما چون سازوکار آن به 

درستی تدوین نشده نتیجه آن کسری توزیع گاز در بخش خانگی بوده 

است. تخلف برخی شــرکت های توزیع کننده در خصوص عدم توزیع 

سهمیه گاز کپسول در شبکه خانگی و فروش آن به رانندگان و سیستم 

حمل و نقل نیز در این رابطه بی تاثیر نیســت. این مسئله ای است که 

مصطفی حسینی، رییس انجمن صنفی جایگاه داران گاز مایع استان 

اصفهان هم آن را تایید کرده و گفته است 7 جایگاه اصلی استان برای 

توزیع گاز هیچ مشکلی ندارند ولی سهمیه اختصاص یافته برای استان 

جواب حجم زیاد خواســته های مردم را نمی دهد. با وجود اینکه همه 

انگشت اتهام را به سوی شرکت نفت و توزیع نشانه رفته اند؛ اما تاکنون 

وزارت نفت پاسخی در این زمینه ارائه نکرده است. 

به نظر می رسد جیب پر پول دولت از مشتریان گازی در خارج از کشور 

چشم مسئوالن را روی کمبودهای ضروری در داخل بسته است. این 

در حالی است که با سردتر شــدن هوا، بخش های صنعتی در صورت 

تامین نشــدن ســوخت ال پی جی خود با مشــکالت زیادی مواجه 

خواهند شد.

رییس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و بازرگانی اصفهان 
گفت: سهم اصفهان از تجارت با اوراسیا بسیار ناچیز 
است؛ البته به نظر می آید کاالها و اقالمی که در توافق 
اولیه قرار گرفته باید بیشــتر مورد توجــه قرار گیرد. 
مسعود گلشــیرازی، اظهار کرد: قرار گرفتن در جنگ 
اقتصادی فرصت هایی را ایجاد کرده اســت؛ جدایی 
اقتصاد از نفت باعث می شــود نگاه بهتری به بخش 
خصوصی صورت گیرد، باوجود شدیدتر شدن تحریم ها 

آمار اقتصادی حکایــت از این دارد که تولید کشــور 
وضعیت مطلوب تری پیدا کرده است، در این شرایط 
اگر بخش خصوصی بتواند به درســتی خود را تجهیز 
کند می تواند ســهم خود را از 15 درصد به 55 درصد 
برساند. وی افزود: کشورهای همسایه ایران برای کمک 
به اقتصاد کشور در این شــرایط کفایت می کند.سهم 
اصفهان از تجارت با اوراسیا بسیار ناچیز است؛ البته به 
نظر می آید کاالها و اقالمی که در توافق اولیه قرار گرفته 
است باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد، امروز در دوران 
جنگ اقتصادی و در شــرایط تحریم ها الزام توجه به 
توسعه صادرات با توجه به شرایط اقلیمی وجود دارد؛ در 
این شرایط باید سیاستی اتخاذ کرد که در برابر تحریم ها 

مصون بــود. رییس اتاق بازرگانــی صنایع، معادن و 
بازرگانی اصفهان درباره مزیت های صادراتی اســتان 
قبل از الحاق پیمان اوراسیا نیز گفت: پلیمرهای اتیلن 
)به اشکال خام(، صنایع معدنی و کشاورزی از جمله 
این موارد بوده است. وی با اشاره به نقاط ضعف فعاالن 
اقتصادی گفت: ضعف در حمل و نقل بین الملل، وجود 
نداشــتن دانش و تجربه صادرات، وجود نداشــتن 
شرکت های فعال مدیریت صادرات و همچنین تولید 
نشدن محصول صادرات محور است؛ بازار اوراسیا بازار 
اجتناب ناپذیر صادراتی کشــور محسوب می شود و 
صادرات اصفهان نسبت به کل کشور در این حوزه کمتر 

از شش درصد است.

رییس اتاق بازرگانی اصفهان مطرح کرد:

سهم ناچیز اصفهان از تجارت با اوراسیا

دستگاه فکس

بازار

 

7 جایگاه اصلی استان برای توزیع گاز هیچ مشکلی ندارند 
ولی سهمیه اختصاص یافته برای استان جواب حجم زیاد 

خواسته های مردم را نمی دهد

236S-Fax فکس برادر مدل
قیمت: 1،320،0000 تومان

فکس حرارتی پاناسونیک 
KX-FT۵01

قیمت: 1،۵90،0000 تومان

فکس لیزری پاناسونیک 
612-KX

قیمت: 3،470،0000 تومان

فرهنگ سازی مالیاتی و آثار مثبت آن در کشور
در قانون مالیات های مستقیم، جرم انگاری مالیاتی مطرح و در مواد 274 تا 276 مصادیق جرم های 
مالیاتی کامال بیان شده و مجازات مربوطه تعریف شــده است که این امر موجب کاهش فرار مالیاتی 

می  شود.

نتیجه نصب و استفاده از صندوق فروش: افزایش شفافیت 
اقتصادی، عدالت مالیاتی و رضایت مؤدیان

یکی از مهم ترین پایه های مالیاتی در ایران، مالیات بر حقوق است که عالوه بر اینکه سهم قابل توجهی 
از درآمدهای مالیاتی مورد نیاز برای تامین هزینه های عمومی کشــور را به خود اختصاص داده، اخذ و 
وصول آن نیز در مقایسه با برخی دیگر از انواع مالیات های رایج آسان تر و به عبارتی کم چالش تر است. 
این سهولت و کم چالشی نیز فقط یک دلیل دارد و آن هم اینکه شفافیت حاکم بر این حوزه زمینه را برای 
بروز هر گونه چالشی از بین برده است. از آنجا که نرخ و معافیت های مربوط به این نوع از مالیات پس از 
اینکه مراحل تصویب را می گذراند به اطالع عموم می رسد و کارفرمایان نیز فهرست حقوق کارکنان خود را 
به صورت شفاف در اختیار ادارات امور مالیاتی قرار می دهند، فرآیند محاسبه و اخذ مالیات بر حقوق به 
صورت شفاف صورت می گیرد. شفافیت حاکم بر این پایه مالیاتی باعث شده است که اخذ آن با کمترین 

میزان چالش و اعتراض از سوی مؤدیان همراه باشد.
در مقابل، مالیات بر مشاغل از جمله پایه های مالیاتی است که فرآیند محاسبه و اخذ مالیات در آن با 
چالش بیشتری همراه است. از یک طرف، این نوع مالیات سهم کمی در کل درآمدهای مالیاتی دولت 
دارد و از طرف دیگر، محاسبه و اخذ آن به دلیل نبود شفافیت در درآمد صاحبان برخی مشاغل با چالش 
بیشتری همراه است. به همین دلیل قانون گذار کوشیده است تا با شیوه هایی همچون الزام صاحبان 
مشاغل به نصب و استفاده از صندوق فروش شــفافیت حاکم بر تبادالت و تراکنش های این گروه از 
مؤدیان را ارتقا دهد و از این طریق زمینــه را برای تقویت عدالت مالیاتی فراهــم کند. ماده 16۹ قانون 
مالیات های مستقیم و بند )ی( تبصره 6 قانون بودجه سال 1۳۹8 از جمله قوانین مرتبط با این حوزه 
است.قانون گذار بر اساس ماده 16۹ قانون مالیات های مســتقیم، کلیه اشخاص حقوقی و صاحبان 
مشاغل را که حسب اعالم سازمان امور مالیاتی کشور موظف به ثبت نام در نظام مالیاتی هستند مکلف 
کرده است ســامانه صندوق فروش استفاده کنند. نحوه اســتفاده از صندوق فروش و چگونگی ارائه 
اطالعات آن نیز بر اساس آیین نامه اجرایی صورت می گیرد که سازمان امور مالیاتی با همکاری وزارت 
صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف ایران آن را تهیه کرده است. به موجب این آیین نامه که به آیین نامه 
اجرایی تبصره 2 ماده 16۹ قانون مالیات های مستقیم معروف شده، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف 
اســت با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف به تدریج و بر اساس اولویت اشخاص 
مشمول نصب و استفاده از سامانه صندوق فروش را مشــخص کند. سازمان همچنین موظف است 
فهرست اشخاص مشمول را تا پایان شهریور هر سال از طریق درج در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار 
اعالم کند.سازمان امور مالیاتی کشور نیز در شهریور امسال با استناد به این مفاد قانونی و با همکاری اتاق 
اصناف و وزارت صمت و سایر مراجع و تشکل های صنفی و حرفه ای ذی ربط اقدام به تعیین فهرست 15 
گروه از مشاغلی کرد که مکلف به نصب و استفاده از سامانه صندوق فروش )پایانه پرداخت متصل به 

شبکه پرداخت بانکی( و صدور صورتحساب فروش )فاکتور( هستند. این مشاغل عبارتند از:
1- وکال

2- مشاوران حقوقی و مشاوران خانواده
۳- دفاتر اسناد رسمی
4- مشاورین امالک

5- تاالر پذیرایی، رستوران ها، چلوکبابی ها، کبابی ها، اغذیه فروشی ها و فست فودی ها، سفره خانه های 
سنتی و کافی شاپ ها، کترینگ ها و تهیه غذاها، قهوه خانه ها، سالن های غذاخوری و باغ تاالرها، باغ 

سراها، طباخی ها، آش و حلیم پزی ها، جگرکی ها، کته کبابی ها، بریانی فروشی ها و مشاغل مشابه

کافه اقتصاد
س

ی فار
س: خبرگزار

عک

رییس سازمان صمت استان اصفهان:مالیات

312 میلیارد تومان تسهیالت به واحدهای صنعتی پرداخت شده است
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان گفت: در سال جاری بیش از 24۰ میلیارد تومان از بخش رونق تولید و حدود 72 میلیارد تومان از بخش 
تبصره 18 به 11۰ واحد پرداخت شده است. ایرج موفق با بیان اینکه برخی از پروژه ها از پیشــرفت فیزیکی قابل توجهی برخوردار بودند، افزود: قطعا با حمایتی 
که از این پروژه ها می شود به زودی شــاهد افتتاح و بهره برداری از آنها خواهیم بود. برخی از واحدهای صنعتی پیشرفت قابل توجهی داشته و به نظر می رسد با 
حمایت هایی که می شود دو پروژه بزرگ فوالد و نساجی در شش ماه ابتدای سال ۹۹ به بهره برداری برسد. موفق با اشاره به بسته حمایتی وزارت صنعت، معدن 
و تجارت برای واحدهای صنعتی، تصریح کرد: در حال حاضر بر اساس تبصره 18 نرخ تســهیالتی که به واحدهای صنعتی اعطا خواهد شد 12 درصد و 14 درصد 
خواهد بود. وی گفت: با جلسه ای که با مدیران بانک های استان گرفته شد موضوع تسهیالت برطرف شده و امیدواریم تا پایان سال یک روند رو به رشد نسبت به 
تکمیل پروژه هایی که باالی 8۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته اند انجام شود. رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان گفت: پیش بینی می شود 

در استان اصفهان به طور میانگین حدود 85 درصد از شهرک های صنعتی فعال باشند. 

عرضه شاسی بلند 
جدید رنو در نیمه 
دوم سال آینده

در حالی که فیــس لیفت رنو 
کوئیــد اکنون عرضه شــده، 
شاســی بلند کمتر از 4 متری 
با کد رنو HBC در دســتور کار 
قرار گرفته است. احتمال دارد 
شاسی بلند کمتر از 4 متر رنو 
در اواسط 2۰2۰ و شاسی بلند 
کمتر از 4 متر داتسون در اواخر 

2۰2۰ عرضه شود.

وز عکس ر

ادامه دارد...
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رهبر معظم انقالب در دیدار اعضای ستاد برگزاری اجتماع 18 هزار نفری رزمندگان خمینی شهر مطرح کردند:

عالقه مندی مردم استان اصفهان به مسئله عاشورا، فوق العاده است

اجتماع 15 هزار نفری رزمندگان خمینی شــهر با حضور معاون هماهنگ کننده سپاه پاسداران جمهوری اسالمی 
ایران و فرمانده سپاه صاحب الزمان )عج( استان اصفهان در حســینیه ثارا... این شهرستان شامگاه چهارشنبه 
برگزار شد. در این مراسم بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار اعضای ستاد برگزاری اجتماع 15 هزار نفری 
رزمندگان خمینی شهر که در تاریخ ۲5 آذر ۹۸ برگزار شده بود، منتشر شد. حضرت آیت ا... خامنه ای در این دیدار 
با اشاره به حضور برجســته رزمندگان خمینی شــهر و نجف آباد در دفاع مقدس، بزرگداشت رزمندگان را ابتکاری 
خوب برشمردند و گفتند: فداکاری رزمندگان و جانبازان مشابه فداکاری شهیدان است البته شهدا مورد لطف ویژه 
پروردگار قرار گرفتند؛ اما اصل رزمندگی نیز یک ارزش اســت که باید بزرگ داشــته شود. رهبر انقالب اسالمی با 
تاکید بر اهمیت روحیه ایستادگی در مقابل باطل و استقامت در راه حق، افزودند: اگر این روحیه در یک کشور وجود 
نداشته باشد، آن جامعه نابود خواهد شد یعنی شرف، عزت، استقالل و اتکاء به اراده خود را از دست خواهد داد و 
استبداد یا دخالت خارجی بر آن مسلط می شود. ایشان رزمندگان را به حفظ روحیه مقاومت و شکرگزاری خداوند 
متعال با تداوم حرکت در این مسیر پر افتخار توصیه و خاطرنشان کردند: روحیه دفاع از حق، مجاهدت در راه خدا و 
مایه گذاشتن از جان و فرصت های زندگی در راه حق، ذخیره و گنج ارزشمندی است که باید آن را در خود حفظ کنید 
و اجازه ندهید در اثر جاذبه های گوناگون از دســت برود. حضرت آیت ا... خامنه ای همچنین با اشاره به دلدادگی 
مردم خمینی شهر به حضرت سیدالشهدا)ع( افزودند: خمینی شــهر و به یک معنا همه استان اصفهان حسینیه 
است و عالقه مندی مردم این استان به مبانی شرع و خاندان پیغمبر و مسئله عاشورا،فوق العاده و برجسته است.

40 سال است هر چه که آمریکا می خواهد، بر عکسش اتفاق می افتد
معاون هماهنگ کننده سپاه پاسداران شامگاه چهارشــنبه در اجتماع 15 هزار نفری رزمندگان اسالم شهرستان 
خمینی شهر با اشاره به شهدای بزرگ، خط شــکن و برجسته شهرستان خمینی شــهر اظهار کرد: بعد از انقالب 
شهرهای زیادی نام شان عوض شد و این اتفاقی نبود و حق این شهر بود که نام خمینی بزرگ به آن گذاشته شود. 
سرتیپ پاســدار محمدرضا نقدی تصریح کرد: انقالب های زیادی در دنیا شکل گرفت؛ اما هیچ کدام نتوانستند با 
حفط آرمان های خود به چهل سالگی برسند. وی با بیان اینکه با رشادت ها و فداکاری ها این مهم نصیب انقالب 
اسالمی ایران شده است، عنوان کرد: امروز پرچم های انقالب اسالمی در سواحل مدیترانه و دریای سرخ در احتزاز 

هستند و آمریکا هیچ غلطی نمی تواند انجام دهد. نقدی با بیان اینکه امروز امواج بیداری دنیا را فرا گرفته است، 
خاطرنشان کرد: رژیم مستکبر آمریکا یک ورشکسته اقتصادی و سیاسی است که قبل از این هر کار می خواست 
می کرد؛ اما ۴۰ سال است هر چه که می خواهد بر عکسش اتفاق می افتد.این فرمانده نظامی در ادامه با بیان اینکه 
سربلندی از ایستادگی و مقاومت به دست آمده اســت، افزود: مشکالت بزرگ را پشت سرگذاشتیم و مشکالت 
امروز در مقابل مشکالت گذشته ناچیز است. معاون هماهنگ کننده سپاه پاسداران انقالب اسالمی با بیان اینکه 
مشکالت اساسی را پشت سر گذاشتیم، تصریح کرد: دشمن بعد از جنگ نظامی تهاجم فرهنگی و بعد از آن توطئه 
سیاســی راه انداخت و بعد از آن توطئه اقتصادی راه انداخته بود و تصور می کرد بعد از شــش ماه پمپ بنزین و 
نانوایی ها تعطیل می شود؛ اما ده سال از آن شش ماه گذشت. وی با اشاره به اقتدار نظامی امروز کشور ادامه داد:  
مشکالتی داشتیم؛ اما مشکالت مان با حقارت نبوده و بلکه با عزت بوده اســت. در عربستان پول نفت به هر نفر 
نسبت به ایران به سی برابر می رسد؛ اما ۳۷ درصد آن ها زیر خط فقر هستند و تحقیر هم می شوند و به گاو شیرده 
تشبیه می شوند. سردار نقدی عنوان کرد: امروز همه با هم و در کنار هم می توانیم مشکالت را حل کنیم؛ اینکه مردم 
عراق به این باور می رسند تا زمانی که النه جاسوسی آمریکا در این کشور است، این کشور آرامش ندارد این رسیدن 
به یک نقطه بصیرت است. وی افزود: تا رژیم صهیونیستی و پایگاه های  آمریکایی در این منطقه است این منطقه 
روی آرامش نخواهد دید؛ آن ها نمی توانند ملت ها را آزاد و مستقل ببینند، آن ها فرعون های زمان هستند. معاون 
هماهنگ کننده سپاه پاسداران انقالب اسالم تصریح کرد: ما اگر تکلیف مان را با زورگویان مشخص نکنیم و آن ها 
را از مسیرمان حذف نکنیم، به اهداف مان و آرامش نمی رسیم چرا که گرگ، گرگ است و همه باید برای برچیدن 
رژیم صهیونیستی تالش کنیم. وی با بیان اینکه باید دیپلماسی مردمی برقرار شود و نباید منتظر دولت ها بمانیم، 
گفت: ما باید رژیم صهیونیســتی را محو کنیم. محمد رضا نقدی گفت: ملت ها بایــد از پیوند خود یک اقیانوس 
مقاومت درست کرده و سیل وار،  رژیم صهیونیستی را نابود کنند و آن روز دیر نخواهد بود. نقدی با اشاره به برخی 
تابلوها که شمارش معکوس برای نابودی اسراییل ایجاد کردند گفت: این غلط است چرا که حضرت آقا نگفتند ۲5 
سال دیگر اسراییل نابود می شود بلکه گفتند ۲5 سال دیگر را نخواهند دید و این ۲5 سال هم به خاطر حرف خود 
صهیونیست ها بود که بعد از برجام گفته بودند ۲5 سال امنیت شان تضمین شد که مقام معظم رهبری گفتند شما 

۲5 سال آینده را نخواهید دید.

