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 بانک ها، اجرای دستور کاهش شعب خود را از شهرستان ها شروع کرده اند و این موضوع نارضایتی هایی را 
در برخی از شهرستان های اصفهان ایجاد کرده است؛

زورآزمایی شعب در شهرهای کوچک
3

 تک زنگ های خطرناک! 

  طی روزهای اخیر تماس های زیادی با پیش شماره های خارجی مشکوک با شهروندان اصفهانی صورت گرفته است که حاال 
پلیس فتا می گوید هدف از  تمام این تماس ها کالهبرداری است؛

5

بهره برداری از سامانه های 
 هوشمند و تجهیزات 

زیر ساختی ترافیکی شهر

 غلظت آالینده های هوا 
 در اصفهان 

افزایش می یابد

7

5

آگهی مزایده  )نوبت دوم(

مدیریت بانک کشاورزی استان اصفهان در نظر دارد امالک مازاد خود را به شرح جدول زیر از طریق برگزاری مزایده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( با 
آدرس Setadiran.ir به فروش برساند. بدینوسیله از متقاضیان درخواست می شود با مراجعه به آدرس اینترنتی فوق نسبت به ارائه پیشنهاد قیمت اقدام فرمایند.

ساعت 19  ساعت 14                                   تا تاریخ 98/10/30   تاریخ نمایش در سایت:           از تاریخ 98/10/14  
ساعت 14 تا تاریخ 98/10/30   مهلت بازدید:                                    از تاریخ 98/10/15   ساعت 8  
ساعت 19 تا تاریخ 98/10/30   مهلت ارائه پیشنهاد:                      از تاریخ 98/10/15    ساعت 9   

زمان بازگشایی:                                   تاریخ 98/11/1    ساعت 9
زمان اعالم برنده:                                تاریخ 98/11/1   ساعت 10
مهلت زمانی واریز وجه )عقد قرارداد( : 20 روز پس از اعالم به برنده 

مهلت زمانی واریز  وجه ) عقد قرارداد( برای وثیقه گذار: 20 روز پس از اعالم به برنده 

ضرورت دارد شرکت کنندگان در مزایده ، نسبت به بازدید از محل و کسب اطالع از وضعیت موجود امالک اقدام نمایند.

روابط عمومی بانک کشاورزی استان م الف:731473

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.

02 1  _  23540   
*733 *23540 #

امالک مازاد بانک کشاورزی استان اصفهان

ردیف
نام 

ساختمان
قدمت 

ساختمان
متراژ 
زمین

متراژ 
ساختمان

وضعیت 
شماره مالکیت

پالک 
ثبتی

قیمت کارشناسی 
)ریال(

تاریخ 
کارشناسی

مالحظاتآدرس ملک

با 
سند

بدون 
سند

1
بازار 
قنادها

1281798163.000.000.00098/5/26تاریخی

اصفهان میدان 
امام ابتدای 
بازار قنادها 
ضلع شمال

مساحت پشت 
تا پشت دیوارها 
116/5 مترمربع 

مساحت 
مفید همکف 
85 مترمربع 

مساحت مفید 
زیرزمین 43 

مترمربع

2
تره بار 
شهرضا

1373014716.050.000.00098/5/22

شهرضا بلوار 
جانبازان 

ضلع غربی 
میدان میوه و 
تره بار سابق 
پالک 145

زمین واگذاری 
شهرداری 

پروانه 
ساختمان دارد

3
تره بار 
نجف آباد

1373209159/917.995.000.00098/5/15

نجف آباد بلوار 
طالقانی جنب 
میدان میوه و 
تره بار سابق

زمین واگذاری 
شهرداری 

پروانه 
ساختمان دارد

1376159/913411.150.000.00098/5/26نهرخلج4

فریدن 
روستای 

نهرخلج جاده 
داران الیگودرز

قولنامه ای

ضرورت اصالح الگوی 
کشت در  راستای مقابله با 
فرونشست زمین در اصفهان

مسمومیت 327 اصفهانی 
 با گاز منو اکسید کربن
 طی 9 ماهه امسال

پرسپولیس هم بدون سرمربی شد؛

چه کسی جانشین 
»کالدرون« می شود؟

3
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6

           آگهی مزایده    
بانک کشاورزی   

استان اصفهان
صفحه 8صفحه اول

مدیرکل راه وشهرسازی استان مطرح کرد:

 چشم انداز طرح اقدام ملی 
کم کردن زمان امید برای خانه دار شدن
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نخست وزیر فرانسه عقب نشینی کرد
نخست وزیر فرانسه در نامه ای به اتحادیه های کارگری اعالم کرد حاضر است از طرح جنجالی افزایش 
سن بازنشستگی عقب نشینی کند. بعد از هفته ها اعتراض عمومی در فرانسه، دولت این کشور باالخره 
اعالم کرد حاضر است از بخش مهمی از طرح اصالحات نظام بازنشستگی عقب نشینی کند. »ادوارد 
فیلیپ« نخست وزیر فرانسه در نامه ای به اتحادیه های کارگری، اعالم آمادگی کرده است که در صورت 
پذیرش برخی از شروط توســط معترضان، از افزایش دو ساله سن بازنشستگی به ۶۴ سال صرف 
نظر کند. نامه فیلیپ در حالی ارسال شده اســت که اعتصاب اتحادیه های کارگری به طوالنی ترین 

اعتصابات عمومی تاریخ معاصر این کشور بدل شده است.

چین و آمریکا، سالی 2 بار مذاکره خواهند کرد
گزارش شده است که آمریکا و چین توافق کرده اند که هر شش ماه مذاکراتی با هدف حل نزاع ها و ایجاد 
اصالحات برگزار کنند. منابع آگاه به روزنامه وال اســتریت ژورنال گفته اند که این مذاکرات از چارچوب 
مذاکرات توافق تجاری جدا هستند. به گفته این منابع، این اقدام به سرپرستی استیون منوچین، وزیر 
خزانه داری آمریکا و لئو هه، معاون نخست وزیر چین صورت خواهد گرفت و قرار است در روز ۱۵ ژانویه 
توسط منوچین و نماینده تجاری آمریکا اعالم شــود. پکن اعالم کرده که لئو هه قرار است طی روزهای 

پیش رو »فاز یک« توافق تجاری را با آمریکا به امضا برساند و از ۱۳ تا ۱۵ ژانویه از واشنگتن دیدار کند.

جروزالم پست:

درخواست مصونیت قضایی »نتانیاهو« رد می شود
یک روزنامه صهیونیستی نوشت که مشاور حقوقی کنست قصد دارد تالش ها برای به تعویق انداختن 
تشکیل کمیته بررسی درخواست مصونیت نخست وزیر این رژیم را رد کند. به رغم امیدواری »بنیامین 
نتانیاهو« به تصویب شدن درخواستش برای دریافت مصونیت قضایی از پارلمان این رژیم )کنست(؛ 
اما رسانه های اسراییلی از احتمال رد شدن این درخواســت و برگزاری جلسه محاکمه وی خبر داد. 
بر این اساس، اکثریت واضحی در کنست مخالف اعطای مصونیت قضایی به نتانیاهو هستند که به 
همین دلیل انتظار می رود کمیته پارلمانی ضمن رد درخواست وی، راه را برای ارسال اتهامات نتانیاهو به 
دادگاه و برگزاری جلسه محاکمه وی هموار کند. به نوشته جروزالم پست، احزاب آبی وسفید، اسراییل 
بیتنا، کارگر، لیست مشترک اعراب و اتحادیه دموکراتیک اعالم کرده اند که اعضای آنها در کنست به 
درخواست نتانیاهو برای مصونیت رای مخالف خواهند داد. پیش تر گفته شده بود ادلستاین تالش 
می کند تا با ممانعت از تشکیل کمیته ای در کنســت، اجازه بررسی درخواست مصونیت نتانیاهو را تا 

زمان انتخابات ندهد.