اجتماع 15 هزار نفری رزمندگان خمینی شهر تجدید بیعت با آرمان های رهبری است
فرمانده سپاه صاحب الزمان )عج( نیز در این مراســم با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و تبریک والدت حضرت 
زینب )س( اظهار کرد: گزارشی که در خصوص شهرستان خمینی شهر ارائه می کنم در محضر مقام معظم رهبری 
نیز ارائه شده است. سردار مجتبی فدا با بیان اینکه استان اصفهان ۲۳ هزار شهید دارد که شش شهرستان بیش از 
یک هزار شهید دارند، تصریح کرد: شهر اصفهان 1۲ هزار شهید، شهرستان نجف آباد دو هزار و ۷۰۰ شهید، خمینی شهر 
دو هزار و ۳۰۰ شهید، فالورجان دو هزار و 5۰۰ شهید، کاشان یک هزار و ۷۰۰ شــهید و شهرضا یک هزار و 1۰۰ شهید 

تقدیم به انقالب کرده اند.
وی با اشاره به شخصیت های برجسته شهرستان خمینی شهر عنوان کرد: این شهرستان 15 هزار رزمنده و سه هزار 
و ۶۰۰ جانباز و ۳۷۰ آزاده و یک چهارم شهدای ایرانی مدافعان حرم استان را در خود جای داده و ۴۰ نفر از شهدای 
فاطمیون و همچنین یک شهید از مدافع امنیت که سال گذشته شهید شــد، از این شهرستان بودند. فدا در ادامه 
گفت: این شهرستان ۲۴۲ خانواده با دو شهید و ۹ خانواده با سه شهید و یک خانواده با چهار شهید دارد که افتخار 
کمی نیست. سردار فدا خاطر نشان کرد: در استان اصفهان در زمان جنگ از هر 1۴۴ نفر ، یک نفر به شهادت رسیده 
و در خمینی شهر از هر ۹۳ نفر یک نفر و در درچه شهر نمونه شاهد هم از هر ۸۰ نفر یک نفر به شهادت رسیده است. 
وی افزود: با تالش چشمگیر از سال ۸5 فعالیت این کنگره آغاز شده و در سال ۹5 این کنگره به مدت یک هفته 
در قالب قشرهای مختلف برگزار شد که نتایجی چون وحدت و همدلی بین هیئات مذهبی را در بر داشت. فرمانده 
سپاه استان اصفهان افزود: فعالیت های فرهنگی مختلفی در این حسینیه شروع شده، همچنین فعالیت های 
عمرانی در قالب اردوهای جهادی در دستور کار است و از طرفی هم به نیت هر شهید سرپرستی یک کودک نیازمند 

توسط خیرین شهرستان پشتیبانی می شود.
 سردار فدا ابراز داشت: شهرستان خمینی شهر قابلیت های زیادی دارد که محبت به اهل بیت )ع(، این شهرستان را 
به حسینیه ایران تبدیل کرده است. وی ادامه داد: این شهرستان قابلیت های زیادی مانند مردمی شجاع و فداکار 
دارد و این جلسه هم تجدید بیعتی با آرمان های امام و رهبری و شهداست. فرمانده سپاه صاحب الزمان )عج( در 
پایان گفت: امیدواریم این جلسات و جلسات مشابه امکانی فراهم کند تا در صحنه دفاع از انقالب بتوانیم نقش 

خود را به خوبی ایفا کنیم.

مفاد آراء
98 /10 آگهي مفاد آراء قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند 

رسمي مستقر در ثبت دهاقان
مفاد آراء هيات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک دهاقان که در اجراي ماده 
1 قانون و ماده 8 آيين نامه صادر گرديده اســت و در اجراي ماده 3 قانون در دو نوبت به 
فاصله 15 روز از طريق روزنامه کثيراالنتشار و محلي آگهي مي شود تا شخص يا اشخاصي 
که به آراء مذکور اعتراض داشته باشند در شهر از تاريخ انتشار آگهي و در روستاها از تاريخ 
الصاق آگهي در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسليم و رسيد 
اخذ نمايد و معترض بايد ظرف يکماه از تاريخ تسليم اعتراض به اداره ثبت محل مبادرت 
به تقديم دادخواســت به دادگاه عمومي محل نمايد و گواهي تقديم دادخواست را به ثبت 
محل ارائه نمايند. بديهي است در اينصورت اقدامات ثبت منوط به ارائه حکم قطعي دادگاه 
خواهد بود در صورتي که اعتراض در مهلت قانوني واصل نشود يا معترض گواهي تقديم 
دادخواست به دادگاه محل ارائه ننمايد اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکيت خواهد نمود. 

صدور سند مالکيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
1- راي شماره 139860302019000565-1397/10/27-  خانم زهرا جعفريان فرزند 
نعمت اله تمامت سه دانگ مشاع از ششدانگ يک قطعه زمين مزروعی پالک ثبتی 115 
فرعی از 124 اصلی به مساحت ششــدانگ 1368/43 متر مربع واقع در اراضی بر آفتاب 

دهاقان انتقال عادی به رسمی مع الواسطه از طرف خورشيد اسماعيليان مالک رسمی.
تاريخ انتشار نوبت اول: 1398/10/14
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398/10/29

م الف:717780 زهرا يعقوبي رئيس اداره ثبت اسناد و امالک دهاقان
ابالغ وقت رسیدگی

10/99 شــماره: 1262/98حل 12 ، مرجع رســيدگی: شــعبه دوازدهم حقوقی شورای 
حل اختالف خمينی شــهر به نشانی: خمينی شــهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی 
مهستانـ  مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رســيدگی: ساعت 9:00 صبح 
روز چهارشــنبه مورخه 98/11/16 ، مشــخصات خواهان: نام و نام خانوادگی: مجتبی 
صرامی فروشــانی ،نام پدر: مرتضی ، نشانی: خمينی شــهر خيابان طالقانی پمپ بنزين 
پشت ايستگاه اتوبوس موبايل ســحر ؛ خوانده: نام و نام خانوادگی: علی فالح مهرآبادی 
، خواســته و بهای آن: مطالبه وجه چک ، گردش کار: خواهان.خوانده را مجهول المکان 
اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رســيدگی به وی از طريق نشر آگهی در يکی 
از روزنامه های کثيراالنتشــار وفق ماده 73 قانون آئين دادرســی دادگاه های عمومی 
و انقالب در امور مدنی نموده اســت. لــذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواســت 
و مســتندات يک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به اين شــورا نسخه 
 ثانی دادخواســت و ضمائم را دريافت نموده و در وقت مقرر جهت رسيدگی حاضر گردد. 
 م الــف: 713510 رئيــس شــعبه دوازدهــم حقوقــی شــورای حــل اختالف 

خمينی شهر
ابالغ رای 

10/101 کالسه پرونده: 143/98، شماره دادنامه: 359، تاريخ رسيدگی: 98/9/3 ، مرجع 
رسيدگی: شعبه دهم شورای حل اختالف خمينی شهر خواهان: مهرداد ملک زاده، نشانی: 
خمينی شــهر گاز دوم بلوار مدنی خيابان 15 شــعبان کوچه اول ، وکيل: زهرا عسگری ، 
نشــانی: خمينی شــهر خيابان آزادگان رو به روی ايران خودرو؛ خوانده: رسول مختاری 
، نشانی: مجهول المکان ، خواســته: مطالبه وجه چک )غيابی( ،گردشکار: پس از ارجاع 
پرونده به اين شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و جری تشريفات قانونی و اخذ نظريه مشورتی 
اعضاءقاضی شورا ختم رسيدگی را اعالم و به شــرح زير مبادرت به صدور رای می نمايد. 
رای قاضی شورا: در خصوص دادخواست تقديمی آقای مهرداد ملک زاده به طرفيت آقای 
رسول مختاری به خواســته مطالبه مبلغ چهل و يک ميليون ريال وجه يک فقره چک به 
شماره 12/9512/820423 تاريخ 97/7/10 عهده بانک دانشگاه صنعتی اصفهان بانضمام 
خسارت دادرسی و خســارت تاخير تاديه با توجه به محتويات پرونده دادخواست تقديمی 
مالحظه رونوشت مصدق چک و با توجه به عدم حضور خوانده در جلسه رسيدگی و عدم 
حضور خوانده در جلسه رسيدگی شورا و نظر به اينکه از ناحيه خوانده دليلی که حکايت از 
پرداخت وجه چک نمايد ارائه نگرديده فلذا با توجه به نظريه مشورتی اعضاء شورا به شرح 
صورتجلسه و با احراز اشتغال ذمه خوانده و استصحاب بقای دين مستنداً به ماده 9 و 18 و 

19 و 25 و 27 قانون شــوراهای حل اختالف 94/8/10 و مواد 310 ، 311 ، 313 از قانون 
تجارت و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشــخيص مصلحت نظام به ماده 2 قانون صدور 
چک و مواد 198و 519 و 522 از قانون آئين دادرسی مدنی حکم به محکوميت خوانده به 
پرداخت مبلغ چهل و يک ميليون ريال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخير تاديه از 
تاريخ سر رسيد چک تا زمان اجرای حکم که توسط دايره محترم اجرای احکام حقوقی بر 
اساس شاخص اعالمی از ناحيه بانک مرکزی محاسبه می گردد و پرداخت مبلغ 1512500 
ريال بابت هزينه دادرسی و حق الوکاله در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره 
غيابی و ظرف مهلت 20روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همين شورا و سپس ظرف مدت 
 بيســت روز پس از آن قابل تجديدنظر در محاکم عمومی حقوقی خمينی شهر می باشد. 
م الف: 715654 ايمان بختياری قاضی شــعبه دهم شورای حل اختالف شهرستان 

خمينی شهر 
فقدان سند مالکیت 

10/100 شــماره نامه:139885602006008501 ، تاريــخ: 1398/9/23 ، خانم فرزانه 
قصری خوزانی فرزند تقی به استناد يک برگ استشهاديه محلی که هويت و امضا شهود 
 رســمًا گواهی شده مدعی است ششــدانگ شــماره 3898 فرعی از 170 اصلی واقع در 
خمينی شهر بخش 14 ثبت اصفهان که در دفتر 139820302006008976 مسبوق به 
ثبت و سند می باشد که طبق سند 110068-1396/6/30-دفترخانه اسناد رسمی شماره 
46 شهر خمينی شهر استان اصفهان-در رهن بانک مسکن ميباشد که در اثر جابه جايی 
مفقود شده است چون درخواست صدور المثنی سند مالکيت نامبرده را نموده طبق تبصره 
يک اصالحی ماده 120 آيين نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شــود که هرکس مدعی 
انجام معامله )غير از آنچه در اين آگهی ذکر شده( نسبت به آن يا وجود سند مالکيت مزبور 
نزد خود باشد از تاريخ انتشار اين آگهی تا ده روز به اين اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا 
ضمن ارايه اصل سند مالکيت و سند معامله تسليم نمايد تا مراتب صورت مجلس و اصل 
سند با ارايه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد يا در صورت اعتراض 
 اصل سند ارايه نشود المثنی ســند مالکيت مرقوم صادر و به متقاضی تسليم خواهد شد. 

م الف: 712461  نبی اله يزدانی رئيس اداره ثبت اسناد و امالک خمينی شهر 
ابالغ وقت رسیدگی

10/102 شماره: 1098/98 و 1785/98حل12 ، مرجع رسيدگی: شعبه دوازدهم حقوقی 
شورای حل اختالف خمينی شهر به نشانی: خمينی شهرـ  بلوار پاسدارانـ  روبروی کوی 
مهستانـ  مجتمع شــوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسيدگی: ساعت 08:30 صبح 
روز شنبه مورخه 98/12/3 ، مشخصات خواهان: نام و نام خانوادگی: حسن جرقوئی،نام پدر: 
سيف اله ، نشانی: خوانسار خيابان امام فروشگاه الله؛ خوانده: نام و نام خانوادگی: رمضان 
خاوری، نام پدر: علی اصغر ، خواسته و بهای آن: جلب ثالث ، گردش کار: خواهان.خوانده 
را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسيدگی به وی از طريق نشر 
آگهی در يکی از روزنامه های کثيراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئين دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است. لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست 
و مســتندات يک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به اين شــورا نسخه 
 ثانی دادخواســت و ضمائم را دريافت نموده و در وقت مقرر جهت رسيدگی حاضر گردد. 
 م الــف: 716564 رئيــس شــعبه دوازدهــم حقوقــی شــورای حــل اختالف

 خمينی شهر
ابالغ وقت رسیدگی

10/103 شــماره: 1915/98 حل4 ، مرجع رسيدگی: شــعبه چهارم حقوقی شورای حل 
اختالف خمينی شهر به نشانی: خمينی شــهرـ  بلوار پاسدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  
مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسيدگی: ساعت 09:00 صبح روز يکشنبه 
مورخه 98/11/20 ، مشخصات خواهان: مظاهر حسن پور ، نام پدر: علی محمد ، نشانی: 
اصفهان خيابان باغ درياچه کوچه توحيد پالک 14 ؛ خوانده: 1-نام و نام خانوادگی:معصومه 
سادات محمدی موسوی ، نام پدر:جمعه،2-نام ونام خانوادگی:سيد علی حسينی ،خواسته 
و بهای آن: مطالبه مبلغ يکصد و دو ميليون ريال به انضمام خســارات دادرســی و تاخير 
تاديه به اســتناد 3 فقــره چــک 96/11/2-371209524 ،97/4/30-9524/4036 ، 
9524/4036456-96/12/15، داليل خواهان: کپی مصدق چک و عدم برگشت چک ، 
گردش کار: خواهان.خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت 
رسيدگی به وی از طريق نشــر آگهی در يکی از روزنامه های کثيراالنتشار وفق ماده 73 

قانون آئين دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است. لذا در اجرای 
قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات يک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند 
با مراجعه به اين شورا نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را دريافت نموده و در وقت مقرر 
جهت رسيدگی حاضر گردد. م الف: 717594  رئيس شــعبه چهارم حقوقی شورای 

حل اختالف خمينی شهر
فقدان سند مالکیت 

10/104 آقای ميثم سرکاری به استناد دو برگ استشهاديه محلی که امضای شهود رسما 
گواهی گرديده مدعی اند که سند مالکيت شــش دانگ خانه بمساحت 137/5 مترمربع 
پالک 17 فرعی از 1149 اصلی واقع در بخش سه حوزه ثبتی آران و بيدگل که در صفحه 
185 دفتر 145 امالک ذيل شماره 28524 بنام ميثم سرکاری ثبت و سند مالکيت صادر 
و تسليم گرديده اســت که در اثر جابجايی مفقود و اينک درخواست صدور سند مالکيت 
المثنی نموده لذا طبق تبصره يک ماده 120 اصالحی آيين نامه قانون ثبت مراتب آگهی تا 
هرکس مدعی انجام معامله نسبت به ملک مذکور يا وجود سند مالکيت نزد خود می باشد 
از تاريخ انتشار اين آگهی لغايت ده روز به اين اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه 
اصل سند مالکيت و سند معامله تسليم نمايد تا مراتب صورت مجلس و اصل سند با ارائه 
کننده مسترد گردد. چنانچه ظرف مهلت مقرر اعتراضی واصل نگردد يا در صورت اعتراض 
 اصل سند ارائه نشــود المثنی ســند مالکيت مزبور صادر و به متقاضی تسليم خواهد شد. 

م الف: 718425 عباس زادگان رييس ثبت اسناد و امالک آران و بيدگل 
حصروراثت 

10/108 آقای مرتضی برفر دارای شناسنامه شماره 1262449571 به شرح دادخواست 
به کالسه 4/625/98 از اين دادگاه درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنين توضيح 
داده که شــادروان فاطمه رضا پور فرزند آقاعلی متولد 1304/8/3 بشناسنامه 1012 در 
تاريخ 1382/2/11 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگــی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم 
منحصر است به 1- جميله برفر فرزند علی و فاطمه به شماره شناسنامه 26 به عنوان دختر 
2- حسين برفر فرزند علی و فاطمه به شماره شناسنامه 1865 به عنوان پسر  3- مرتضی 
برفر فرزند علی و فاطمه به شماره شناسنامه 65 به عنوان پسر. مرحومه دارای يک فرزند 
دختر و دو فرزند پسر می باشد.اينک با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يک 
مرتبه آگهی می نمايد تا هرکسی اعتراضی دارد و يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ 
 نشــر نخســتين آگهی ظرف يک ماه به دادگاه تقديم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
 م الــف: 718764 رئيــس شــعبه چهــارم دادگاه شــورای حــل اختــالف

 آران و بيدگل 
مزايده مال غیر منقول

10/106 بر اساس پرونده اجرايي کالســه  9800013 ، ششدانگ يکبابخانه به مساحت 
188/2متر مربع به شــماره پالک 665 فرعی از 3 اصلي بخش3 آران وبيدگل که ســند 
مالکيت آن به شماره ســريال 109263 و109262 در صفحات 128و 131 دفتر 33 ذيل 
شماره 9605 بنام آقای يداله وحيد نژاد و خانم زهرا هاشميان ثبت وصادر گرديده با حدود 
اربعه ذيل: شــمااًل به طول 7 متر ديواربه ديوار باقيمانده شــماره 3 اصلی ، شرقًا به طول 
27/20 مترديواربه ديوارخانه احداثی جزء باقيمانده شماره مذکور ، جنوبًا به طول 7 درب و 
ديوار به کوچه، غربًا به طول 60/26 متر ديواريست به خانه احداثی جزء باقيمانده 3 اصلی،  
که به موجب سند رهنی شماره 13708 مورخ 93/6/13دفترخانه9 آران وبيدگل در رهن 
بانک سپه بيدگل قرار گرفته و حق ايجاد هرگونه تغير در مرهونه و يا واگذاری منافع آن را 
به غير بدون موافقت بانک سپه تا پايان مدت ترهين از خود سلب نموده  ومديون و راهنين 
مکلف بوده اند مورد وثيقه را هرســاله بيمه نمايند  و  بعلت عدم پرداخت بدهي؛بستانکار 
تقاضاي صدور اجرائيه نموده وپس از ابالغ اجرائيه بنا به درخواست بستانکار مورد ارزيابي 
قرار گرفته که توسط کارشناس رسمي بدين شــرح توصيف وارزيابي گرديده : ششدانگ 
يکبابخانه به شماره پالک 665 فرعی از 3 اصلی بخش3 واقع در  آران وبيدگل بلوار بهشت 
) حاجی زادگان( کوچه رسالت 32  دارای عرصه ای به مساحت 188/20 مترمربع واعيانی 
به مســاحت 278 مترمربع ،  شــامل 136 مترمربع زيرزمين ، 136 مترمربع همکف و 6 
مترمربع انباری ، دارای ،سقف تيرچه بلوک ، نمای آجر و سراميک ،  کف سراميک  ، سقف 
گچکاری و نقاشی مولتی کالر شــده ، دارای قدمت 14 سال ساخت ،دارای حياط سازی ، 
درب و پنجره فلزی و دارای امتيازات کامل شــهری و کليه منصوبات ومتعلقات مربوطه 
متعلق به يداله وحيدنژاد و زهرا هاشميان ، جمعًا به مبلغ 3243300000ريال )سه ميليارد 

و دويست و چهل و سه ميليون و سيصد هزار ( ريال ارزيابی گرديده ودر جلسه مزايده اي 
که از ساعت 9صبح الي 12 ظهر مورخ چهارشــنبه98/11/2 در شعبه اجراي ثبت اسناد 
وامالک آران وبيدگل تشکيل مي شود از مبلغ کارشناسي  فوق الذکر شروع وبه باالترين 
قيمت پيشنهادي فروخته ميشود طالبين مي توانند قبل از جلسه مزايده از ملک مربوطه به 
آدرس فوق الذکر ديدن نمايند، ضمنأ هزينه هاي نقل وانتقال سند ؛عوارض وبدهي هاي 
شهرداري ، دارايي وسايرهزينه هاي احتمالي برعهده برنده مزايده ميباشد ، اين آگهي يک 
نوبت در روزنامه زاينده رود مورخ98/10/14 چاپ ومنتشر ميشود. م الف: 699274 

عباس زادگان  رئيس اداره ثبت اسناد وامالک آران وبيدگل 
مزايده مال غیر منقول  

10/107 بر اســاس پرونده اجرايي کالسه  9800014 ، ششــدانگ يک قطعه زمين  به 
مساحت 342متر مربع به شماره پالک 938فرعی از 3 اصلي بخش3 آران وبيدگل که سند 
مالکيت آن به شماره سريال 871617 در صفحه  104 دفتر 85 ذيل شماره 18125 بنام 
آقای احمد وحيد نژاد ثبت وصادر گرديده با حدود اربعه ذيل: شمااًل به طول 7 متر ديواربه 
ديوار باقيمانده شماره 3 اصلی ، شرقًا اول به طول 3/76 متر پی به کوچه دوم  پخی است 
به طول 2/05 متربه کوچــه ، جنوبًا به طول 6/32 متر پی به پــی باقيمانده 322 فرعی  ، 
غربًا به طول 23 متر پی به پی شماره 321 فرعی  ، که به موجب سند رهنی شماره 13707 
مورخ 93/6/15دفترخانه 9 آران وبيدگل در رهن بانک سپه بيدگل قرار گرفته و حق ايجاد 
هرگونه تغير در مرهونه و يا واگذاری منافع آن را به غير بدون موافقت بانک سپه تا پايان 
مدت ترهين از خود ســلب نموده  ومديون و راهنين مکلف بوده اند مورد وثيقه را هرساله 
بيمه نمايند  و  بعلت عدم پرداخت بدهي؛بســتانکار تقاضاي صدور اجرائيه نموده وپس از 
ابالغ اجرائيه بنا به درخواســت بســتانکار مورد ارزيابي قرار گرفته که توسط کارشناس 
رســمي بدين شــرح توصيف وارزيابي گرديده : ششدانگ يکباب ســاختمان مسکونی 
ومغازه تجاری به شــماره پالک 938فرعی از 3 اصلی بخش3 واقع در آران وبيدگل بلوار 
بهشت ) حاجی زادگان(  جنب کوچه رســالت 22  دارای عرصه ای به مساحت 131/34 
مترمربع واعيانی به مســاحت 364/30 مترمربع ،  شــامل 126 مترمربع زيرزمين ، 128 
مترمربع همکف و 110/30 مترمربع طبقه اول، دارای ســقف تيرچه بلوک ، نمای آجر و 
سراميک ،  کف سراميک  ، مغازه  از سنگ تزئينی و کاغذ ديواری و شيشه سکوريت سقف 
گچکاری و نقاشی مولتی کالر شده ، دارای قدمت 6 سال ســاخت ،دارای حياط سازی ، 
درب و پنجره فلزی وکابينت ام دی اف  دارای امتيازات کامل شــهری وارزش تجاری به 
مبلغ 600000000 ريال با کليه منصوبات ومتعلقــات مربوطه متعلق به احمد وحيدنژاد، 
جمعًا به مبلغ 9768230000ريال )نه ميليارد و هفتصد و شصت و هشت ميليون و دويست 
و سی هزار ( ريال ارزيابی گرديده ودر جلســه مزايده اي که از ساعت 9صبح الي 12 ظهر 
مورخ چهارشنبه98/11/2 در شــعبه اجراي ثبت اسناد وامالک آران وبيدگل تشکيل مي 
شود از مبلغ کارشناسي  فوق الذکر شروع وبه باالترين قيمت پيشنهادي فروخته ميشود 
طالبين مي توانند قبل از جلسه مزايده از ملک مربوطه به آدرس فوق الذکر ديدن نمايند، 
 ضمنأ هزينه هاي نقل وانتقال ســند ؛عوارض وبدهي هاي شــهرداري ، دارايي وساير

هزينه هاي احتمالي برعهده برنده مزايده ميباشد ، اين آگهي يک نوبت در روزنامه زاينده 
رود مورخ98/10/14 چاپ ومنتشر ميشود. م الف: 699278 عباس زادگان رئيس اداره 

ثبت اسناد وامالک آران وبيدگل 
تحديد حدود اختصاصی

10/105 چون تحديد حدود ششدانگ قطعه ملک پالک شماره 5939 واقع درکوی کبودان 
اردستان يک اصلی دهستان گرمسير بخش 17 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام 
آقای عزيزاله زارعی اردستانی فرزند حسن و غيره در جريان ثبت است و تحديد حدود آن 
به علت اشتباه در آگهی بايستی تجديد گردد اينک بنا به درخواست متقاضی و دستور اخير 
ماده 15 قانون ثبت تحديد حدود پالک مرقوم در روز دوشنبه مورخه 1398/11/7  راس 
ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب اين آگهی به کليه مالکين 
مجاور اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور يابند اعتراضات مجاورين 
و صاحبان امالک طبق ماده 20 قانون ثبت از تاريــخ تنظيم صورت مجلس تحديدی تا 
30 روز پذيرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعيين و تکليف پرونده های 
معترضين ثبت ظرف مدت يک ماه از تاريخ تنظيم اعتراض به اين اداره بايستی با تقديم 
دادخواست به مراجع ذيصالح قضايی گواهی تقديم دادخواست را اخذ و به اين اداره تسليم 

نمايند. م الف:719105 ذبيح اله فدائی رئيس اداره ثبت اسناد و امالک اردستان
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ب 
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کمبود نیرو، معلم 80 ساله را به کالس درس می فرستد
مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: جوانانی با تحصیالت عالی هستند که ساختار اجازه 
جذب آنان را نمی دهد و مجبور می شویم از معلمی با ۸۰ سال ســن که با عصا راه می رود در ناحیه 

۴ آموزش و پروش اصفهان اســتفاده 
کنیم. محمد اعتدادی اظهار کرد: روش 
جذب نیرو در آموزش و پرورش مطلوب 
بنده نیست؛ اما به من امر می کنند این 
نیرو را باید جذب کنی و در نتیجه کیفیت 
آموزش کاهش پیــدا می کند. اعتدادی 
متذکر شــد: آموزش و پرورش استان 
اصفهان پیــش از آغاز ســال تحصیلی 
۱۶ هزار نفر کسر نیرو داشت و بسیاری 
تصور نمی کردند با ۷ هزار بازنشســته و 

به کارگیری نیروهای موجود بیشتر از ساعت موظف بتوانیم معلم تمامی کالس ها را تامین کنیم. 
اعتدادی با اشاره به انتقاد برخی مدیران از موانع حقوقی حاکم بر آموزش و پرورش تصریح کرد: از 
۶۷ قرارداد حقوقی آموزش و پرورش ۱۴ مورد متعلق به آموزش و پرورش زرین شهر است و مدیر 

اداره حقوقی اداره کل آموزش و پرورش را مامور رفع موانع احتمالی خواهم کرد.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان:

سامانه رصد اشتغال آموزشگاه های آزاد فنی اصفهان فعال است
مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان گفت: نظارت بر عملکرد آموزشگاه های آزاد اهمیت 
باالیی دارد و بر این اساس، سامانه رصد اشتغال در آموزشــگاه های آزاد استان فعال است. آرش 
اخوان افزود: این سامانه با همکاری اداره کل آموزش و پرورش، آموزش عالی و شرکت های دانش 
بنیان دایر شده و در قالب آن میزان اشــتغال مهارت آموزان فنی و حرفه ای بررسی می شود. وی با 
اشاره به اینکه سیستم آموزشی کشــور به جای مهارت پروری بر مبنای حافظه پروری بوده است، 
اضافه کرد: بر این اساس با امضای تفاهم نامه با برخی دانشگاه ها از جمله دانشگاه اصفهان، اجرای 
طرح توانمندسازی مهارتی دانشجویان متناسب با رشــته تحصیلی و با رویکرد اشتغال آنها دنبال 
می شود. به گفته مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان، ۳۲ هزار نفر در ۵۴ مرکز آموزش 
فنی و حرفه ای در حال فراگیری آموزش های مهارتی هستند که این آمار ساالنه به نزدیک ۶۰ هزار 
نفر می رسد. دست کم یک هزار حرفه مهارتی در بخش های صنعت، خدمات فنی، فناوری اطالعات 
و ارتباطات، گردشگری و مشــاغل خانگی در ۵۴ مرکز آموزش فنی و حرفه ای و بیش از یک هزار و 

۲۰۰ آموزشگاه بخش خصوصی استان اصفهان ارائه می شود.

سرپرست سابق دانشگاه علمی کاربردی استان مطرح کرد:

کیفی سازی، اولویت اصلی دانشگاه علمی کاربردی است
سرپرست سابق دانشگاه علمی کاربردی استان اصفهان گفت: هدف دانشگاه علمی کاربردی، کیفی 
سازی است و در استان اصفهان سعی کردیم برنامه های دانشگاه علمی کاربردی را با جدیت دنبال 
کرده و کیفی سازی را اولویت قرار دهیم. مهدی قیصری اظهار کرد: سنجش و پایش حضور  و غیاب 
دانشــجویان از فعالیت های اثرگذاری بود که همراه با پایش مدرسین و سطح بندی مراکز علمی 
کاربردی همراه شــد و امیدواریم این فعالیت های تاثیر گذار با آزمون متمرکز اتمام یابد. قیصری 
ادامه داد: در استان اصفهان در ورودی مهر سال 9۸ حدود ۵ هزار ۲۴۳ نفر دانشجو ثبت نام کرده اند 
که نسبت به سال گذشــته هزار و ۱۰۰ نفر افزایش پذیرش دانشجو داشته ایم و ۷۳ درصد پذیرش 

دانشجو در منطقه شش کشوری متعلق به استان اصفهان بوده است. 