عضو پیشین طالبان:

توافق صلح با آمریکا هفته جاری امضا می شود
یک عضو ســابق گروه طالبان با ادعای اینکه امضــای توافق نامه صلح طالبــان و آمریکا به دلیل 
تنش های موجود بین ایران و آمریکا با تاخیر مواجه شده است، گفت: با کاهش تنش ها به احتمال 
زیاد این توافق در هفته جاری امضا می شود. سیداکبرآغا به یکی از رسانه های داخلی افغانستان 
گفت که برخی ازکشورهایی که باید در مراسم امضای توافق نامه صلح حضور می یافتند، از شرکت 
در امضای توافق نامه بین طالبان و آمریکا خودداری کرده و به همین دلیل امضای توافق به تعویق 
افتاده است. وی، درباره اینکه نمایندگان کدام کشورها حاضر نشدند در مراسم امضای توافق نامه 
صلح شرکت کنند، چیزی نگفت؛ اما رسانه های افغانســتان گمانه زنی کرده اند که به احتمال زیاد 
نمایندگان کشورهای روسیه و چین به دلیل رابطه خوبی که با ایران دارند، حاضر به شرکت در این 

مراسم نشدند.

اقدام غیر متعارف سفیر انگلیس و شرکت در تجمعات دانشگاه امیر کبیر، واکنش های تند داخلی و خارجی را به همراه داشته است؛

فضولی انگلیسی

خبر بازداشت سفر انگلیس در میان تجمع  علیرضا کریمیان
کننــدگان دانشــگاه امیر کبیــر، یکی از 
داغ ترین خبرها در میان همه حواشــی مربوط به ســقوط هواپیمای 
اوکراینی بود. حضور  وی در میان معترضانی که به صورت ساختار شکنانه 
علیه نظام شعارهایی را سر داده بودند آنقدر غیر معمول و خالف شئون 
دیپلماتیک بود که ابتدا تالش کرد بدون بروز دادن هویت خود از مخمصه 
خالص شود؛ اما ظاهرا نتوانســت و در نهایت با شناسایی اش توسط 
ماموران و اعتراف خودش، توانست با استفاده از مصونیت دیپلماتیک 
آزاد شود. برخی از رسانه ها مدعی شده اند او در حال رهبری تجمعات روز 
شنبه بود. خبرگزاری تسنیم مدعی شده »مغازه ای روبه روی دانشگاه 
امیرکبیر محل اصلی هماهنگی های سفیر انگلیس در این ماجرا بوده 

است«.
 این خبرگــزاری در گفــت و گویی با یــک منبع آگاه امنیتی نوشــت:
 »ســفیر انگلیس بعد از حضور در مقابل دانشــگاه، مشغول تحریک
  و ســاماندهی معترضان بــود و بعد از آنکــه نیروهــای امنیتی به او

  مشــکوک شــدند وی را داخــل یــک مغــازه بازداشــت کردنــد.« 
 خبرگــزاری فــارس نیــز بــه نقــل از منبع مطلــع دیگری نوشــت: 
»برخی از حاضران در صحنــه می گویند که آقای ســفیر در حال تهیه 

 عکــس و فیلم از اتفاقــات و حوادث تجمع روز شــنبه و گفــت وگو با
 معترضان بوده است.

سفیر انگلیس در توییتی مدعی شــد تنها در حال سوگواری و شرکت 
در مراسم بزرگداشــت جان باختگان ســانحه هوایی بوده و تنها قصد 
همدردی با مردم ایران را داشته است؛ اما تهیه عکس و فیلم و برخی از 
شواهد دیگر ماجرا را پیچیده تر کرده است. یا وجود  اینکه راب مک ایر 
در توییتی مدعی شده است نیم ساعت پس از پایان تجمعات بازداشت 
شــده، وزارت امور خارجه ایران درباره موضوع بازداشــت چند ساعته 
سفیر انگلیس در تجمع مردم تهران اعالم کرد: در انتظار گزارش نیروی 

انتظامی و اطالع از جزییات امر هستیم. 
در مقابل این سکوت اما انگلیس با لحنی پیش دستانه بازداشت سفیر 
را مغایر با قوانین بین المللی دانسته و از این اقدام ایران بسیار شاکی و 
عصبانی است. اگر چه دولت موضع گیری را به انجام تحقیقات بیشتر 
موکول کرده اســت؛ اما برخی از نمایندگان مجلس خواستار اخراج و 
برخورد جدی با ســفیر انگلیس شــدند. محمد جواد ابطحی، نماینده 
مردم خمینی شهر در مجلس شورای اســالمی خواستار اخراج سفیر 

انگلیس در تهران شد. 
نماینده مردم خمینی شــهر در مجلس گفت: »طرحی را در خصوص 

کاهش مناسبات سیاسی ایران با سه دولت فرانسه، آلمان و انگلیس 
ارائه داده که در دستور کار مجلس قرار می گیرد.« علی مطهری، نماینده 
تهران نیز حرکت ســفیر انگلیس را »ناشــیانه« ارزیابی کرد و از وزارت 
خارجه خواست این اقدام را پیگیری کند. مطهری گفت: »نمی دانم این 
سفیر فرد با تجربه ای بوده یا نه اما از یک فرد با تجربه، چنین کاری بعید 
به نظر می رسد؛ شاید هم تصور می کرده کسی او را نمی شناسد و شخصا 
آمده که عکس بگیرد؛ اما به هر حال کار غیر معمولی اســت و می تواند 

باعث اعتراض آن کشور مربوطه شود.«
 در نهایت در مقطع حســاس کنونی به نظر نمی رســد دو طرف تمایلی 
برای وارد شــدن به یک ماجراجویی جدید داشته باشــند و به همین 
دلیل ســفیر انگلیس این بار از زیر بار مســئولیت حرکت ناشیانه خود 
شانه خالی خواهد کرد. شاید اگر در شــرایط دیگری بود اوضاع تا سر 
حد اخراج او به عنــوان عنصر نامطلوب هم پیــش می رفت همانگونه 
که پیش از این نیز حساســیت های زیادی بر سر ســفیر انگلیس در 
ایران وجود داشــت؛ اما شرایط امروز به گونه ای اســت که وزارت امور 
خارجه ترجیح می دهد با این گونه از ســاختار شــکنی ها کنار بیاید تا 
 شاید راهی برای خروج از تنش های داخلی و خارجی در سیاست خود

 دست یابد.

نشست غیرعلنی روز گذشته مجلس شورای اسالمی 
با حضور ســردار سرلشکر پاســدار حسین سالمی، 
فرمانده کل ســپاه پاســداران انقالب اسالمی برگزار 
شــد. احمد علیرضابیگــی، نماینده مــردم تبریز در 
مجلس با اشاره به نشست غیرعلنی مجلس، گفت: 
در این جلسه فرمانده کل سپاه عنوان کرد که پس از 
حمله موشکی سپاه به پایگاه آمریکایی عین االسد، 
پیش بینی هــای چندالیه ای که باید انجام می شــد 
صورت گرفت که اگر آمریکایی ها دســت به اقدامات 
متقابل زدند، مــا برنامه هــا و پیش بینی های الزم را 
داشــته باشــیم. آنچه که اتفاق افتاد این بود که ما با 
یک ابرقــدرت پنجــه در پنجه هم انداختــه بودیم و 
طبیعتا شرایط عادی بر کشور حاکم نبود.  وی افزود: 

سردار سالمی تاکید کرد که با وجود همه افتخاراتی که 
سپاه در ماجرای حمله موشکی به پایگاه عین االسد 
آفریده؛ اما جان مــا فدای ملت ماســت و من آرزو 
می کردم که مسافر بوئینگ ۷۳۷ بودم و با مسافران آن 
هواپیما می مردم و امروز در مقابل ملت ایران شرمنده 
نمی شــدم. نماینده مردم تبریز در مجلس شــورای 
اسالمی اظهار داشت: سردار ســالمی گفت که ما در 
ارتباط با این حادثه بیش از همه ناراحتیم و هیچ وقت 
فکر نمی کردیم کاری را انجام دهیم که توســط ما به 
مردم آسیب برسد.  علیرضابیگی خاطرنشان کرد: در 
این جلسه رییس مجلس از شفافیت و صداقت سپاه 
تجلیل کرد و از توضیحات سردار سالمی پیرامون این 
سانحه قدردانی به عمل آورد. وی افزود: در جلسه روز 

گذشته آقای الریجانی عنوان کرد که سپاه نقطه قوت 
ماست و دشمنان نیز نقطه قوت ما را هدف گرفتند که 
آن را تضعیف کنند و مجلس هم اجــازه نخواهد داد 
که ذره ای به روحیه جسارت و جنگاوری و تهور سپاه 
لطمه ای وارد شــود.  نماینده مردم تبریز در مجلس 
شورای اسالمی اظهار داشت: واقعیت مطلب این است 
که سپاه برای ما برتری آفریده و مجلس هم به هیچ 
عنوان حاضر نیست ذره ای خدشه بر روحیه دالوری و 

جنگاوری سپاه سرافراز ما وارد شود.

 در جلسه غیر علنی فرمانده سپاه با نمایندگان مجلس
 چه گذشت؟

 بررسی صالحیت داوطلبان کاندیداتوری انتخابات مجلس در شورای نگهبان تمام شد؛

رد صالحیت 13۵ نفر از نمایندگان مجلس دهم
در حالی که سخنگوی شورای نگهبان از پایان بررســی صالحیت داوطلبان کاندیداتوری انتخابات مجلس خبر داد، گزارش ها حکایت از رد صالحیت برخی از چهره های 
شاخص هر دو جناح اصالح طلب و اصولگرا دارد. در همین زمینه شورای نگهبان طی اطالعیه ای در مورد نامزدهای احراز صالحیت نشده اعالم کرد: آن عده از داوطلبان 
نمایندگی مجلس که صالحیت آنان مورد تایید قرار نگرفته است، می توانند شکایت خود را تحویل دهند. برخی رسانه ها هم با انتشار خبرهایی نسبت به معرفی برخی افرادی 
که صالحیت شان تایید و یا رد شده مطالبی نوشته و نام هایی را مطرح کرده اند. در بین چهره های شاخص سیاسی از میان تایید صالحیت شده ها نام افرادی همچون سید 
مصطفی میرسلیم، مرتضی آقا تهرانی، مجید انصاری، مسعود پزشکیان، الهام امین زاده، عبدالحسین روح االمینی، علی صوفی، مصطفی کواکبیان، سهیال جلودارزاده، 
احمد مازنی، پروانه مافی، محمدرضا بادامچی، سیدفرید موسوی، فریده اوالد قباد، ابوالفضل سروش همچنین گفته می شود »محمود صادقی« نماینده تهران که اخباری 
در مورد ردصالحیت احتمالی او منتشر شده بود، جزو تایید صالحیت شدگان هستند. پیگیری های خبرنگاران حکایت از این دارد که علی مطهری به دلیل عدم التزام به 
اسالم و نظام، بهروز نعمتی، سیدحسین نقوی حسینی، محمدعلی پورمختار، محسن کوهکن، نادر قاضی پور، غالمرضا کاتب، الیاس حضرتی، حمیده زرآبادی و محمدرضا 

تابش، روح ا...بیگی و پیام برازجانی دستیار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم به دلیل عدم التزام به اسالم ردصالحیت شده اند.

چهره روز

وز عکس ر

دیدار ظریف با پادشاه 
جدید عمان

وزیر خارجه کشورمان با پادشاه جدید عمان 
دیدار کرد. محمد جواد ظریف که به نمایندگی 
از دولت و ملت ایران برای شرکت در مراسم 
گرامیداشت ســلطان فقید عمان به مسقط 
سفر کرده است، با ســلطان هیثم بن طارق 
پادشاه جدید عمان دیدار کرد و ضمن تسلیت 
درگذشت سلطان قابوس، آغاز مسئولیت وی 
را تبریک گفت و آمادگی جمهوری اســالمی 
ایران را برای توسعه و تعمیق روابط دوستانه و 

دیرینه دو کشور اعالم کرد.

امیر قطر  با مقامات کشورمان دیدار و گفت وگو کرد
شیخ تمیم بن حمد آل ثانی در رأس هیئتی وارد تهران شــد. این اولین بار است که امیر قطر پس از 
انتخاب شدن به این سمت از سال ۲۰۱۳ به تهران سفر می کند. در این سفر او با رهبر انقالب و رییس 
جمهور کشورمان دیدار کرد. گفت وگو پیرامون مســائل دوجانبه، راه های تقویت آن و آخرین تحوالت 

منطقه ای به عنوان اهداف این سفر عنوان شده است. 
امیر قطر پنجشنبه گذشته در تماس تلفنی با رییس جمهوری اسالمی ایران با بیان اینکه قطر موضع 
دولت و ملت ایران را در قبال تحریم های کشورش فراموش نمی کند، گفت: ما مخالف هرگونه ایجاد 

تنش علیه جمهوری اسالمی ایران هستیم.