با شعار »ترویج الگوی غذایی سالم با جایگزین های غذایی سالم «صورت می گیرد؛

بسیج ملی برای تغذیه سالم

»تغذیه« در ایران وضعیت سالمی ندارد،  پریسا سعادت
نادیده گرفتن آموزش ها و هشــدارها در 

چند دهه قبل جامعه را به شدت به سمت و سوی حذف سبزیجات و 

لبنیات از ســفره های غذایی و اســتفاده از غذاهای آماده سوق داده 

است. اتفاقی که نتیجه آن، شــدت مرگ و میرها بر اثر امراض قلبی  

عروقی، باال رفتن نرخ ابتال به ســرطان و کاهش ســطح رشد و بروز 

بیماری های غیر واگیرداری مانند فقر آهن به خصوص در نوجوانان و 

جوانان را افزایش داده است. معضلی که چند سالی است با برگزاری 

طرح ساالنه بسیج ملی تغذیه تالش می شود تا الگوهای تغذیه سالم 

و درست ترویج شود تا شاید قدمی باشد برای اصالح الگوی مصرف 

غذایی خانوارهایی که حاال به شــدت معتاد به فست فودها هستند و 

کمبودهای مالی هر روز بیشتر آنها را به سمت و سوی استفاده از غذاها 

و خوراکی های ناســالم اما ارزان تر ســوق می دهد. بر اساس اعالم 

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دهمین طرح بسیج ملی تغذیه از ۱۴ 

دی)امروز( با شــعار »ترویج الگوی غذایی ســالم با جایگزین های 

غذایی ســالم« در اصفهان آغاز خواهد شــد. بر اســاس اعالم کمال 

حیدری، معاون بهداشــتی دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان هدف از 

اجرای طرح بســیج ملی تغذیه آگاه ســازی و حساس سازی مردم 

نسبت به انتخاب تغذیه به ویژه تغذیه ســالم است. حیدری گفت: با 

توجه به سبک زندگی مردم و از طرفی وضعیت اقتصادی جامعه نیاز 

است که مردم نسبت به تغییر رفتارهای غذایی آگاه باشند و از غذاهای 

ارزان تر و ســالم، اما با خواص و منابع غذایی باال اســتفاده کنند. وی  

افزود: در این طرح مطالب آموزشی به سطح جامعه و مدارس آورده 

می شود و جشــنواره های متعدد غذای ســالم و غذای سنتی برگزار 

می شود. معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با بیان اینکه 

جامعه از نظر کیفیت تغذیــه وضعیت خوبی ندارد، افزود: طرح توزیع 

روزانه ۳ هزار ۵۰۰ وعده غذای گرم در بین کودکان بهزیســتی با کمک 

خیران در حال اجراست. حیدری با بیان اینکه برای توزیع مکمل های 

ویتامین و آهــن در مدارس تا کنون ۶۵۰ میلیون تومان هزینه شــده 

است گفت: هزار و ۴۵۴ مادر باردار بی بضاعت نیز با حمایت بنیاد علوی 

تحت حمایت های تغذیه و بهداشــتی قرار گرفته اند و این حمایت ها 

همچنان ادامه دارد. وی افزود: با حرکت جامعه به ســمت سالمندی 

نیاز اســت که با اجرای طرح های علمی، وضعیت تغذیه اصالح شود. 

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان با اشاره به اینکه به 

دلیل به هم ریختن الگوهای غذایی دچار مشکل شده ایم، افزود: در 

رابطه با تغذیه ســالم و همگانی اقدامات متفاوتی انجام شــده و با 

شــرکای مختلف از جمله کمیته امداد، بهزیســتی و جهاد کشاورزی 

اقدامات خوبی در حال انجام اســت. وی ادامه داد: بــا تعاملی که با 

کمیته امداد امام خمینی )ره( در استان داشتیم، سبد غذایی برای ۴ 

هزار و ۱9۲ کودک تهیه و توزیع شــد، برای ۳ هزار و ۵۰۰ کودک تحت 

پوشش بهزیستی هم طرح هر روز یک وعده غذایی گرم در مهد کودک 

اجرا شد. حیدری در ادامه بیان کرد: با همکاری بنیاد علوی اقدامات 

خوبی برای مادران باردار در زمینه تغذیه انجام شده و هزار و ۴۵۴ مادر 

بــاردار بی بضاعت به لحاظ غذایی تحت پوشــش قــرار گرفتند. طی  

هماهنگی با خیران درصدد هستیم پوشــش این طرح ها را افزایش 

دهیم. معاون بهداشــتی دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان همچنین 

خاطرنشان کرد: در مدارس هم اصالح تغذیه را داریم که هر محصولی 

در بوفه های مدرسه می رود با هماهنگی آموزش و پرورش و سازمان 

دانش آموزی سالم ترین و بهترین باشد، همچنین مکمل یاری را هر 

ســاله داریم و مکمل های غذایی در مدارس بین دانش آموزان توزیع 

می شود که جلوی نقصان های این مکمل ها گرفته شود. وی با اشاره 

به اینکه برای مادران باردار، میانساالن و بزرگساالن هم مکمل غذایی 

رایگان در اختیار گذاشته می شود، عنوان کرد: بعد از اجرای طرح تحول 

ســالمت با رویکرد مدیریت بیماری های غیرواگیر، وزارت بهداشت 

بسته مشاوره تغذیه و مشاوره روان را اضافه کرد و در همین راستا ۷۳ 

نیرو اضافه شد و طی ۶ ماهه اول امسال بیش از ۶۲ هزار ارائه شده و 

۱۲۷ هزار مورد هم مشاوره روان و رژیم درمانی داده شده است. معاون 

بهداشتی دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهان با تاکید برا اینکه یکی از 

دغدغه ها این است که اشتغال و صنایع روستایی تقویت شود، اظهار 

کرد: پیشــنهادی به صورت پایلوت داریم که از سمیرم شروع شود و 

محصوالت محلی سالم برچسب زده شــود، این طرح باعث می شود 

مردم بتوانند به محصوالت محلی ســالم اطمینــان کنند. حیدری در 

پایان بیان کرد: طبق آخرین بررســی ها، وضعیت سوءتغذیه کودکان 

نسبت به ۱۰ سال گذشته کاهش یافته؛ اما همچنان شاخص خاصی 

روی سوءتغذیه نداریم.

مدیــرکل مدیریــت بحــران اســتانداری اصفهان 
گفت: اســتان اصفهان به یک رادار هواشناسی برای 
پیش بینــی مدل های آلودگــی هوا نیاز مبــرم دارد. 
منصور شیشه فروش با بیان این که نوسانات اقلیمی 
بسیاری را در این هفته در اصفهان شاهد بودیم، اظهار 
داشت: با توجه به نوســانات اقلیمی در طول یک روز 
هواشناســی دو بار هوا را اعالم می کند چرا که هوا در 
این شــرایط نوســان دارد. مدیرکل مدیریت بحران 
اســتانداری اصفهان با بیــان این که تا آخــر دی ماه 

شاهد نوســانات اقلیمی در اصفهان هستیم و در این 
راستا در مدیریت بحران جلســات متعددی را برگزار 
کرده ایم، افزود: جلســاتی را با رییس شرکت پخش 
فرآورده های نفتی، مدیرعامل شرکت گاز، مدیرعامل 
پاالیشگاه و مدیرکل اســتاندارد در راستای استاندارد 
کردن موتورخانه های ادارات، اطمینان از تامین مستمر 
گاز در صنایع و نیروگاه ها و اطمینــان از توزیع بنزین 
یورو ۴ در جایگاه ها برگزار کردیــم. وی با بیان این که 
محیط زیست، هواشناسی و مرکز بهداشت یک مثلث 
پیش بینی و پیشگیری هستند، بیان کرد: کارشناسان 
با هواشناسی، محیط زیست و مرکز بهداشت آخرین 
وضعیت نوســانات جوی را بررســی می کنند، اگر به 
جمع بندی رسیدن، درخواست جلسه می کنند و موارد 

اضطرار بررســی می شــود. مدیرکل مدیریت بحران 
اســتانداری اصفهان با بیان این که تا آخر دی ماه این 
شرایط وجود دارد و اعالم کردیم تمام دستگاه ها مرتبط 
با قانون هوای پاک باید آماده باش باشند، تصریح کرد: 
موفقیت آمیز بودن طرح زوج و فرد در شرایط اضطرار از 
در منزل بسیار به کنترل آلودگی هوا در اصفهان کمک 
کرد و شهر خلوت شد و نشــان داد اگر همه بخواهند، 
می توانند در پیشگیری از آلودگی هوا اقدام کنند. وی با 
اشاره به اشکال در سامانه محیط زیست استان اصفهان 
خاطرنشان کرد: به صنایع استان اصفهان مانند ذوب 
آهن و فوالد مبارکه ابالغ کرده ایم کــه در به روز کردن 
دستگاه ها و سامانه های محیط زیست کمک کنند تا 

همواره دستگاه ها مشغول به کار باشد. 

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان:

رادار هواشناسی نیاز ضروری استان اصفهان است

جشنواره تقدیر از خیرین 
مدرسه ساز ناحیه ۵ 

آموزش و پرورش اصفهان
همزمــان بــا والدت حضــرت 
زینــب)س(و با حضــور اعتدادی 
مدیــر کل آمــوزش و پــرورش 
اســتان و جمعی از خیرین مدرسه 
ســاز، جشــنواره تقدیر از خیرین 
مدرســه ســاز ناحیه ۵ آموزش و 
پرورش اصفهان در محل مدرســه 

شعربافیون برگزار شد.

زمین گیر شدن سوداگران مرگ با 290 کیلوگرم تریاک در اصفهان
جانشین فرماندهی انتظامی استان از دستگیری دو سوداگر مرگ که در حال انتقال محموله مواد مخدر 
تریاک به وزن ۲9۰ کیلوگرم بودند در عملیات ضربتی ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر این فرماندهی 
خبر داد. سرهنگ حسین حسین زاده با بیان این خبر اظهار داشت: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر 
فرماندهی انتظامی استان اصفهان با اشرافیت اطالعاتی خود مطلع شدند دو نفر از قاچاقچیان مواد مخدر 
قصد انتقال یک محموله تریاک از مرزهای شرقی کشور به سمت اصفهان را دارند که بالفاصله رسیدگی 
به موضوع را در دستور کار خود قرار دادند. وی افزود: در این راستا ماموران با رصد و کنترل خودروهای 
عبوری در منطقه شرق استان موفق شدند دو دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ حامل مواد افیونی را شناسایی 

و در یک اقدام هوشمندانه آنها را متوقف کنند.

انهدام باند خانوادگی توزیع مواد مخدر در  نایسین
فرمانده انتظامی شهرستان نایین از انهدام باند خانوادگی توزیع مواد افیونی در عملیات هوشمندانه 
ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر این فرماندهی و کشــف ۱۰۰ کیلوگرم انواع مواد از مخفیگاه آنان 
خبر داد. سرهنگ ایرج کاکاوند اظهار داشت: ماموران پلیس مبارزه بامواد مخدر با انجام یک کار ویژه 
اطالعاتی از فعالیت مجرمانه ۳ نفر از اعضای یک خانواده در زمینه توزیع مواد مخدر مطلع و بالفاصله 
موضوع را در دســتور کار خود قرار دادند. وی افزود: پس از هماهنگی های الزم با مقام قضایی طی 
یک عملیات ضربتی، متهمان دستگیر و در بازرسی صورت گرفته از مخفیگاه آنان مقدار ۱۰۰ کیلوگرم 
تریاک، ۳ گرم هروئین و ۵۰ سانت شیشه کشف و یک دستگاه خودروی پژو پارس و یک دستگاه 

موتورسیکلت که به وسیله آنان اقدام به حمل و توزیع مواد مخدر می کردند نیز توقیف شد. 

اعتیاد به نام ترک اعتیاد
فرمانده انتظامی شهرستان فریدن از دستگیری دو  نفر که به صورت غیر مجاز اقدام به توزیع داروهای 
ترک اعتیاد در بین معتادان می کردند، خبر داد. ســرهنگ مختار بهارلو اظهار داشــت: ماموران این 
فرماندهی با رصد دقیق اطالعاتی و اقدامات ویژه فنی و پلیسی از توزیع غیر مجاز داروهای ترک اعتیاد 
در بین معتادان توســط دو توزیع کننده مواد مخدر مطلع و بالفاصله شناسایی و دستگیری آن ها را 
دردستور کار خود قرار دادند. وی افزود: ماموران پس از هماهنگی با مقام قضایی طی یک عملیات ویژه 
نسبت به دستگیری متهمان اقدام کرده و در بازرسی از مخفیگاه آن ها مقدار ۷۵۰ گرم شربت متادون 
در ۸۲ قوطی مجزا، ۱۶۱ عدد انواع قرص متادون، ترامادول و … و ۲۰ ســانت شیشه را کشف کردند. 
فرمانده انتظامی شهرســتان فریدن با بیان اینکه این افراد که دارای سابقه کیفری در زمینه خرید و 
فروش مواد مخدر هستند به نام ترک اعتیاد، معتادان را به شربت و قرص های متادون معتاد می کنند 

گفت: متهمان با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.

بهره مندی بیش از ۵3 هزار نفر از آموزش های پلیس اصفهان
فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان از برگزاری جلسات آموزش همگانی با هدف پیشگیری و کاهش 
جرائم و آسیب های اجتماعی برای بیش از ۵۳ هزار نفردر ادارات دولتی، مساجد، مدارس و مراکز آموزشی 
در شهرستان طی 9 ماه گذشته خبر داد. سرهنگ محمد رضا خدا دوست اظهار داشت: با توجه به ضرورت 
امر آگاه سازی و هشدارهای انتظامی در راستای پیشگیری از جرائم و آسیب های اجتماعی در جامعه 
طی 9 ماهه امسال بیش از ۶۶۸ کارگاه آموزش همگانی و آگاه سازی با موضوعات آسیب های اجتماعی و 
راه های پیشگیری از آن توسط کارشناسان فرماندهی انتظامی شهرستان اصفهان اجرا شده است. وی با 
اشاره به استفاده حداکثری از کلیه امکانات آموزشی و کارشناسان در برگزاری این کارگاه ها عنوان داشت: 
با برنامه ریزی و برگزاری جلسات متعدد با ارگان ها و نهادها و ادارات دولتی، مدارس و مراکز آموزشی، 

مساجد و ... در این بازده زمانی ۵۳ هزارو ۱۲۳ شهروند از آموزش های پلیس بهره مند شدند.

با مسئولان

وز عکس ر

ناجا

رییس کل دادگستری استان اصفهان:

ساخت و سازهای غیرمجاز 
در حریم رودخانه زاینده رود 

تعیین تکلیف می شود

چهره روز

رییــس کل دادگســتری اســتان اصفهان 

بــا تاکید بر لزوم پیشــگیری از ســاخت و 

سازهای غیرمجاز گفت: ساخت و سازهای 

غیرمجاز در حریم رودخانه زاینده رود تعیین 

تکلیف می شــود. محمدرضا حبیبی اظهار 

داشت: شهرستان لنجان از جمله حوزه های 

مهم قضایی اســتان به شــمار می آید چرا 

که این شهرســتان از لحاظ تراکم جمعیت، 

تعداد شــهرهایی که در خود جــای داده و 

برخی از این شهرها از لحاظ اهمیت همچون 

یک شهرســتان بوده از طرفی شهرســتانی 

صنعتــی، کشــاورزی و به نوعی ســاحلی 

اســت. وی افزود: عبور رودخانه زاینده رود 

از شهرســتان لنجان در کنار منافعی که دارد 

آسیب هایی را نیز به همراه داشته و یکی از 

مشکالتی که در این شهرستان به ویژه بخش 

باغ بهادران با آن روبه رو بوده ایم، عدم توجه 

به حریم رودخانه و بعضا ساخت و سازهای 

غیرمجــاز اســت. رییس کل دادگســتری 

استان اصفهان تصریح کرد: قدم نخست که 

به همکاران خود در بخش باغ بهادران تاکید 

کرده ایم بحث پیشــگیری است که به هیچ 

عنوان مسئله ساخت و ســازهای غیرمجاز 

در حریم و بســتر رودخانه زاینده رود نباید 

تکرار شــود و با جدیت نیز دنبال می شود و 

دســتگاه های ذی ربط نیز مامور شده اند که 

با دقت این مســئله را رصد کنند. وی عنوان 

کرد: گام دوم در این رابطــه تعیین تکلیف 

لبته  ســاخت و ســازهای غیرمجاز بوده، ا

بخشی از این موارد احکام قطعی صادر و به 

مرحله اجرا رسیده است و در برخی مناطق 

احکام صادر و آماده اجراســت؛ اما به دنبال 

آن هستیم تا متصرفین خود اقدام کرده تا 

نیازی به ورود به اجرا از ســوی دادگستری 

نباشــد و چنانچه این مســئله مورد توجه 

 قرار نگیــرد، احــکام قطعی به مــرور اجرا 

می شود.