بلک واتر، ترور سردار سلیمانی را به ترامپ پیشنهاد کرد
بنیانگذار بلک واتر، ترور سردار سلیمانی را به ستاد انتخاباتی ترامپ پیشنهاد کرده بود. تارنمای شبکه 
سی ان ان به نقل از اسناد گزارش مولر )پرونده رسیدگی به نقش احتمالی روسیه در امور داخلی آمریکا( 
فاش کرد  که »اریک پرینس« بنیانگذار ارتش خصوصی بلک واتر )که اکنون به آکادمی تغییر نام یافته 
است( سال ها پیش و در جریان رقابت های انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶ آمریکا به ستاد انتخاباتی 

دونالد ترامپ توصیه کرده بود که به دنبال ترور سردار قاسم سلیمانی باشند.
 سی ان ان نوشت: پرینس این توصیه را در گزارشی با »اســتیو بنن« مدیر وقت تارنمای راست گرای 
»بریتبارت« در میان گذاشــت و بنن نیز آن را برای »کوری لواندووسکی« مدیر وقت ستاد انتخاباتی 

ترامپ فرستاد.

نخست وزیر اوکراین:

دیپلمات های ما در حال بررسی چگونگی دریافت غرامت از 
ایران هستند

حسن روحانی و ولودیمیر زلنسکی، رؤسای جمهور ایران و اوکراین عصر شنبه برای دومین بار با یکدیگر 
به صورت تلفنی در موضوع سقوط هواپیمای اوکراینی در آسمان ایران گفت وگو کردند. رییس جمهوری 
اوکراین با تاکید بر اینکه حقایق درباره این حادثه را نمی توان پنهان کرد، افزود: کارشناســان اوکراینی 
حاضر در ایران همچنان به کار خود ادامه خواهند داد. زلنسکی ضمن تشکر از جامعه بین الملل به ویژه 
کانادا، ایاالت متحده آمریکا و بریتانیا به دلیل حمایت هایشان از کی یف در جریان این حادثه، از شرکای 
بین المللی اوکراین خواست تا زمان تکمیل تحقیقات این حادثه، متحد و مصمم باقی بمانند. او همچنین 
از پرداخت غرامت به خانواده قربانیان این حادثه خبر داد. نخست وزیر اوکراین افزود که دیپلمات های 

اوکراینی نیز همزمان در حال بررسی چگونگی دریافت غرامت از مقامات ایرانی هستند.

گزارش ادعایی نیویورک تایمز از مبادله پیام میان تهران و واشنگتن
روزنامه نیویورک تایمز در یک گزارش ادعایی بعضی از جزییات عملیات علیه حاج قاسم سلیمانی 
در عراق و تبادل پیام میان ایران و آمریکا بعد از آن برای ایجاد مفرهایی برای پرهیز از عمیق شدن 
بحران را گزارش کرده است. این روزنامه می نویسد که مقام های دولت ترامپ در آمریکا برای ۱۸ ماه 
در مورد اینکه آیا باید فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران ایران را هدف بگیرند یا نه بحث می کردند. 
براساس این گزارش زمانی که در ماه مه گذشته با حمالت به چهار نفتکش در منطقه تنش با ایران 
باال گرفته بود، جان بولتون، مشاور وقت امنیت ملی رddس جمهور آمریکا، از ارتش و سازمان های 
اطالعاتی خواســت گزینه هایی برای منصرف کــردن تعرض های ایران تهیه کنند. به نوشــته این 
 روزنامه، یکی از گزینه های ارائه شده به جان بولتون ترور قاسم سلیمانی و برخی دیگر از فرماندهان
  ســپاه پاســداران بود. از آن زمان بود که تالش برای ردگیری ســفرهای ســردار سلیمانی شدت

 بیشتری یافت.

کافه سیاست

نماینده مجلس:

باید اعتماد به جامعه 
بازگردد

نماینده اردکان در مجلس گفت: باید اعتماد را به 
جامعه بازگردانیم و عدم شفافیت را چاره جویی 
کنیم، زیرا کارآمدی منجــر به افزایش اعتماد، 
ایمان و امید به آینده می شود. محمدرضا تابش 
گفت: آنچه طی دو هفته پیش بر کشور گذشت 
در عین تلخــی، موجب ایجــاد فرصت هایی 
شــد که ایران عزیز و جامعه را تا حد زیادی از 
آســیب پذیری حفظ کرد. وی افزود: شهادت 
سردار ســلیمانی و واکنش جامعه به شهادت 
این ســردار ملی، تفرقه ها و ناامیدی را ترمیم 
کرد. نماینده مــردم اردکان ادامه داد: حوادثی 
که پس از شهادت سردار سلیمانی مانند جان 
باختن مردم کرمان در مراسم تشییع پیکر این 
سردار، ریزش تونل در مســیر بم به جیرفت، 
سقوط اتوبوس و هواپیمای اوکراینی به دلیل 
شلیک موشــک، فرصت همبســتگی را فرو 
ریخت و ناامیــدی و بی اعتمــادی را جلوه گر 
کرده و نگرانی نســبت به آینده را تشدید کرد. 
وی با بیان اینکه عدم توجه به تغییر رویکردها 
نتیجه ای جز افزودن بحران ها، یأس و ناامیدی 
نخواهد داشت، اضافه کرد: مردم مقدرات شان 
را به دست ما ســپرده اند، همچنین گاز، نفت 
و درآمدشــان را. تابش اظهار داشــت: باید از 
امنیت، آرامش و پیشرفت کشور و تحقق آمال 
مردم دفاع کرده و کشــور را در مسیر توسعه و 
ترقی قرار دهیم، با مردم شــفاف باشــیم و به 
آنها دروغ نگوییم. تابش اظهار کرد: منشأ همه 
این موضوعات بی اعتمادی به مردم اســت، 
باید اقداماتی شود تا اعتماد به جامعه بازگردد، 
عدم شــفافیت را چاره جویی کنید و کارآمدی 
حاکمیت در عمل منجر بــه افزایش اعتماد و 

ایمان شود.

 اگر چه دولت موضع گیری را به انجام تحقیقات بیشتر 
موکول کرده است؛ اما برخی از نمایندگان مجلس خواستار 

اخراج و برخورد جدی با سفیر انگلیس شدند

بین الملل
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ضرورت اصالح الگوی کشت در  راستای مقابله با فرونشست 
زمین در اصفهان

رییس اداره مدیریت بحران و کاهش مخاطرات بخش کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان 
اصفهان گفت: اصالح الگوی کشــت می تواند به کاهش پدیده فرونشست در استان اصفهان یاری 
برساند. عباسعلی جمشیدی اظهار داشت: فرونشست ماندگار در دشت ها در اثر برداشت بی رویه 
آب های زیرزمینی و تخلیه آبخوان ها رخ می دهد که منجر به فشرده شدن الیه های رسی می شود. 
جمشیدی با اعالم اینکه سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان مطالبه گر پدیده فرونشست زمین 
است، ابراز داشت: با توسعه کشت گیاهان دارویی و انتقال کشت از فضای باز به فضای گلخانه ای و 

توسعه کشت نشایی و تغییر زمان کشت از بهاره به پاییزه، درصدد مقابله با کم آبی برآمدیم.

چین، مقصد صادرات سنگ آهن استان اصفهان
مدیرکل گمرکات استان اصفهان گفت: کشــور چین مقصد سنگ آهن استان اصفهان بوده و طی ۹ ماه 
ابتدای امسال بالغ بر ۵۱ میلیون دالر ارزآوری به همراه داشته است. رسول کوهستانی با اعالم اینکه در 
سال جاری جهت صادرات سنگ آهن عوارض صادراتی اخذ می شود، اظهار داشت: سنگ آهن با تعرفه 
۲۶۰۱ در نظام هماهنگ طبقه بندی کاال )HS( طی ۹ ماهه ابتدای ســال جاری بالغ بر ۸۰۸ هزار و ۴۸۱ 
تن و به ارزش ۵۱ میلیون و ۴۹۰ هزار دالر  صادرات داشته است. وی افزود: مقصد ۹۸ درصد از صادرات 
ماده خام معدنی سنگ آهن از استان اصفهان به کشور چین بوده است. کوهستانی بیان داشت: صادرات 
سنگ آهن از استان اصفهان در مقایسه با مدت مشابه ســال گذشته از لحاظ وزنی ۱۰۰ درصد و از لحاظ 

ارزش ۳.۵ برابر رشد داشته است.

تاثیر  به روز نبودن طرح فرش های ایرانی در کاهش صادرات
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان گفت: به روز نبودن طرح های فرش ایرانی 
طی رقابت موثر در بازارهای جهانی و کاهش صادرات آن به دیگر کشورها موثر است. سید حسن قاضی 
عسگر با بیان اینکه اصفهان به عنوان یکی از قطب های تولید فرش دستباف در کشور شناخته می شود، 
اظهار داشت: سهم صادرات اســتان اصفهان در تولید فرش یک میلیارد و ۷۳۸ میلیون دالر بوده و رتبه 
پنجم صادرات کل کشور را به خود اختصاص داده است. وی افزود: در شرایط تحریم های ناجوانمردانه با 
تکیه بر صادرات غیرنفتی و اقتصاد مقاومتی می توان به توسعه صادرات اقالمی مانند فرش یاری رساند؛ 
اما فعاالن بخش خصوصی در زمینه فرش، بازارهای مهمی مانند ایاالت متحده و چین را از دست داده اند 
که بخشی از آن به علت عدم پاسخ به نیاز بازار و کمبود طرح های به روز در بازارهای جهانی است. قاضی 
عسگر با اشاره به اینکه سهم اصفهان از صادرات فرش هرسال با کاهش مواجه بوده است، تصریح کرد: در 
استان اصفهان بالغ بر ۴۲۰ هزار نفر بافنده فرش فعال وجود دارد که ۸۰ هزار نفر از این تعداد در شهرستان 

اصفهان فعالیت دارند.

تولید 15 درصد محصوالت گلخانه ای کشور در اصفهان
استان اصفهان با تولید ساالنه ۳۰۰ هزار تن محصول گلخانه ای، ۱۵ درصد نیاز کشور به این محصوالت 
را تامین می کند. مدیرامورباغبانی سازمان جهادکشاورزی استان سطح زیرکشت گلخانه های استان 
رابیش از ۲ هزار هکتار بیان کرد و گفت: با راه اندازی ۷ شهرک گلخانه ای درشهرستان های اصفهان، 
دهاقان، فالورجان، خمینی شهر، نجف  آباد وتیران وکرون ساالنه ۳۰۰ هزارتن محصول گلخانه ای 
همچون خیار، گوجه، بادمجان، فلفل دلمه در این شهرســتان ها تولیدو نیاز ۱۵ درصد کشور به این 
محصوالت تامین می شــود. احمدرضا رییس زاده با بیان اینکه صــادرات صد هزارتن محصوالت 
گلخانه ای درسال گذشته ۲۰۰ میلیون دالری ارز اوری برای کشور داشته افزود: با ایجاد این گلخانه ها 

زمینه اشتغال بیش از ۴۰ هزارنفر شده است. 

بانک ها، اجرای دستور کاهش شعب خود را از شهرستان ها شروع کرده اند و این موضوع نارضایتی هایی را در برخی از 
شهرستان های اصفهان ایجاد کرده است؛

زورآزمایی شعب در شهرهای کوچک

اصفهان پــس از تهران دارای بیشــترین  مرضیه محب رسول
تعداد شــعب بانکی در کشــور محسوب 
می شود. سپرده های مردم هم پس از تهران در اصفهان بیشتر از همه 
جای کشور اعالم شده، پس بانکداری امروز در استان اصفهان کسب و 
کار به صرفه ای است؛ اما در شرایطی که بانک ها برای کاهش شعب خود 
در سراسر کشور و به خصوص در اســتان اصفهان تحت فشار هستند، 
سیاست های اجرا شده توســط این نهادهای مالی مشکالتی را برای 
ساکنان شهرستان ها و شهرهای کوچک در استان اصفهان ایجاد کرده 

است. 
دولــت و بانک مرکزی فشــارها برای تعطیلی شــعب و اســتفاده از 
ســرمایه های غیر مالی بانک ها را به خصوص بــا کاهش نقدینگی در 
گردش کشور افزایش داده اند. شبکه بانکی کشــور باید تا آخر امسال 
حداقل ده هزار شعبه خود را تعطیل کند؛اما اینکه آیا این نهادهای مالی 
حاضر به واگذاری بازار به رقبا و کم کردن شعب خود در شهرهای بزرگ 
که سودآوری زیادی برای آنها دارد، هســتند سوال اساسی است که با 
بررســی های اجمالی می توان راه حل زیرکانه بانک ها را برای حل این 

الزام قانونی پیدا کرد. 
بانک ها در حال تعطیلی شــعب خود در شهرهای کوچک هستند، این 
در حالی است که بیشترین تراکم شعب بانکی در مراکز استان هاست.

فرهاد دژپســند، وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در سال گذشته تاکید 
کرده بود  تعداد شــعب بانکی با در نظــر گرفتن نیازهــا و مالحظات 
منطقه ای کاهش می یابد. وی با بیان اینکه برنامه جدی برای کاهش 
شــعب داریم؛ اما باید در این زمینه نیازمندی ها و مالحظات منطقه ای 
را در نظر بگیریم، اظهار کرد: در مورد شــعب بانکــی، لزوما »کاهش« 
موضوعیت ندارد و ممکن اســت در برخی نقاط، ایجاد شــعب جدید، 
کارکرد اقتصادی و اجتماعی داشته باشد؛ اما در مجموع تعداد شعب 

کاهش پیدا خواهد کرد. 
 این مســئله اما ظاهرا در برخی از شهرســتان های اصفهــان از جمله
اســت. آورده  وجــود  بــه  را  زیــادی  مشــکالت  شــهرضا    

 سمیه محمودی، نماینده مردم شــهرضا و دهاقان در مجلس با انتقاد 
از تعطیل کردن شــعب بانک ها در شهرستان شــهرضا گفت: تعطیلی 
چندین شعبه بانک در شهرضا مسائلی را ایجاد کرده و سبب نارضایتی 

مردم شده است. 
نماینده مردم شــهرضا و دهاقــان در مجلس با بیــان این که تعطیلی 
شــعب بانک ها باید در شهرضا متوقف شــود، افزود: تعطیلی بانک ها 
با توجه به تراکم و مســیرها با هم همخوانی نــدارد و اگر هماهنگی با 
 مسئوالن شهرستان انجام می شد، می توانستیم طور دیگر برنامه ریزی

 کنیم.
 این اعتراض در برخی دیگر از شهرســتان های کشور از جمله بروجن، 
برخی از شهرهای کرمانشاه و سبزوار هم صورت گرفته است. در حالی 
که بانک های خصوصی در شهرهای بزرگ بیشــتر فعالیت می کنند و 
بانک های دولتی شعبه های بیشتری در شهرستان ها دارند حال برای 
اینکه دولتی ها بازی را به خصوصی ها واگــذار نکنند به جای تعطیلی 
شعب خود در مراکز استان ها در حال کاهش شعبه های خود در شهرهای 
کوچک هستند. استفاده از ابزارهای الکترونیکی دراین مناطق کمتر از 
شهرهای بزرگ است و احتیاج به شعب بیشتر احساس می شود؛ اما 
آنچه مشخص اســت بانک ها همچنان اولویت اصلی شان سودآوری 

است که نمی توانند در شهرهای کوچک به آن برسند.