رییس امور آزمایشگاه های اداره کل حفاظت محیط زیست استان خبر داد:

پیشتازی کیفیت هوای کالن شهرهای کشور از نصف جهان
رییس امور آزمایشگاه های اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان گفت: طبق داده های موجودایستگاه های پایش دائم کیفیت هوا، از ابتدای سال تاکنون 
ساکنان این کالن شهر صنعتی و گردشگری، ۱۸ روز هوای پاک، ۱9۰ روز سالم، ۶۰ روز ناسالم برای گروه های حساس، پنج روز ناسالم برای عموم و دو روز بسیار ناسالم را 
تجربه کردند. بابک صادقیان افزود: کیفیت هوای کالن شهراصفهان طبق محاسبه با مدت مشابه سال گذشته و با توجه به داده های موجود، تعداد روزهای هوای پاک و 
سالم به ترتیب ۵۲ و هشت درصد کاهش، روزهای ناسالم برای گروه های حساس،۳۴ درصد افزایش و روزهای ناسالم برای عموم و بسیار ناسالم به ترتیب یک و نیم 
و دو برابر افزایش یافته است. وی اضافه کرد: کیفیت هوای اصفهان از ابتدای سال تاکنون نسبت با کالن شهرهای تهران، مشهد، شیراز، اراک، اهواز، تبریز و کرج، اصفهان 
در زمینه کاهش هوای پاک و افزایش هوای ناسالم و بسیار ناسالم روند افزایشی داشته و درصدر شاخص رشدقرارگرفته است. شاخص کیفی هوا از ۰ تا ۵۰ هوای 
پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است. اصفهان 

و شهرهای اطراف آن به سبب تردد انبوه انواع خودرو، استقرار صنایع خرد و کالن و همجواری با مناطق کویری، در زمره آلوده ترین مناطق کشور به شمار می روند.



رقابت های آزاد کشوری تکواندو در بخش پومسه و ورود به اردوی تیم ملی برگزار شد. مسابقات آزاد کشوری پومسه در گروه مردان با حضور 102 پومسه رو در دو 
بخش انفرادی استاندارد و ابداعی برگزار و در نهایت نفرات راه یافته به مسابقات ورود به اردوی تیم ملی مشخص شدند. 

 ورزشکاران اصفهانی نیز در این رقابت حضور داشــتند که در بخش استاندارد و در رده سنی 18 تا 30 سال حسین بهشــتی دوم و محمدجواد خیری سوم شد؛ 
 در رده سنی 31 تا 41 سال منصور امامیان فر در جایگاه سوم ایســتاد. همچنین در رده سنی 41 تا 50 سال، ســعید خانیان نایب قهرمان شد و حسین افسری
  در رده سوم ایستاد؛ در بخش ابداعی و در رده سنی باالی 18 سال امیرحسین سلطانی به مقام ســوم رسید. در پایان این رقابت ها نفرات اول و دوم، منتخبین
  کمیتــه فنــی )منصــور امامیان فــر و رحمــت نظــری( و 8 نفر حاضــر در بخــش ابداعــی جــواز حضــور در مســابقات ورود بــه اردوی تیم ملــی را به

 دست آوردند.

درخشش اصفهانی ها در انتخابی تیم ملی پومسه

شنبه 14 دی  1398 / 8 جمادی االول 1441/ 4 ژانویه 2020/ شماره 2880

 پیروزی مردان ذوب آهن و شکست بانوان نامی نو
 در لیگ بسکتبال

هفته پانزدهم لیگ برتر بسکتبال مردان با برگزاری 7 دیدار پیگیری شد و در یکی از این دیدارها 

تیم ذوب آهن اصفهان در سالن ملت میزبان مس کرمان بود و به پیروزی رسید. شاگردان مهران 

حاتمی بازی را بهتر شروع کردند و در کوارتر اول با نتیجه 15 بر 11 به پیروزی رسیدند. در کوارتر دوم 

نیز ذوب آهن با نتیجه مقتدرانه 21 بر 8 به برتری رســید و نیمه اول با پیروزی سبزپوشان همراه 

بود. در کوارتر ســوم این دیدار نیز سبزپوشان نمایش بهتری نســبت به مس کرمان داشتند و با 

نتیجه 27 بر 16 پیروز شدند؛ در کوارتر چهارم و پایانی هم تالش های مس کرمان ثمری نداشت و 

ذوب آهن با نتیجه 18 بر 13 به برتری رسید. به این ترتیب این دیدار در پایان با پیروزی 81 بر 48 

شــاگردان مهران حاتمی در ذوب آهن همراه بود؛ ذوب آهن به این ترتیب به هفتمین برد خود در 

این فصل دست پیدا کرد و در جدول رده بندی 21 امتیازی شد. در هفته هشتم لیگ برتر بسکتبال 

بانوان نیز تیم نامی نوی اصفهان در تهران مهمان آســمان سترگ سپهرداد بود و در پایان با نتیجه 

نزدیک 69 بر 68 شکست خورد و دومین باخت پیاپی خود را تجربه کرد. در کوارتر اول این دیدار 

دو تیم به تساوی 14 بر 14 رضایت دادند، کوارتر دوم اما با برتری 19 بر 15 سپهرداد همراه بود؛ در 

کوارتر سوم نیز سپهرداد با نتیجه 15 بر 13 پیروز شد، تالش های نامی نو در کوارتر چهارم کافی نبود 

و با وجود برتری این تیم با نتیجه 26 بر 21 در این کوارتر، نامی نو شکست خورد.

پیروزی گیتی پسند مقابل سن ایچ در یک بازی پربرخورد
تیم فوتسال گیتی پســند اصفهان در هفته بیســت و چهارم لیگ برتر فوتسال در سالن پیروزی 
اصفهان میزبان سن ایچ ســاوه بود و در پایان با نتیجه 3 بر صفر به پیروزی رسید. نیمه اول این 
دیدار بســیار زیبا و پرهیجان دنبال شــد و در دقایق ابتدایی توپ به صورت پیاپی بین دو تیم رد 
و بدل شــده و موقعیت های گلزنی متعددی روی دروازه ها ایجاد شــد؛ اما به دلیل عدم تمرکز 
بازیکنان این موقعیت ها از دســت رفت. در ادامه نیمه اول حمالت بازیکنان گیتی پسند بیشتر 
شد و روی یکی از همین موقعیت ها گیتی پسند به گل اول رسید و از حریف پیش افتاد؛ در ادامه 
ســن ایچ برای جبران گل خورده تالش کرد؛ اما در ضربات آخر بی دقت بود و نیمه اول با پیروزی 
سرخ پوشان اصفهانی به پایان رسید. در نیمه دوم با وجود این که سن ایچ عقب بود، این بازیکنان 
گیتی پســند بودند که عطش بیشــتری برای گل زدن داشــتند و حمالت زیادی را روی دروازه 
سن ایچ ترتیب دادند و در نهایت موفق شــدند گل دوم را به ثمر برســانند. در ادامه نیمه دوم اما 
سن ایچ به فکر جبران نتیجه افتاد و ســعی کرد با حمالت متعدد به دروازه گیتی پسند برسد؛ اما 
 در دقایق پایانی باز هم گیتی پسند به گل رسید تا بازی با نتیجه 3 بر صفر به سود نماینده اصفهان

 به پایان برسد.

رییس هیئت گلف اصفهان:

با تیمی بومی در لیگ برتر شرکت می کنیم
رییس هیئت گلف استان اصفهان در خصوص حضور تیم اصفهان در لیگ برتر گلف اظهار داشت: 
امسال برای اولین بار از تیم کامال بومی و اصفهانی استفاده کردیم که متعلق به هیئت گلف استان 
اصفهان است و از بازیکنان سایر استان ها استفاده نکردیم. کوروش محمدی افزود: سعی کردیم 
با توان خودمان در لیگ برتر شرکت کنیم، تیمی 6 نفره از بازیکنان حرفه ای و جوان گلف اصفهان 
را تشــکیل دادیم و راهی لیگ کردیم. وی در ادامه تصریح کرد: سیاســت هیئت گلف این است 
که از ظرفیت موجود در اصفهان اســتفاده کند. حتی اگر نتایج خوبی به دســت نیاوریم؛ تالش 
داریم تا در همه رده های سنی و هم در بخش مردان و هم بانوان تیم هایی از ورزشکاران اصفهانی 

تشکیل دهیم.

پایان مذاکرات نمایشی آبی ها با استراماچونی و جانشینی مجیدی؛

سناریوی از پیش تعیین شده

فرهاد مجیدی بــا قراردادی 1.5 ســاله  سمیه مصور
هدایت آبی پوشــان پایتخــت را بر عهده 
گرفت تا ماجــرا هــای ادامــه دار مذاکرات مســئوالن اســتقالل با 
استراماچونی پایان پذیرد و دیگر هواداران این تیم امیدی برای بازگشت 
ســرمربی ایتالیایی تیم شان نداشته باشند. بازگشــت کاپیتان سابق 
آبی پوشان پایتخت به نیمکت اســتقالل در حالی صورت می گیرد که 
مجیدی پیش از این در صفحه اینستاگرامش مدعی شده بود که به رای 
و خواست هواداران استقالل احترام می گذارد و جانشین استراماچونی 
در این تیم نمی شود.بعد از جدایی سرمربی ایتالیایی استقاللی ها که با 
این تیم در فصل جــاری رقابت های لیــگ برتر فوتبال کشــور نتایج 
درخشــانی گرفته و بعد از ســال ها این تیم را به صدر جدول رده بندی 
رسانده بود، شــایعات حضور مجیدی روی نیمکت استقالل به گوش 
می رسید؛ اما هواداران این تیم با هجوم به صفحه اینستاگرام کاپیتان 
ســابق آبی ها از او خواســتند که جانشینی اســتراماچونی را نپذیرد و 
مجیدی نیز با این درخواســت موافقت کرده بود؛ اما در حالی که گفته 
می شد او برای گذراندن دوره های مربیگری راهی فرانسه شده، ناگهان 
خبر رسید که مجیدی با قراردادی 1.5 ســاله به عنوان سرمربی جدید 
استقالل انتخاب شده است. او در شرایطی این پیشنهاد را می پذیرد که 
خود بهتر ازهر کسی می داند بزرگ ترین و درعین حال خطرناک ترین 

تصمیم دوران ورزشی اش را گرفته است، چراکه جانشین کسی می شود 
که در عرض شش ماه دل بسیاری از هواداران استقالل را برد و در یک 
اقدام کم نظیر صدر جدول را دودستی تقدیم رقبای استقالل کرد و عطای 
حضور در تهران را به لقایش بخشید و به سمت رم پرواز کرد تا ثابت کند 
مدیریت وقت عالقه ای بر حضور او در استقالل ندارد. بی انصافی محض 
اســت اگر نگوییم که حداقل طرفداران و بازیکنــان در این مدت برای 
بازگشت وی به هر وسیله ای متوسل شدند. تجمعات فراوان و شکستن 
رکورد کامنت در اینســتاگرام و ســرودن شــعروآهنگ ازیک طرف و 
خواهش و التماس کاپیتان و بازیکنان هم از سویی دیگر هم افاقه نکرد 
و استراماچونی دلش با مدیران صاف نشد تا درنهایت از او یک خاطره 
باقی مانده باشد؛ اما نکته جالب این ماجرا به نمایشی بودن مذاکرات 
استقاللی ها با استراماچونی و قطعی بودن حضور مجیدی روی نیمکت 
آبی ها برمی گردد. آن طور که در رســانه ها مطرح شــده، همه ماجرای 
مذاکرات با سرمربی ایتالیایی استقاللی ها یک سناریوی از پیش تعیین 
شــده بوده است. مســئوالن این باشــگاه وقتی با مخالفت هواداران 
استقالل با سرمربیگری مجیدی مواجه می شوند به او پیشنهاد می کنند 
که فعــال با پیامی اینســتاگرامی خــود را از ماجرا کنار بکشــد تا موج 
اعتراضات فروکش کند. بعد هم یک سری مذاکرات نمایشی و بدون 
توافق انجام می شود و استراماچونی به عنوان مقصر به هواداران معرفی 

می شــود تا اعتراضات به نیامدنش کمتر شــود و در ادامه مجیدی با 
مخالفت کمتری از ســوی هواداران به عنوان آخرین و بهترین راه حل 

جانشین استراماچونی شود!
فرهاد مجیدی بعد از شــروع کار در اســتقالل خیلی ســریع لیست 
دستیاران خود را معرفی کرد و در این میان یک مربی بدنساز انگلیسی 
گزینه او برای حضور در کادرفنی اســت. اســتیو جونز، مربی بدنساز 
استقاللی ها که در سال اول حضور منصوریان در این تیم حضور داشت، 
گزینه مجیدی برای حضور در کادرفنی است و استقاللی ها مذاکرات را با 
این مربی انگلیسی آغاز کردند و منتظر جواب نهایی او هستند. استقالل 
در دوران حضور استیو جونز در نیم فصل دوم مسابقات با وجود فشردگی 
باالی دیدارها توانست در لیگ و جام حذفی عملکرد بسیار خوبی داشته 
باشد و عملکرد خوب این مربی بدنساز باعث شد تا بازیکنان استقالل 
همواره از او به نیکی در رختکن یاد کنند و حاال این مربی انگلیســی در 
آستانه بازگشت به جمع آبی ها قرار دارد. جونز در این دوران در تیم فوتبال 
بولتون انگلستان نیز حضور داشــت و همچنین نکته مهم در کارنامه او 
تخصص این مربی بدنساز در موضوع پیشگیری از آسیب است که برای 
آبی ها از اهمیت زیادی برخوردار اســت. مجیدی فصل گذشته نسبت 
به عملکرد بدنی بازیکنان استقالل بسیار گالیه داشت و انتخاب جونز 

نشان می دهد که او نسبت به این موضوع وسواس بسیار باالیی دارد.

این روزهــا در تعطیالت نیم فصل لیــگ برتر فوتبال 
ایران به ســر می بریم و این درحالی است که بعضی 
از تیم ها بــرای آغاز نیم فصل دوم لیــگ برتر فوتبال، 
تکلیف سرمربی خود را مشــخص نکرده اند. یکی از 
این تیم ها ذوب آهن اصفهان است؛ تیمی که برخالف 
امســال، معموال در کادرفنی و مدیریتی خود در چند 
فصل اخیــر ثبات خوبی داشــته و در بیــن تیم های 
مدعی لیگ قرار داشــته اســت. ذوبی ها از اول لیگ 
نوزدهم، با ســرمربی گری علیرضا منصوریان نتایج 
سینوسی گرفتند.همین روند نه چندان رضایت بخش 
سبزپوشــان دیار زاینده رود سبب شــد هیئت مدیره 
باشگاه به منصوریان اولتیماتوم بدهد و برای او شرط 
بگذارند که اگــر منصوریان نتوانــد از 5 بازی آخر نیم 
فصل اول 10 امتیاز کســب کند، عذر آقای سرمربی را 
بخواهند. نیم فصل تمام شدو خبر رسید که منصوریان 
استعفا کرده است؛ اما برخی از رسانه ها خبر دادند که 

مسئوالن باشگاه سرمربی خود را اخراج کرده ولی قبل 
از رسانه ای شدن، خود منصوریان استعفا داده است.

هر چه که بود علیرضا منصوریان از ذوب آهن جدا شد و 
حاال دغدغه اصلی مسئوالن باشگاه، انتخاب سرمربی 
و جذب بازیکن برای حضور پرقدرت در نیم فصل دوم 
لیگ برتر فوتبال ایران اســت. با این که مدتی از رفتن 
منصوریان می گذرد، ولی سرمربی جدید تیم فوتبال 
ذوب آهن اصفهان هنوز انتخاب نشده است. با وجود 
سکوت سنگین رسانه و اعضای باشــگاه، گمانه زنی 
رسانه ها این است که ذوبی ها با تارتار، دایی، ابراهیم 
زاده و کربکندی، صحبت کــرده و چند گزینه خارجی 
مدنظر دارند. از طرف دیگر گفته شده هیئت مدیره به 
دنبال بازگرداندن منصوریان است تا در این شرایط یک 

نیم فصل دیگر سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن باشد.
 در شرایطی  که ذوب آهن امیدی به قهرمانی و یا کسب 
سهمیه آســیا ندارد و از طرفی خطر سقوط تهدیدش 

نمی کند، بهتر اســت از نیروهای جوان بومی خودش 
استفاده کند. به طور مثال مهدی رجب زاده یکی از آن 
نیروهای جوان و محصول باشــگاه ذوب آهن است 
که ســالیان ســال در این تیم درخشــید و حاال چند 
صباحی است که فوتبال را کنار گذاشته است. باشگاه 
ذوب می تواند به جای خرج پول زیاد برای استخدام 
مربی نامدار ایرانی یا خارجی و با توجه به اینکه امیدی 
به کسب ســهمیه ندارد و خطر ســقوط هم تهدیدش 
نمی کند،  با اطمینان به افراد بومی باشگاه مانند رجب 
زاده، استکی، صلصالی، هم مربی جوانی را به عرصه 
مربی گری معرفی کند و هم با اعتماد به نیروی جوان 

حداقل برای نیم فصل، جواب اعتمادش را بگیرد.

برای انتخاب سرمربی؛

به نیروی های جوان باشگاه ذوب آهن اعتماد کنید

حراج زمستانی پرسپولیس؛ 
یکی بده دوتا ببر!

 در حاشیه

شکسته شدن رکورد تاریخی توسط لیورپول
لیورپول با پیروزی 2-0 مقابل شــفیلدیونایتد عالوه بر ادامه روند پیروزی های پیاپی خود در لیگ 
برتر موفق شد یکی از رکوردهای تاریخ این باشگاه را بشکند. شاگردان یورگن کلوپ در جریان این 
پیروزی بیشتر از هر بازی دیگر این تیم 
در تاریخ لیگ برتر بین هــم پاس رد و 
بدل کردند. لیورپولی ها در این بازی 969 
پاس به هم دادند و دقت پاس هایشان 
در این بازی 90.1 درصد بــود. این آمار 
رکورد تاریخ باشــگاه لیورپول است. با 
این حال لیورپولی ها تا رسیدن به رکورد 
تاریخ لیــگ برتر که در آوریــل 2018 با 
1015 پاس به نام منچسترســیتی ثبت 
شــده، فاصله دارند.لیورپول در مقابل 
شفیلدیونایتد کمتر به مشکل برخورد و درحالی که مالکیت توپ را به اندازه 74.8 درصد حفظ کرده 
بود موفق شــد با دو گل صالح و مانه به پیروزی برسد. تنها مشکل شــاگردان کلوپ در این بازی، 
مصدومیت نبی کیتا، ستاره این تیم در زمان گرم کردن تیم بود. کیتا که تا پیش از این اتفاق قرار بود 
از ابتدا برای لیورپول به میدان برود بعد از این مصدومیت جای خود را در ترکیب تیم به جیمز میلنر 

داد تا او بازی را آغاز کند. 

آلیسون؛ بهترین برزیلی در فوتبال اروپا
آلیسون بکر، سنگربان لیورپول به عنوان بهترین بازیکن برزیلی شاغل در اروپا انتخاب شد. پس از 
اینکه روبرتو فیرمینو سال گذشته برنده جایزه »سامبا گولد« شد، امسال دوباره این جایزه به بازیکنی 
از لیورپول رسید و آلیسون بکر توانست برای نخستین جایزه یادشده را از آن خود کند. آلیسون سال 
بسیار موفقی را با قرمزها ســپری کرد. او در این سال توانست با تیمش قهرمانی در لیگ قهرمانان 
اروپا را تجربه کند و با سلســائو نیز موفق به قهرمانی در رقابت های کوپا آمه ریکا شــد. او همچنین 
توانست جایزه یاشین را هم از آن خود کند. سنگربان لیورپول به نخستین دروازه بانی تبدیل شد که 
برنده جایزه »سامبا گولد« شده است. او در مجموع 35.54 درصد از آرا را به خود اختصاص داد. 
پس از آلیسون، فیرمینو با 23.48 درصد و تیاگو سیلوا با 10.46 درصد از آرا، توانستند در جایگاه های 

دوم و سوم قرار بگیرند.

»آزمون« در  رادار  التزیو و کریستال پاالس
سایت ترانسفرمارکت گزارش کرد که دو تیم باشگاهی اروپایی عالقه مند هستند که سردار آزمون، 
مهاجم ایرانی تیم زنیت روسیه را به خدمت بگیرند. تیم های باشــگاهی التزیو ایتالیا و کریستال 
پاالس انگلیس نام گلزن ایرانی شاغل در لیگ روسیه را مد نظر قرار داده اند. ارزش انتقال مهاجم 
25 ساله حدود 18 میلیون یورو تخمین زده شده است. آزمون از فوریه سال 2019 عضو زنیت  شده و 
در مدت یک سال اخیر با تیمش قهرمان لیگ روسیه شد. در فصل جاری او در 26 بازی برای سفید 

و آبی ها حضور داشته که 11 گل زده و 7 پاس گل نیز داده است.

»زالتان« رسما به میالن پیوست
زالتان ایبراهیموویچ، ستاره سوئدی و 36 ساله رسما به تیم فوتبال میالن ایتالیا پیوست. او در میان 
استقبال گسترده هواداران وارد میالن شد و به جمع روســونری ها پیوست. قرارداد زالتان تا پایان 

فصل و 6 ماهه  است و در ترکیب میالن شماره پیراهن 21 را بر تن خواهد کرد.

فوتبال جهان

گاهی اوقات در دنیــای تبلیغات، یک جمله 
ســاده قدرتی معادل هزار فروشــنده دارد و 
کاری می کند که حتی عاقل ترین خریداران 
نیز برای یک تخفیف کوچک ســه ســاعت 
در صف بایســتند یا همدیگر را به خاطر یک 
تکه کیک رایگان کتــک بزنند؛ اما همان طور 
که از قدیــم گفته اند، هیــچ ارزانی بی علت 
نیســت و هیچ فروشــنده ای اجناس خود 
را برای منافع مردم حــراج نمی کند و هدف 
اغلب آن ها ارتقای محصول و توسعه کسب 
و کار اســت. عبارت »یکی بخــر، دوتا ببر« 
از وسوســه کننده ترین جمالتی است که هر 
خریــداری را جذب می کند تــا حداقل یک 
بار کاال را از نزدیک بررسی کند؛ اما چرا کلمه 
»رایگان« چنین بار روانــی در ذهن خریدار 
ایجاد می کند و آیا این معامالت واقعا ارزش 

دارند؟
این عبارت حداقل در فوتبال ایران کاربردی 
ندارد! چرا؟ شــنیدیم گابریل کالدرون اسم 
چند بازیکــن تیمــش را در لیســت مازاد 
پرسپولیس گذاشته اســت؛ اما این باشگاه 
هنوز به صورت رســمی این لیســت را اعالم 
نکرده است. باشگاه پرســپولیس که خوب 
می داند گابریل کالــدرون چند بازیکن مازاد 
تیمــش را نمی خواهد و به آن هــا بازی هم 
نمی دهد، به دنبال به فروش رساندن نفرات 
اضافه اســت. گویا به تازگی پرسپولیسی ها 
برای خرید یک بازیکن ایرانی مد نظر گابریل 
کالدرون به باشــگاه این بازیکن پیشــنهاد 
داده اند رضایت نامه او را بدهند و دو بازیکن 
قرمزپــوش را در نیم فصــل دوم در اختیار 
بگیرند! باشــگاه مورد نظر کــه در لیگ برتر 
حضور دارد؛ هنــوز جوابی به این پیشــنهاد 
نداده است. ظاهرا یک واســطه به مدیران 
باشــگاه لیگ برتری توصیه کرده اســت که 
عجله نکنند زیرا باشگاه پرسپولیس به زودی 
این بازیکنان لیســت مازاد را کنــار خواهد 
گذاشت. آنگاه این باشگاه می تواند مستقیم 
با بازیکنان لیست مازاد مذاکره کرده و بدون 
آزاد کردن ســتاره خود، قادر است شاگردان 

اضافی پرسپولیس را در اختیار بگیرد!

 همه ماجرای مذاکرات با سرمربی ایتالیایی استقاللی ها یک 
سناریوی از پیش تعیین شده بوده است. مسئوالن این باشگاه 
وقتی با مخالفت هواداران استقالل با سرمربیگری مجیدی مواجه 
می شوند به او پیشنهاد می کنند که فعال با پیامی اینستاگرامی خود 

را از ماجرا کنار بکشد تا موج اعتراضات فروکش کند

 منهای فوتبال

وز عکس ر

عیادت کاپیتان 
معروف از حسن یزدانی

ســعید معروف، کاپیتان تیم 
ملی والیبال ایران از حســن 
یزدانــی ملــی پــوش تیــم 
ملی کشــتی آزاد که به دلیل 
مصدومیت مجبور به جراجی 

زانو شد، عیادت کرد.
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به مناسبت شهادت سپهبد حاج قاسم سلیمانی؛

 پیام تسلیت آیت ا... طباطبایی نژاد نماینده ولی فقیه 
در استان و امام جمعه اصفهان

نماینده ولی فقیه در اســتان و امام جمعه اصفهان در پیامی شهادت سپهبد حاج قاسم سلیمانی را 
تسلیت گفت.

َه  متن پیام به این شرح است: بسم رب الشهداء و الصدیقین، ِمَن اْلُمْؤِمِنیَن رَِجاٌل َصَدُقوا َما َعاَهُدوا اللَّ
ُلوا َتْبِدیًل، حمله تروریستی و ددمنشانه آمریکای  َعَلْیِه ۖ َفِمْنُهْم َمْن َقَضٰی َنْحَبُه َوِمْنُهْم َمْن َیْنَتِظُر ۖ َوَما َبدَّ

جنایتکار کــه نشــانه ای بــارز از خوی 
تروریســتی دولت آمریکاست، مالک 
اشتر ولی زمان شهید سردار سپهبدحاج 
قاسم سلیمانی، فرمانده سرافراز و دالور 
نیروی قدس ســپاه پاســداران انقلب 
اسلمی و سرباز والیت و امت و مجاهدی 
خستگی ناپذیر بود را به شهادت رساند. 
در زمانــی که جبهه مقاومت خارچشــم 
دشمنان شده و زمینه نابودی استکبار را 
در منطقه فراهم کرده است، آمریکا با این 

جنایت سیاه خود زمینه مرگ شرارت های خود در منطقه را فراهم کرد. قطعا با شهادت فرماندهان این 
جبهه و خصوصا شهید سرافراز حاج قاسم سلیمانی و مهندس ابومهدی فرمانده حشدالشعبی، شاهد 
رویش های جدیدی در جبهه مقاومت خواهیم بود و طبق وعده رهبر حکیم انقلب اسلمی خط جهاد 
مقاومت با انگیزه مضاعف ادامه خواهد یافت و پیروزی قطعی در انتظار مجاهدان این راه مبارک است و 
ادامه مبارزه و دست یافتن به پیروزی نهایی کام قاتلن و جنایتکاران را تلخ تر فقدان سردار فداکار و عزیز 
ما خواهد کرد. اینجانب شهادت مظلومانه سردار حاج قاسم سلیمانی را به محضر حضرت ولی عصر 
)عج(، مقام معظم رهبری حضرت آیت ا...العظمی امام خامنه ای )حفظه ا...(، جبهه پیروز مقاومت 
و امت شهید پرور تسلیت می گویم و از درگاه حضرت حق، علو درجات را برای آن مجاهد فی سبیل ا... 

و حشر با سرور  و ساالر شهیدان حضرت اباعبدا... الحسین )ع( را مسألت دارم.

به مناسبت شهادت سپهبد قاسم سلیمانی؛

بیانیه سپاه صاحب الزمان )عج( استان اصفهان
سپاه صاحب الزمان )عج( اســتان اصفهان در پی شهادت سردار پاسدار ســپهبد قاسم سلیمانی 
بیانیه ای صادر کرد. در این بیانیه آمده است: شیطان بزرگ، آمریکای جنایتکار بار دیگر پلیدی و خوی 
وحشی گری خود را به جهانیان ثابت کرد و پس از شکست های متعدد از جمهوری اسلمی و محور 
مقاومت در سطح منطقه، اوج زبونی خود را به نمایش گذاشت و با اقدام به ترور سردار سپهبد قاسم 
سلیمانی، ابومهدی المهندس سند نابودی خود را امضا کرد. سردار سرافزار حاج قاسم سلیمانی مزد 
ســال ها مجاهدت مخلصانه و شــجاعانه در میدان های دفاع مقدس، مبارزه با داعش و آمریکای 
جنایتکار و ایادی استکباری آن در منطقه را گرفت و به آرزوی دیرینه خود که همان شهادت در راه بود، 
خدا رسید. شیطان بزرگ و رژیم صهیونیستی باید منتظر ضربه محکم جبهه مقاومت و ایران اسلمی به 
خود در هر نقطه ای باشد. خون پاک این شهید بزرگوار نقطه امنی برای گروه تروریستی سنتکام و رژیم 
غاصب صهیونیستی در منطقه باقی نخواهد گذاشت و خط جهاد مقاومت با انگیزه  مضاعف از خون 
این شهدا ادامه خواهد یافت. سپاه حضرت صاحب الزمان )عج( استان اصفهان شهادت این اسوه 
مقاومت را به ساحت مقدس حضرت ولی عصر )عج(، فرمانده معظم کل قوا امام خامنه ای )مدظله 
العالی( و ملت شهید پرور ایران اسلمی، تسلیت و تبریک می گوید و علو درجات و پاداش الهی را برای 

آن شهید عالی مقام از خداوند متعال مسألت  دارد.

خشم و انزجار مردم اصفهان از اقدام تروریستی آمریکا؛

جمهوری اسالمی دارای هزاران قاسم سلیمانی است

دیروز اصفهان بار دیگر رنگ و بوی شهادت        نرگس طلوعی
به خود گرفت، رنگ وبوی شهادت مردی 
که اگرچه متعلق به این شهر نبود ولی در قلب تمام مردمان نصف جهان 
جای داشت، بزرگ مردی از ســرزمین ایران اسلمی که سال ها در راه 
دین و وطن مجاهدت کرده و عاقبتش به شــهادت ختم شــد، همان 
چیزی که او بارها آن را به زبان آورده بــود و از همرزم قدیمی اش حاج 
احمد کاظمی، قهرمــان بی همتای اصفهانی ها خواســته بود که طعم 
شیرین شهادت و همجواری با شهدا را نصیب او کند. نماز جمعه دیروز 
هم به شــهادت بزرگ رزمنده دفاع مقدس و شهید زنده آن سال های 
عشق و خون تعلق یافته بود، شهید زنده ای که بامداد جمعه در پی حمله 

تروریستی آمریکای جنایتکار آسمانی شد.
فرمانده سپاه صاحب الزمان )عج( اســتان اصفهان در سخنرانی نماز 
جمعه این هفته اصفهان با تســلیت و تبریک به مناســبت شــهادت 
حاج قاسم سلیمانی اظهار داشت: روح ســردار سلیمانی به همرزمان 

شهیدش پیوست. این شهادت گوارای وجودش باد که در ایام سوگواری 
شهادت حضرت زهرا )س( رقم خورد.

سردار مجتبی فدا با بیان اینکه سردار سلیمانی پیرو امام )ره( و رهبری 
بود، افزود: او از نوجوانی وارد ســپاه شــد و با ورود به جنگ تحمیلی 
فرماندهی لشکر 41 زرهی اســتان های کرمان، هرمزگان و سیستان و 
بلوچستان را بر عهده گرفت. وی ادامه داد: حاج قاسم سلیمانی زمینه 
شکست های پی در پی آمریکا و اسراییل را در منطقه رقم زد و همراهی 
جبهه مقاومت با انقلب اسلمی را او سبب شد. سردار فدا با بیان اینکه 
امنیت شــهرهای مذهبی عراق را مدیون مجاهدت های حاج قاســم 
سلیمانی هســتیم، گفت: خون حاج قاسم ســلیمانی مظهر وحدت و 
همدلی در انقلب خواهد بود. وی افزود: امروز هزاران نفر برای حضور 
در جبهه مقاومت و ادامه راه حاج قاسم سلیمانی اعلم آمادگی کرده اند. 
شهادت حاج قاسم فصل جدیدی را برای ما رقم خواهد زد و امکانی را 
فراهم می کند که سرعت نابودی آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه 

بیشتر شود. فرمانده سپاه صاحب الزمان )عج( استان اصفهان گفت: 
آمریکا مطمئن باشد که شادی آنها زودگذر است و انتقام آنها توسط جبهه 
مقاومت گرفته خواهد شــد. رزمندگان جبهه مقاومت این اطمینان را 
می دهند که امتداد رهبری سردار به پایان نمی رسد و ما راه شهدا را ادامه 
می دهیم. نماینده ولی فقیه در اصفهان هم در خطبه های نماز جمعه با 
تسلیت شهادت سردار سرافراز سپاه اسلم حاج قاسم سلیمانی اظهار 
کرد: شهادت سردار بزرگ اسلم را به همه مسلمین جهان به ویژه رهبر 

معظم انقلب تسلیت عرض می کنم.
آیت ا... سید یوسف طباطبایی نژاد ادامه داد: شهادت سردار سلیمانی 
وضع ما را به هم زد؛ شهیدی که برای ما، کشــور، اسلم و رهبری عزت 
آفرید و سربلندی به وجود آورد؛ اگر دشمن کینه این شهید بزرگوار را در 
دل داشت، به خاطر عظمتی است که در جبهه مقاومت آفرید؛ دشمن 
هرگز اقدامات این بزرگوار را فراموش نمی کند و ما هم نباید خون این 
بزرگوار را فراموش کنیم.وی یادآور شد: دشمن بداند و البته که می داند 
که ما تربیت شده دامن امام حسین)ع( هســتیم و از شهادت بیمی 
نداریم و شــهادت نیروهای ما همواره به ما مقاومت بیشــتر می دهد.