رییس اتاق بازرگانــی اصفهان، قوه قضاییــه را پناه 
فعاالن اقتصادی دانست و گفت: امروز شاهد قوانینی 
هستیم که باعث تعارض منافع میان فعاالن اقتصادی 
و دســتگاه های اجرایی در جامعه شده است. محمد 
گلشــیرازی با اشــاره به موضوعی که ذهــن فعاالن 
اقتصادی را مشغول کرده، گفت: چنانچه شفافیت به 
صورت عینی رقم بخورد، فضا برای فعاالن اقتصادی 
فراهم می شود و نمود عینی آن راه اندازی سامانه ارزی 

بانک مرکزی است که کمک زیادی کرد. رییس اتاق 
بازرگانی اصفهان با تاکید براینکه باید جامعه در تمام 
حوزه ها اطالع داشته باشد، تصریح کرد: شهروندان با 
دریافت اطالعات، نه تنها باید مطلع باشند بلکه بر روند 
امور باید نظارت کنند و سازمان ها پاسخگو باشند که در 
این صورت می توانیم امیدوار به افزایش پاسخگویی و 
اعتماد به مردم و سرمایه اجتماعی با شفافیت باشیم. 
وی ادامه داد: نگــرش مورد تاکید قــوه قضاییه این 
است که نظارت باید دائمی باشد و توسط انجمن ها و 
تشکل های مردم نهاد و حلقه های واسط میان دولت 
و ملت رقم بخورد که در نهایت بــه قوام اجتماع مردم 
ساالر و دین ساالر کمک می کند. رییس اتاق بازرگانی 

اصفهان با بیان اینکه اگر قبول کنیم در شــرایط جنگ 
اقتصادی هستیم و شرایط معمول نیست، می بینیم 
که با قوانین عادی نمی توانیم عمل کنیم، افزود: الزم 
است عرف را در کنار قوانین عادی درنظر بگیریم تا بین 
نهادهای اقتصادی و حاکمیتی دچار تعارض نشویم. 
وی ادامه داد: امروزه عمده اختالف با بانک ها بر ســر 
نرخ بهره بانکی اســت که در دعاوی بیش از ۴۰ درصد 
مطالبه کرده اند. گلشــیرازی افزود: استجازه قرار بود 
تشریفات را کم کند، اما اصل برائت و بی طرفی باید مورد 
توجه باشد، این مهم باید در تمدید استجازه باید مورد 
توجه قراربگیرد، همچنین استفاده از ابزار کفالت الزمه 

هم بستگی در شرایط اقتصادی است. 

رییس اتاق بازرگانی اصفهان:

قوه قضاییه، پناه فعاالن اقتصادی است

یخچال فریزر

بازار

 در مورد شعب بانکی، لزوما »کاهش« موضوعیت ندارد 
و ممکن است در برخی نقاط، ایجاد شعب جدید، کارکرد 
اقتصادی و اجتماعی داشته باشد؛ اما در مجموع تعداد 

شعب کاهش پیدا خواهد کرد

یخچال فریزر امرسان مدل 
TF16T329CLA

قیمت: 4،250،000 تومان

یخچال و فریزر دوقلوی 
سامسونگ مدل 

RR30PN-RZ30PN
قیمت: 18،370،000 تومان

یخچال و فریزر ال جی 
SXI535NS مدل

قیمت: 32،700،000 تومان

ثبت نام و استفاده از سامانه های فروشگاهی
در شرایط کنونی دولت ها بدون استفاده از فناوری اطالعات نمی توانند برخی از فرآیندهای مدیریت، 
تصمیم گیری و تصمیم سازی در سطح ملی را به نحو مطلوب به انجام برسانند و سازمان های دولتی 
نیز با توســعه کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات در فرآیندها و روش های خود موفق به ارائه بهتر و 
سریع تر خدمات به شهروندان شده اند. در خصوص صندوق فروش نیز به کارگیری فناوری اطالعات 
به منظور سامان دهی صنوف و فعالیت اقتصادی کشور که عموم مردم با آن ارتباط دارند، حائز اهمیت 
است.مهم ترین اهداف و کارکردهای کلیدی نظام سامانه فروش عبارتند از: شفاف سازی تدریجی 
مبادالت و فعالیت های اقتصادی و تجاری در راستای ایجاد زیرساخت مالیات الکترونیکی، تحقق 
اهداف دولت الکترونیکی و اقتصاد مقاومتی، ایجاد عدالت نسبی مالیاتی، مدیریت جریان مالی، 
توســعه و تقویت ابعاد کنترلی و نظارتی، بهبود فضای کســب وکار  و بخش خصوصی از این رو، بر 
اســاس ماده )۳( آیین نامه اجرایی تبصره )۲( ماده )۱۶۹( قانون مالیات های مستقیم مبنی بر 
تعیین مشاغل مشمول نصب سامانه صندوق فروش مشــاغل و حرف زیر مشمول نصب سامانه 

فروش هستند:
۱-وکال  ۲-مشاوران حقوقی و مشاوران خانواده  ۳-دفاتر اسناد رسمی  ۴-مشاوران امالک  ۵-تاالر 
پذیرایی، رستوران ها، چلوکبابی ها، کبابی ها، اغذیه فروشــی 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

۶-مرکز اقامتی از قبیل هتل ها، هتل آپارتمان ها، میهمان پذیرها، میهمان سراها، میهمان خانه ها، 
مسافرخانه ها، باغ ویالها، اقامتگاه های بین راهی و متل ها

۷-نمایشــگاه ها و فروشــگاه های وســایط نقلیه موتوری )به استثنای ماشــین آالت راه سازی، 
ساختمانی و کشاورزی( ۸-آرایشگاه های مردانه و زنانه  ۹-آجیل و خشکبار فروشی ها )به استثنای 
مشمولین ماده )۸۱( قانون مالیات های مستقیم و واردکنندگان( ۱۰-قنادی ها و شیرینی فروشی ها، 
آب میوه فروشی ها، بستنی و فالوده فروشــی ها ۱۱-میوه و تره بار فروش های مستقر در میادین 