طباطبایی نژاد در بخش دیگری از خطبه ها مطرح کرد: شهید سلیمانی 
کسی بود که هر وقت به یاد شهید کاظمی می افتاد اشک می ریخت و 
همواره می گفت وقتی به شهید کاظمی برخورد می کردم به من می گفت 

ما از شهدا عقب افتادیم و آرزوی شهادت به دل داشت.
نماینده ولی فقیه در استان اصفهان تصریح کرد: دوستان بازگو کردند که 
سردار سلیمانی، سید حسن نصرا... را قسم می داد که برای شهادتش 
دعا کنند؛ مقام معظم رهبری هم فرمودند شــهادت قاسم سلیمانی را 
به روح بزرگوار او تبریک می گویم چون او دوســت داشت به این مقام 
برسد. شهادت این بزرگوار به کام ما خیلی تلخ است؛ اما با ادامه راه او 
و ایستادگی مقابل دشمن و بیرون کردن آمریکا از منطقه، کام دشمن 
را تلخ تر خواهیم کرد.بعــد از پایان نماز جمعه مــردم مومن و انقلبی 
اصفهان با حضــور گســترده در راهپیمایی بعد از نماز جمعه خشــم و 
انزجار خود را از اقدام تروریســتی آمریکا در به شهادت رساندن سردار 
بزرگ لشکر اسلم، فرمانده بین المللی جبهه مقاومت نشان دادند.در 
این راهپیمایی مردم اصفهان بر ادامه راه شــهید سلیمانی تاکید کرده 
و خواســتار انتقام خون این شهید بزرگوار و ســایر همراهان او شدند.

همچنین عصر دیروز مردم قدرشــناس و شهید پرور اصفهان در سوگ 
سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی نشستند. آن ها با حضور در گلستان 
شــهدای اصفهان و در جوار مزار سردار سرلشــکر حاج احمد کاظمی، 

دوست و همرزم سردار حاج قاسم سلیمانی به عزاداری پرداختند.

دوره جدیــد طــرح فاطمــه شناســی، سلســله 
نشســت های ســبک زندگی اســلمی بــه همت 
شهرداری و شورای اسلمی شــهر بهارستان آغاز به 
کار کرد.داوود بحیرایی، شهردار شهر بهارستان در این 
ارتباط گفت: به همت شهرداری بهارستان و شورای 
اسلمی شهر بهارستان و به مناسبت میلد با سعادت 
حضرت زینب کبری سلم ا... علیها، عقیله بنی هاشم 
و حماسه ساز دشت کربل ،دوره جدید طرح »فاطمه 
شناسی« سلسله نشست های سبک زندگی اسلمی 
با سخنرانی حجت االسلم و المسلمین علی صغیرا، 
کارشناس صدا و سیما و اســتاد دانشگاه در محل 
فرهنگسرای ایثار و شهادت شهرداری بهارستان آغاز 

به کار  کرد. شهردار بهارستان افزود: دوره های جدید 
طرح فاطمه شناسی سلســله نشست های سبک 
زندگی اسلمی طی سه دوره متفاوت در ماه های دی،  
بهمن و اسفند تا پایان سال 1۳۹۸ سه شنبه های هر 
هفته از ساعت ۹ صبح الی 11 در محل فرهنگسرای 
ایثار و شهادت شهرداری بهارستان جنب گلزار مطهر 
شهدای گمنام با بهره مندی از اساتید خبره استانی و 
کشوری به فعالیت خود ادامه خواهد داد. بحیرایی 
ادامه داد: با توجه به نقشه هایی که دشمن در جنگ 
نرم علیه کانون خانواده برنامــه ریزی کرده و با همه 
توان خود بــه دنبال ضربه زدن به این ســنگر مهم و 
آینده ساز اســت، تصمیم بر این شــد تا دوره های 

سبک زندگی اسلمی را ویژه بانوان با عنوان فاطمه 
شناسی برگزار کنیم و جلسات را به صورت کارشناسی 
و تخصصی پیش ببریم تا بتوانیم اثرات این جلسات 
را به فضــل الهی در زندگــی افراد و جامعه شــاهد 
باشیم. بارها در سخنان رهبر معظم انقلب به مسئله 
خانواده و تربیت صحیحی که از دل خانواده اسلمی 
بر می خیزد، اشاره شده است.در  همین راستا ما در 
شهرداری بهارستان قدمی را برداشتیم که امیدواریم 
با همراهی و اســتقبال بانوان بزرگوار شهر بهارستان 
و با تــلش ویژه برگزارکنندگان شــاهد پیشــرفت 
 عملی این طرح و محقق شــدن اهــداف عالیه آن 

باشیم.

آغاز به کار دوره جدید طرح »فاطمه شناسی« در  بهارستان

نخستین دفتر تسهیل گری و توسعه محلی شهرداری اصفهان افتتاح شد؛

ردپای پررنگ تسهیل گری در منطقه 10
نخستین دفتر تسهیل گری و توسعه محلی شهرداری اصفهان در منطقه 10 شهر اصفهان گشایش 
یافت.ایجاد دفاتر تســهیل گری و توســعه محلی با هدف محقق کردن عدالت اجتماعی، ارتقای 
سطح زندگی، دانش شهروندی و رفع معضلت مناطق حاشیه ای و کم برخوردار و سکونت گاه های 
غیررسمی در کلن شهرها از دو سال پیش از سوی وزارت کشــور آغاز شده است. در همین راستا 
پیشنهاد ایجاد دفتر تسهیل گری در مناطق کم برخوردار شهر اصفهان سال گذشته از سوی شهرداری 
و شورای شــهر اصفهان به وزارت کشور 
ارائه شد و نخســتین دفتر تسهیلگری 
و توسعه محلی شهرداری روز سه شنبه 
دهم دی ماه با حضور مسئوالن شهری، 
استانی و کشوری در فرهنگسرای سراج 
منطقه 10 گشــایش یافت. معاون امور 
آسیب ها و مســائل اجتماعی سازمان 
امور اجتماعــی وزارت کشــور در آیین 
افتتــاح ایــن دفتر، پیش قدم شــدن 
مدیریت شــهری اصفهان برای ایجاد 
دفاتر تسهیل گری و توســعه محلی را شایسته تقدیر دانست و اظهار داشــت: حاشیه نشینی در 
کشــور ما به دلیل جمعیت حاشیه نشــین و کیفیت زندگی در این بافت ها موضوع بسیار مهمی 
اســت و موثرترین رویکرد در مواجهه با مناطق کم برخوردار در دنیا، تسهیل گری و توسعه محلی 
با تکیه بر مشارکت ساکنان همان محله اســت. رضا محبوبی افزود: تاکنون در بیش از ۲00 محله 
از هزار محله درگیر حاشیه نشــینی در کشور دفاتر تسهیل گری و توســعه محلی راه اندازی شده 
که بیش از سه میلیون نفر از ســاکنان این بافت ها را تحت پوشــش قرار داده است. وی تاکید 
کرد که تســهیل گری فعالیتی کامل تخصصی و کارشناســی اســت و نمی توان نــام هر اقدامی 
را تســهیل گری و توســعه محلی گذاشــت و این امر باید از پروتکل ها و قواعــد خاصی پیروی 
کند. معاون امور آســیب ها و مســائل اجتماعی ســازمان امور اجتماعی وزارت کشور ادامه داد: 
تسهیل گری باید مبتنی بر مشــارکت ساکنان محلت باشد و فلســفه این دفاتر جلب مشارکت 
ساکنان است و نخســتین دســتاورد این رویکرد، ایجاد حس تعلق در آنهاست. میانگین زمان 
حضور 11 میلیون ســاکن مناطق حاشیه نشــین کشــور در محله خود کمتر از دو ســال است که 
نشــان دهنده نبود حس تعلق بوده و بیــش از دغدغه بهبود کالبد در محــلت باید دغدغه این را 
داشــته باشــیم که ســاکنان به محله حس تعلق پیدا کنند. محبوبی گفت: امســال در سازمان 
امور اجتماعی وزارت کشــور حدود 400 میلیارد تومان منابع مالی در اختیار داشــتیم که بیش از 
75 درصد آن را به معضل حاشیه نشــینی و سکونت های غیررســمی اختصاص دادیم، بنابراین 
مدیریت شــهری نیز باید چنین اقدامی انجام دهــد و همان طور که ایجاد دفاتر تســهیل گری 
مهم اســت، این اهمیت باید خــود را در تخصیص بودجه نیز نشــان دهد تا این امــر تنها در حد 
یک شعار نباشــد. وی با بیان اینکه وزارت کشور مســئولیتی برای ایجاد دفاتر تسهیل گری ندارد 
امــا بزرگ ترین حامی مدیریت شــهری برای تقویت این دفاتر اســت، تصریح کــرد: امیدوارم 
افتتاح نخستین دفتر تسهیل گری و توسعه شهری شــهرداری اصفهان مقدمه همکاری بیشتر 
وزارت کشــور و مدیریت شــهری اصفهان باشــد تا به عنوان الگو در کشور مطرح شــود و تا دو 
 ســال آینده تمام 44 محله درگیر این موضوع در اســتان اصفهان صاحب دفاتر تســهیل گری

 شوند.معاون امور آسیب ها و مسائل اجتماعی ســازمان امور اجتماعی وزارت کشور بیان کرد: ما 
نیامده ایم که در محلت بمانیم و حقوق بگیریم تا مســائل محله را جلــو ببریم بلکه باید محله را 
طی ۲-۳ ســال توانمند کنیم تا روی پای خود بایستد و پس از چند ســال دیگر نیازی به حضور 

نهاد تسهیل گر نداشته باشد.

با مسئولان
م

س: تسنی
عک

خبر

رییس سازمان بسیج مستضعفین:

اقتصاد فعلی را انقالب 
اسالمی تعیین نکرده است

خبر ویژه

رییس سازمان بسیج مستضعفین در دومین 
سالگرد شهادت سجاد شاهســنایی با بیان 
اینکه صدها هزار نفر خون خــود را فدا کردند 
تا خودمان کشــور را اداره کنیم و زیر بار سلطه 
نباشــیم گفت: امنیت جمهوری اســلمی با 
دالر به وجود نیامده و نتیجــه و مدیون خون 
شهداست. سردار ســرتیپ پاسدار غلمرضا 
سلیمانی با اشاره به اینکه روزی انگلیسی ها 
یک قزاق ساده را با کودتا پادشاه ایران کردند 
و برای ملت ایران تصمیــم گرفتند، افزود: در 
زمان محمد رضا پهلوی نیز کشور را به خدمت 
رژیم صهیونیستی و منافع ملی آمریکایی ها 
در آورده بودند؛ اما ملت ما نمی توانســت این 
را تحمل کند. وی جمهوری اســلمی را نظام 
مترقی بر پایه مردم ساالری در ابعاد سیاسی، 
فرهنگی و نظامی ویژگی های خاص دانست و 
گفت: اگر در مؤلفه اقتصادی با مشکلتی روبه 
رو هستیم به این دلیل است که راه انقلب و 
مکتب امام و رهبری را دنبال نکردیم. سردار 
سرتیپ پاسدار غلمرضا سلیمانی افزود: بعد 
از انقلب اسلمی گروهی آمدند و نسخه بانک 
جهانی را اجرا کردند و اقتصاد فعلی را انقلب 
اسلمی تعیین نکرده است. رییس سازمان 
بسیج مستضعفین گفت: آمریکایی ها تمام 
توان خود را به کار گرفته اند با فشار حداکثری، 
محاصره اقتصــادی، جنگ روانــی و ایجاد 
آشوب جمهوری اسلمی را متوقف کنند؛ اما در 
تمامی توطئه ها که برنامه ریزی کرده بودند با 
شکست مواجه شده اند و ما همیشه تهدیدها 

را به فرصت تبدیل کرده ایم. 
وی افزود: در جریان گرانی نرخ بنزین مردم 
اعتراضات بحقی داشــتند و مســئوالن هم 
باید صدای مردم را بشنوند؛ اما آمریکایی ها 
از طریق منافقین و ســلطنت طلب ها تلش 
کردند کشور را وارد آشوب کنند و حتی حجم 
زیادی از ســلح را آماده کرده بودند از یکی از 
کشورهای همسایه به داخل کشور بیاورند و 
 توزیع کنند که با هوشیاری نیروهای امنیتی

 ناکام ماندند.

ارائه بیش از 2 هزار مشاوره به شهروندان در اداره 13۷
بر اساس اعلم اداره ارتباطات مردمی 1۳7، شهروندان اصفهانی در هفته ای که گذشت، شش هزار و ۶0۹ مرتبه با مرکز 1۳7 تماس برقرار کردند تا درخواست ها 
و پیشنهادات خود را با کارشناسان این اداره در میان بگذارند. از مجموع تماس های واصل شده دو هزار و ۸۲۶ مورد مربوط به معاونت خدمات شهری معادل 
4۲.7 درصد، 4۸1 تماس معاونت عمران معادل 7.۲ درصد و 140 مورد نیز ترافیکی شامل ۲.1 درصد از مجموع کل پیام هاست؛ سایر پیام ها نیز به سازمان ها و 
شرکت های وابسته به شهرداری ارجاع شد. این گزارش حاکی است کارشناسان اداره ارتباطات مردمی 1۳7 شهرداری اصفهان در هفته گذشته دو هزار و ۹04 

مورد مشاوره یا اطلعات مربوط عوارض نوسازی و شماره تلفن شهرداری های مناطق 15 گانه را به شهروندان ارائه کردند.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهانم الف:719464

آگهی مناقصه
دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان در نظر دارد نســبت به واگذاری طبخ و توزیع 
 غذا بدون مــواد اولیه واحدهــای زیر بــه متقاضیان حقوقی واجد شــرایط 

اقدام نماید.
1( بیمارستان سید الشهداء )ع(

۲( بیمارستان گلدیس شاهین شهر
متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند جهت کسب اطلعات بیشتر به سایت 
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به آدرس poshtibani.mui.ac.ir مراجعه و 

یا با شماره تلفن ۳7۹۲4005-0۳1 تماس حاصل فرمایند.

شهرداری نجف آباد در نظر دارد به استناد مصوبه شماره ۹7/44۳۳ مورخ ۹7/11/۲۹ 
شورای محترم اسلمی شهر، نسبت به واگذاری عملیات مستمر جمع آوری و حمل 
و دفن زباله، نظافت و رفت و روب معابر شهرداری منطقه پنج با برآورد تقریبی اولیه 
به مبلغ ۲۶/۹4۹/4۸0/000 ریال بدون تعدیل و ما به التفاوت، از محل اعتبارات سال 
1۳۹۸ شهرداری نجف آباد و بر اساس جداول پیشنهاد بهاء به پیمانکار واجد شرایط 

اقدام نماید.
شرایط شرکت در مناقصه: شرکت کنندگان باید دارای صلحیت انجام کار بوده و این 
صلحیت به تائید اداره کار و امور اجتماعی رســیده باشد. همچنین داشتن توانایی و 
امکانات انجام کار بنا به تشخیص کارشناسان مربوطه شهرداری و ارائه حسن سوابق 

کاری الزامی می باشد.

مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه: از واجدین شرایط دعوت می شود 
جهت کسب اطلعات بیشــتر و دریافت اسناد مناقصه، با همراه داشتن 

مدارک و رزومه شــرکت، تا پایان وقت اداری روز شــنبه مورخ ۹۸/10/۲1 به امور 
قراردادهای شهرداری نجف آباد مراجعه نمایند.

شرکت کنندگان باید مبلغ 1/۳50/000/000 ریال را طی فیش واریزی به حساب سپرده 
شماره 010454415000۲ شهرداری نجف آباد و یا معادل آنرا ضمانتنامه معتبر بانکی 
بعنوان ضمانت شرکت در مناقصه ارائه نمایند. برندگان اول، دوم و سوم مناقصه هر گاه 

حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد. 
سایر اطلعات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است و شهرداری نجف آباد 

در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد.

آگهی مناقصه )نوبت دوم(

محمد مغزی نجف آبادی- شهردار نجف آبادم الف:711888

چاپ دوم
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رییس هیئت مدیره و مدیرعامل بانک توسعه تعاون که هم زمان با سفر هیئت 
دولت به اردبیل در این استان حضور یافته است، ضمن بازدید از شعبه مرکزی 
و امــام خمینی)ره( اردبیل اظهار داشــت: عملکرد حرفــه ای 450 واحد بانک 
توسعه تعاون اعم از شعب و باجه ها به مثابه واحدهایی کارآمد، مستلزم رعایت 
 اصول بهره وری و کارآمدی اســت و ایــن واحدها با کاهش هزینه تمام شــده 
 در فرآیندهــا و مکانیزم هــای بانکــداری، فضا را بــرای عملیات توســعه ای

 فراهم می کنند.
حجت ا... مهدیان  با اشاره به لزوم تحقق کامل برنامه ابالغی تسهیالت اشتغال 
پایدار و روستایی در کلیه واحدهای سراسر کشور  تاکید کرد: کلیه همکاران در 
همراهی با ارکان اعتباری بانک شرایطی را مهیا سازند که پرونده های مربوط به 
طرح های اشتغال زایی با سرعت و کیفیت مناسب، مراحل بررسی و تصویب را 
طی کرده  و طرح های واجد شــرایط برای ایجاد رونق اقتصادی به مرحله اجرا 
درآیند.مدیرعامل بانک توسعه تعاون خاطرنشان کرد: عملکرد ستودنی همکاران 
صف و ستاد بانک در اجرای شایسته طرح های ملی و تکالیف قانونی، موجب 
جلب اعتماد کارگزاران و سیاست گذاران به بانک شده و به همین دلیل، میزان 
عاملیت بانک در همکاری با دستگاه های اجرایی در حال افزایش است.مهدیان 
ضمن بررسی آمار و عملکرد شعب مرکزی و امام خمینی)ره( اردبیل به لحاظ 
وضعیت منابع و مصارف، اعتبارات و تسهیالت، مطالبات، ضمانت نامه ها و سایر 
آمارهای مربوطه، با مسئوالن و کارکنان این شعبه به گفت وگو نشست و در جریان 

فعالیت آنها قرار گرفت. 
وی افزود: اســتان اردبیل در زمینه گردشگری پتانســیل باالیی دارد و امضای 
تفاهم نامه بانک با ســازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی زمینه 
توســعه فعالیت های استان در حوزه گردشــگری را فراهم می کند. مهدیان در 
همین رابطه تصریح کرد: در حمایت از حوزه گردشــگری برنامه های حمایتی 

خوبی مصوب شده که تعاونی ها می توانند با دریافت این تسهیالت برای ایجاد 
اشتغال اقدام کنند و رســالت و هدف اصلی ما در بانک توسعه تعاون کمک به 
تعاونی ها و حمایت از فعالیت های این شرکت هاســت  که در این مسیر تمام 

تالش و همت خود را به کار خواهیم گرفت.
مهدیان، تالش همکاران برای تجهیز مناســب منابع را الزامی دانست و افزود: 
الزم است منابع بانکی در مســیر مناسب به کار گرفته شــود و نسبت مصارف 
به منابع بایستی مطابق اســتاندارد نظام بانکی تنظیم شــود ، در همین زمینه 
بازاریابی و جذب پرونده های بزرگ اعتباری برای رشد و شکوفایی بانکی و کمک 
به واحدهای تعاونی و تولیدی بســیار مهم تلقی می شود.رییس هیئت مدیره 
و مدیرعامل بانک توســعه تعاون خطاب به همکاران اســتان افزود: فعالیت 
بانکداری حائز ویژگی گروهی و تیمی اســت و با راهبــری صحیح همکاران و 
انسجام در پیشــبرد امور، کلیه واحدهای اســتانی قابلیت ارتقای درجه را پیدا 
می کنند.مهدیان در ادامه ســفر یک روزه خود در بازدید از باجــه بعثت اردبیل 
ضمن بررســی وضعیت عملکردی باجه بعثت گفت: باجه ها تمام تالش خود 
را جهت ارتقای درجه به شــعبه را انجام دهند و باجه هایــی که عملکرد بهتری 
داشته باشند، پس از اخذ مجوزهای قانونی با تکمیل چارت سازمانی به شعبه 
 ارتقا خواهند یافت.وی از ایجاد زیرساخت موردنیاز برای تفکیک آمار و عملکرد

 باجه ها از شــعب تابعه خبر داد و افزود: این ویژگی امــکان ارزیابی صحیح تر 
 و دقیق تــر عملکــرد باجه هــا و برنامه ریزی بــرای تبدیــل آنها به شــعبه را 

فراهم می آورد.
در این دیدارها عادل کریمی، سرپرست مدیریت شعب استان اردبیل، حافظی 
رییس شعبه مرکزی اردبیل، لطیفی رییس شــعبه امام خمینی)ره( اردبیل و 
حسن پور رییس باجه بعثت اردبیل توضیحاتی در خصوص عملکرد تخصصی 

استان و برنامه های پیشرو ارائه دادند.

شــرکت پاالیش نفت اصفهان با هدف حذف حلقه های وابستگی به واردات و 
بهره مندی از ظرفیت و توان داخلی در ساخت قطعات و تجهیزات، نمایشگاهی 
با محوریت قطعات مورد نیاز و اعالم نیازمندی های طبقه بندی شده برای برون 

سپاری ساخت )از طریق فراخوان مناقصه عمومی( برپا کرد.
 هیئت مدیره شــرکت پاالیش نفت اصفهان از این نمایشگاه که به همت اداره 
پشــتیبانی ســاخت داخل مدیریت کاالی پاالیشــگاه و با رویکرد حمایت و 
برخورداری بیشینه از توانمندی شرکت های سازنده و تولیدکننده داخلی برگزار 
شده است، بازدید کردند و بر بهره مندی از استراتژی های توسعه ساخت داخل 
تاکید داشــتند. نایب رییس هیئــت مدیره ضمن حمایــت از  برگزاری چنین 
نمایشــگاهی در ســال رونق تولید، گفت: ســاخت داخل، رویکرد و سیاستی 
کالن اســت که باید همیشــه به آن توجه کرد. جلیل رجب کردی، شناســایی 
نیازهای خارجی شــرکت پاالیش نفت اصفهان را از جمله اقدامات انجام شده 
در جهت بومی ســازی و جایگزینی با نمونه داخلی برشمرد و گفت: شناسایی 
توانمندی های سازندگان داخلی، موجب جلوگیری از خرید محصوالت خارجی 
دارای مشابه داخل است. وی با اشاره به اینکه صنعت در اختیار کسانی خواهد 
بود که دانش تکنولوژی تجهیزات و قطعات را داشته باشند، بیان کرد: ما ظرفیت 

زیادی در حوزه تولید و شــرکت های دانش بنیان داریم و فقط توجه و نگاه به 
ساخت داخل باید در اولویت باشد.

 نایب رییس هیئت مدیره شرکت پاالیش نفت اصفهان، شرایط امروز کشور و 
تحریم ها را یک فرصت دانست و اظهار داشت: بنا بر فرمایشات معظم رهبری 
اگر چه تحریم، محدودیت هایی را به وجودآورده است ولی فرصت هایی را هم 
به ارمغان آورده  که باید با آغوش باز به اســتقبال فرصت ها برویم. مدیر عامل 
شرکت پاالیش نفت اصفهان نیز با اشاره به سیاســت های خاص وزارت نفت 
درخصوص تامین مواد اولیه، قطعات، تجهیــزات و تولید تکنولوژی تاکید کرد: 
ساخت داخل به عنوان محوری ترین سیاست کشــور مطرح است بنابراین ما 
نیز بر تولید داخل تاکید بیشــتری داریم و اجازه نمی دهیم کاالهایی که امکان 
ســاخت آن در داخل وجود دارد، وارد شرکت شود. مرتضی ابراهیمی همچنین 
تصریح کرد: ما از تولیدکنندگان نیز انتظار داریم بیشــتر به کیفیت تولید داخل 
توجه کنند و با مدیریت هزینه تمام شــده، از رعایت استاندارد محصوالت خود 
نکاهند و شرایطی برای بهبود کیفیت و نوسازی و بازسازی واحدهای خود مطابق 
با تکنولوژی روز دنیا به وجود بیاورند تا نویدی برای صنعت و بسترساز افزایش 

رشد اقتصادی در کشور باشند.

علیرضا قاری قرآن مدیرکل راه و شهرسازی استان در اولین سفر شهرستانی 
خود به شهرستان تیران و کرون که با همراهی ابوالفضل ابوترابی، نماینده مردم 
در مجلس شورای اســالمی و مجید حججی فرماندار شهرستان و جمعی از 
مسئولین شهرستان صورت گرفت، ضمن بازدید از پروژه های راه و شهرسازی 
در نشست رؤسای ادارات این شهرســتان حضور یافت. قاری قرآن هدف از 
سفرهای شهرستانی را بازدید میدانی و آشنایی با پروژه ها عنوان کرد وگفت: 
با شرایط حاکم بر اقتصاد تنها راه پیشرفت پروژه ها اولویت بندی و انجام کار 

مشارکتی است.
 وی افزود: با توجه به پراکندگی مسائل در حوزه عمرانی الزم است تا نسبت به 
اولویت بندی پروژه ها اقدام و با تامین منابع الزم و با انجام کار مشارکتی یک 
به یک آنها را به سرانجام رسانیم. مدیرکل راه و شهرسازی استان بیان داشت: 
چیزی که حائز اهمیت اســت ایجاد ارزش افزوده برای شهرستان هاســت  
بنابراین با کمک تمامی دستگاه ها می توان پروژه ها را تکمیل و به بهره برداری 
رساند تا ارزش افزوده آن شامل شهرســتان شود. قاری قرآن به طرح اقدام 
ملی ساخت مسکن در شهرســتان اشاره داشــت و گفت: خوشبختانه این 
طرح در شهرستان تیران و کرون با آماده سازی 50 هکتار و به دستور ریاست 
جمهوری و به صورت پایلوت در اســتان کلید خورده و پیشرفت بسیار خوبی 
داشته که توسط بنیاد مسکن انقالب اسالمی احداث خواهد شد و با تسهیالتی 

که در نظر گرفته شده، تحویل متقاضیان واجدالشرایط خواهد شد.
 وی در ادامه در رابطه با بحث بازآفرینی سه شهر تیران، عسگران و رضوان شهر 
گفت: متاسفانه با توجه به حوادث طبیعی رخ داده در کشور همچون سیل و 
زلزله، اعتبارات بخش بازآفرینی به استان تخصیص پیدا نکرده ولی با این حال 

با تخفیف عوارض ساخت و با ارائه تسهیالت می توان بخشی از این مشکالت را 
حل و فصل کرد. وی اظهار داشت: خوشبختانه با وجود مشکالت در خصوص 
تخصیص قیر،  3000 تن قیر طی دو سال اخیر دریافت شده که به شهرهایی 
که مدارک شان کامل بوده تحویل شــده و در این راستا نیز شهرستان تیران و 
کرون از این سهمیه برخوردار بوده است. وی از دستگاه های دولتی خواست 
تا مطابق قانون، اراضی مازاد بر استفاده خود را با هر کاربری که موجود است 
به راه و شهرسازی تحویل دهند تا در راستای منافع همان شهر مورد استفاده 
قرار گیرد ضمن آنکه 20 درصد این اراضی می تواند در اختیار کارمندان همان 

دستگاه قرار گیرد. 
مدیرکل راه و شهرسازی درخصوص محور تیران، ســامان و تیران، چادگان 
گفت: پروژه تیران، ســامان در حوزه شهرستان 22 کیلومتر است که حدود 8 
کیلومتر آن زیرسازی شده و حدود 6 کیلومتر آن آماده بهره برداری است که به 
محض احداث دوربرگردان های موجود در طرح، این میزان به افتتاح خواهد 
رســید.14 کیلومتر باقی مانده هم برآورد اولیه انجام شــده که به 22 میلیارد 

تومان اعتبار نیاز دارد و مطالعات آن انجام شده است.
محور تیــران،  چادگان هم 31 کیلومتر اســت که 18 کیلومتــر آن در چادگان 
انجام شده و 13 کیلومتر آن در شهرســتان تیران و کرون در حال انجام است 
که بایستی با مشارکت شرکت عمران زاینده رود و شهرداری به اتمام برسد. 
این مقام مسئول با توجه به عمده مشــکالت شهرستان در حوزه واگذاری ها 
اظهار داشت:هدف،  کمک و همیاری به شهرداری هاست که این کار همواره در 
راســتای قوانین و ضوابط واگذاری انجام شده و در این شهرستان هم سعی 

می کنیم تا در همین راستا اقدام کنیم.

سقاهای روستایی بازهم افتخار آفریدند؛

 کسب مقام اول توسط شرکت آب و فاضالب روستایی استان اصفهان در مسابقات کشوری مهارت های فنی و تخصصی
 بهره برداری شرکت های آب و فاضالب

شــرکت آب و فاضالب روســتایی اســتان اصفهان، در بخش 
تعمیرات خطوط لوله اولین دوره مسابقات کشوری مهارت های 
فنی و تخصصی بهره برداری شرکت های آب و فاضالب توانست 
مقام اول را به خود اختصاص دهد.معاون بهره برداری شــرکت 
آب و فاضالب روستایی اســتان اصفهان با اعالم این خبر گفت: 
به پیشنهاد مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان و به 
منظور ایجاد بستر مناسب جهت پیشــبرد اهداف صنعت آب و 

فاضالب، توسعه مشارکت جمعی، افزایش سرعت، دقت و کیفیت انجام کار و ایجاد انگیزه در بین کارکنان 
صنعت آب و فاضالب، اولین دوره مسابقات مهارت های فنی و تخصصی در حوزه بهره برداری شرکت های 
آب و فاضالب شهری و روستایی کشور به میزبانی آب و فاضالب استان اصفهان برگزار شد.وی درخصوص 
برگزاری مسابقات اظهار داشت: اولین دوره مسابقات در سه مرحله استانی، بلوک های منطقه ای و کشوری 
و پنج بخش تعمیرات خطوط لوله و انتقال، نصب انشعاب آب، نصب انشعاب فاضالب، عیب یابی تابلوهای 
فرمان و بهداشت و کنترل کیفی اجرا شد.کاظم جعفری با اشاره به شرکت 12۹5 تیم در مرحله اول و 161 
تیم در مرحله دوم مسابقات افزود: 168 نفر در قالب 70 تیم از سراســر کشور به مرحله سوم یا کشوری 
این دوره از مسابقات راه یافتند و در نهایت از هر بخش سه تیم به عنوان اول تا سوم معرفی و از آنها تقدیر 
شد.اولین دوره مسابقات مهارت های فنی و تخصصی بهره برداری شــرکت های آب و فاضالب کشور، 
روزهای دهم و یازدهم دی ماه در سایت مسابقات واقع در مجتمع آموزشی پژوهشی اصفهان برگزار شد. 
این مسابقات، با حضور مهندس تقی زاده خامسی، معاون آب و آبفای وزارت نیرو و مهندس حمیدرضا 

جانباز، مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور افتتاح شد.
مدیرعامل شرکت آبفای استان اصفهان و رییس کمیته برگزاری اولین دوره مسابقات مهارت های فنی و 
تخصصی بهره برداری شرکت های آب و فاضالب کشور نیز در آیین آغاز برگزاری مسابقات گفت: افرادی 
که در بخش بهره برداری به کار گرفته می شوند باید از توان تخصصی و مهارت باالیی در زمینه فعالیت شان 
برخوردار باشند، چرا که چگونگی ارائه خدمات به مردم  ارتباط مســتقیم با نحوه کار کردن بهره برداران با 
تاسیسات و منابع دارد.مهندس هاشم امینی به برخی از دستاوردهای برگزاری این دوره مسابقات اشاره 
و تصریح کرد: قطعا برگزاری این مسابقات منجر به کشف استعدادهایی در صنعت می شوند که تاکنون 
دیده نشده بودند. وی با بیان اینکه ارتقای دانش نیروهای بهره برداری شرکت های آب وفاضالب  افزایش 
کیفیت خدمات را به دنبال دارد، اظهار داشــت: انتظار می رود در پایان اولین دوره مسابقات مهارت های 
فنی وتخصصی بهره برداری شرکت های آب و فاضالب کشور  با دستاوردهای قابل توجه، حال خوبی برای 

صنعت آب و فاضالب کشور رقم بخورد.

در اولین سفر شهرستانی مدیر کل راه و شهرسازی استان به تیران و کرون مطرح شد:

ایجاد ارزش افزوده برای شهرستان با تکمیل پروژه های راه و شهرسازی
در شرکت پاالیش نفت اصفهان صورت گرفت؛

برگزاری نمایشگاه »برون سپاری ساخت قطعات صنعتی با هدف حمایت از سازندگان داخلی و رونق تولید«

واحدهای بانک توسعه تعاون با افزایش کارایی، بستر موردنیاز را برای عملیات توسعه ای فراهم می کنند
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