میوه و تره بار، بار فروشی های میوه و تره بار، میوه فروشی ها ۱۲-مجموعه های فرهنگی و ورزشی
۱۳-لوازم تحریر و نوشت افزار فروشی ها )به استثنای تولید کنندگان و وارد کنندگان(

۱۴-بازی های رایانه ای )گیم نت ها( و کافی نت ها
۱۵-دفاتر خدمات ارتباطی )دفتر خدمات مشترکین تلفن همراه و ثابت و خدمات پستی(، دفاتر 
خدمات الکترونیکی )از جمله دفاتــر پلیس+۱۰، دفاتر خدمات الکترونیک شــهر، دفاتر خدمات 

پیشخوان دولت و خدمات الکترونیک قضایی(.
صاحبان مشاغل مذکور، از ابتدای سال ۱۳۹۹ ملزم به استفاده از ســامانه صندوق فروش )پایانه 
پرداخت متصل به شبکه پرداخت بانکی( و صدور صورتحســاب فروش )فاکتور( مطابق مقررات 
هســتند. این امکان فراهم شده که صاحبان مشــاغل و حرف مذکور از ابتدای مهرماه سال جاری، 
 با مراجعــه به درگاه عملیــات الکترونیکی ســازمان امور مالیاتی کشــور به نشــانی الکترونیکی
 https://tax.gov.ir نسبت به ثبت سریال استاندارد پایانه یا پایانه های پرداخت متصل به شبکه 
پرداخت بانکی خود )کارتخوان های بانکی( اقدام کنند. مؤدیان هنگام مراجعه به سامانه الکترونیکی 
مذکور، وارد ســامانه ثبت نام الکترونیکی و ارائه شماره اقتصادی شده، در قسمت ثبت مشخصات 
صندوق فروش و حافظه مالیاتی و پس از وارد کردن نام کاربری و رمز عبور، نسبت به ثبت مشخصات 
اقدام کنند. سازمان امور مالیاتی کشور پیش از این و در اجرای حکم بند )ی( تبصره )۶( قانون بودجه 
سال ۱۳۹۸، صاحبان مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی را ملزم به ثبت نام در 
نظام سامانه فروش و نصب و استفاده از پایانه فروش از ابتدای مهرماه سال جاری کرده بود. اکنون 
که گام های اساسی استقرار وتوسعه سامانه های فروشــگاهی برای نیل به شفافیت ونظم فضای 
کسب وکار وگسترش عدالت مالیاتی توسط نظام مالیاتی برداشته شده است، مؤدیان نیز با ثبت نام 
و استفاده از این سامانه ها می توانند مکمل این اقدامات وتالش ها باشند و از سوی دیگر در مشاغل 

خود از مزایا و قابلیت های این سامانه ها در ایجاد نظم، شفافیت و اعتماد بهره مند شوند.

کافه اقتصاد

مالیات

عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان طال و سنگ های قیمتی اصفهان گفت: به زودی بازارچه سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی با پیش بینی اشتغال 
۲۵۰۰ نفر در اصفهان ایجاد خواهد شد. ابراهیم حبیب الهی با بیان اینکه حدود دو سال پیش طرحی مبنی بر بررسی توانمندی اصفهان در زمینه معادن، تراش و فروش 
سنگ های قیمتی از سوی معاونت توسعه ایمیدرو مطرح و بیش از ۱۵ جلسه در این باره برگزار شد، اظهار کرد: طی جلساتی که با انجمن ها و تشکل ها، اتحادیه صنایع 
دستی، اداره فنی و حرفه ای، سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی، اتحادیه و انجمن طال و همچنین انجمن صنایع دستی برگزار شد، معایب، محاسن و نقاط ضعف 
و قوت این موضوع بررسی و نتایج آن به نماینده سازمان ایمیدرو انتقال داده شد. وی ادامه داد: ایمیدرو با توجه به همدلی و تعامل گروه ها، سازمان ها و انجمن های 
خصوصی در اصفهان، دستور تشکیل کنسرسیوم و بازارچه توانمندی مربوط به سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی را صادر کرد. عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان 
و صادرکنندگان طال و سنگ های قیمتی اصفهان تاکید کرد: رویکرد معاون اقتصادی استاندار اصفهان نیز با توجه به فعال کردن بخش خصوصی استان، مثبت بود که 
اکنون به منظور تسهیل موانع بر سر راه همکاری می کنند. وی بابیان اینکه اصفهان، از لحاظ تعداد تراشنده سنگ قیمتی و مصرف در رتبه دوم کشور قرار دارد، توضیح 

داد: البته این شامل تمام کارگاه های طالسازی و نقره سازی و همچنین بخش فیروزه کوبی می شود.

راه اندازی بازارچه سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی در اصفهان

اتاق بازرگانی اصفهان 
میزبان هیئت 

گردشگری لهستانی
اتاق بازرگانی اصفهان میزبان یک 
شرکت لهســتانی به منظور ارائه 
خدمات این شــرکت به فعاالن 
اقتصادی اصفهان بــود. هیئت 
لهســتانی برای در اختیــار قرار 
دادن تجربه های خــود در زمینه 
مارکتینگ و برگزاری نمایشگاه 

به اصفهان ابراز تمایل کرد.

وز عکس ر
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آگهی

مفاد آراء
10/177 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 

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

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

1- رای  شماره  9765  مورخ  1398/08/08 آقای / خانم جعفر راست قلم     فرزند  محمود    
به شماره کالسه  1446    وبه شماره شناســنامه 528  و به شماره ملی    1284461491  
صادره نسبت به شش   دانگ یکباب  انباری   به مساحت 351.24 مترمربع پالک شماره 
881 فرعی از   111    اصلی واقع  در   نخود جاری انــدان  بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  
ملک خمینی  شهر شامل ثبت در صفحه 277 دفتر 122 ومالحظه نقشه ملک  وگزارش 

کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
2- رای  شــماره  0994  مورخ  1398/09/18 آقای / خانم حمیرا جلیلی    فرزند  علی شا   
به شماره کالسه  1773    وبه شماره شناســنامه 602  و به شماره ملی    4171480000  
صادره نسبت به3 دانگ  شــش   دانگ یکباب  خانه دوطبقه در حال ساخت   به مساحت 
169.66   مترمربع پالک شماره 1244 فرعی از   99    اصلی واقع  در   جوی آباد  بخش  14  
اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل مع الواسطه از مالکیت غالمرضا جعفری  سند  
59410  مورخ 98/06/21  دفتر 139ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه 

و محرز گردیده است.
3- رای  شماره  0992  مورخ  1398/09/18 آقای / خانم غالمرضا جعفری     فرزند  محمود    
به شماره کالسه  1772    وبه شماره شناسنامه 34  و به شماره ملی    1129848175  صادره 
نسبت به3 دانگ  شش   دانگ یکباب  خانه دوطبقه در حال ساخت   به مساحت 169.66   
مترمربع پالک شماره 1244 فرعی از   99    اصلی واقع  در   جوی آباد  بخش  14  اصفهان 
حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل سند  59410  مورخ 98/06/21  دفتر 139ومالحظه 

نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
4- رای  شماره  9639  مورخ  1398/08/02 آقای / خانم عبدالرحیم دادخواه     فرزند  اسداله   
به شماره کالسه  1879    وبه شماره شناســنامه 1667  و به شماره ملی    1141253771  
صادره نسبت  به شش   دانگ یکباب  خانه  به مســاحت 271.08   مترمربع پالک شماره 
1187 فرعی از   104    اصلی واقع  در   اصغر آباد  بخــش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک 
خمینی  شهر شامل مع الواسطه از ارائه قولنامه  فاطمه جاری نجف آبادی  صفحه 316دفتر 

605ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
5- رای  شــماره  0459  مورخ  1398/09/04 آقای / خانم زیبا مادری ورنوســفادرانی     
فرزند  غالمرضا    به شماره کالســه  1254    وبه شماره شناسنامه 3125  و به شماره ملی    
1141233940  صادره نسبت به3 دانگ  شــش   دانگ یکباب  خانه به مساحت 85.50 
مترمربع پالک شماره 487 فرعی از   87    اصلی واقع  در   ورنوسفادران   بخش  14  اصفهان 
حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل مع الواسطه از کوکب سلطان امیر یوسفی ومالحظه 

نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
6- رای  شــماره  0461  مــورخ  1398/09/04 آقای / خانم عبدالرضا حاجی هاشــمی  
ورنوسفادرانی      فرزند  براتعلی     به شماره کالسه  1277   وبه شماره شناسنامه 454  و به 
شماره ملی    1141048000  صادره نسبت به3 دانگ  شش   دانگ یکباب  خانه به مساحت 
85.50 مترمربع پالک شماره 487 فرعی از   87    اصلی واقع  در   ورنوسفادران   بخش  14  
اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شــامل مع الواسطه از کوکب سلطان امیر یوسفی 

ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
7- رای  شــماره  1031  مــورخ  1397/01/30 آقای / خانم عبدالرضــا اصغری  فرزند  
رمضانعلی     به شماره کالســه  1751    وبه شــماره شناســنامه 185  و به شماره ملی    
1141070553  صادره نسبت به3 دانگ  شــش   دانگ یکباب  خانه 3 طبقه  به مساحت 
198.18 مترمربع پالک شــماره 776 و 777 فرعی از   158    اصلــی واقع  در   صدر آباد    
بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل مع الواسطه از شهر داری خمینی 
شهر ثبت در صفحه 566 دفتر 4 و صفحه 385 دفتر 127  ومالحظه نقشه ملک  وگزارش 

کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
8- رای  شماره  1032  مورخ  1397/01/30 آقای / خانم مریم  اصغری   فرزند  محمد علی      
به شماره کالسه  1752    وبه شماره شناسنامه 22399  و به شماره ملی    1140223569  
صادره نسبت به3 دانگ  شش   دانگ یکباب  خانه 3 طبقه  به مساحت 198.18 مترمربع 
پالک شماره 776 و 777 فرعی از   158    اصلی واقع  در   صدر آباد    بخش  14  اصفهان 
حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل مع الواسطه از  مالک رسمی شهر داری خمینی شهر 
ثبت در صفحه 566 دفتــر 4 و صفحه 385 دفتر 127  ومالحظه نقشــه ملک  وگزارش 

کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
9- رای  شماره  1135  مورخ  1397/09/20 آقای / خانم کریم رحیمی  فرزند  حسن      به 
شماره کالسه  1111    وبه شماره شناســنامه 12660  و به شماره ملی    1140502786  
صادره نسبت به3 دانگ  شش   دانگ یکباب  خانه به مساحت 200 مترمربع پالک شماره 
586 فرعی از   158    اصلی واقع  در   صدر آباد    بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  
شهر شامل مع الواسطه از شــهر داری خمینی شهر ثبت در صفحه 486 دفتر 3 ومالحظه 

نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
10- رای  شــماره  1136  مورخ  1397/09/20 آقای / خانم زهــرا رحیمی اندانی فرزند  
عزیز اله   به شماره کالســه  1109    وبه شــماره شناســنامه 18220  و به شماره ملی    
1140181742  صادره نســبت به3 دانگ  شــش   دانگ یکباب  خانه به مساحت 200 
مترمربع پالک شماره 586 فرعی از   158    اصلی واقع  در   صدر آباد    بخش  14  اصفهان 
حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل مع الواسطه از شهر داری خمینی شهر ثبت در صفحه 

486 دفتر 3 ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
11- رای  شــماره  0214  مــورخ  1397/08/27 آقــای / خانم بهرام شمســی مقدم     
فرزند  نصرت اهلل   به شماره کالســه  1500    وبه شماره شناســنامه 6  و به شماره ملی    
1129844781  صادره نســبت به شــش   دانگ یکباب  خانه به مساحت 180  مترمربع 
پالک شــماره 320 فرعی از   159    اصلی واقع  در   اراضی شمالی     بخش  14  اصفهان 
حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شــامل مع الواسطه از مالکیت ســند 3592 سند 42095 
 مورخ 98/05/31 دفتر 301 ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز

 گردیده است.
12- رای  شماره  0760  مورخ  1397/09/10 آقای / خانم غالمعلی رحمتی  فرزند  کرمعلی  
به شماره کالسه  1478    وبه شماره شناســنامه 738  و به شماره ملی    1141106991  
صادره نسبت به   شش   دانگ یکباب  مغازه  به مساحت 37.84 مترمربع پالک شماره 17 
فرعی از   110    اصلی واقع  در   کک و موش اندان    بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک 
خمینی  شهر شامل سند 4029 و سند 74711 مورخ 98/03/22 دفتر172 ومالحظه نقشه 

ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
13- رای  شــماره  1794  مــورخ  1398/02/17 آقای / خانم طیبــه عزیزاللهی  فرزند  
عباســعلی   به شماره کالســه  0901    وبه شــماره شناســنامه 3542  و به شماره ملی    
1140688197  صادره خمینی شــهر  نسبت به 3 دانگ مشــاع از    شش   دانگ یکباب  
خانه  به مساحت 190.05 مترمربع پالک شماره 297 فرعی از   107    اصلی واقع  در   بابا 
فضلگاه   بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل ثبت در صفحه 215 دفتر 

466ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
14- رای  شماره  1795  مورخ  1398/02/17 آقای / خانم محمد علی نجار پور فروشانی         
فرزند  رضا   به شماره کالســه  0900    وبه شماره شناســنامه 12492  و به شماره ملی    
1140501100  صادره خمینی شــهر  نسبت به 3 دانگ مشــاع از    شش   دانگ یکباب  
خانه  به مساحت 190.05 مترمربع پالک شماره 297 فرعی از   107    اصلی واقع  در   بابا 
فضلگاه  بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل ثبت در صفحه 215 دفتر 

466ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
15- رای  شماره  0407  مورخ  1398/09/03 آقای / خانم زهرا بنی صادقیان  فرزند  عباس        
به شماره کالسه  1268    وبه شماره شناسنامه 51346  و به شماره ملی    1280402806  
صادره نسبت به 3 دانگ مشاع از    شش   دانگ یکباب  خانه  به مساحت 158.20 مترمربع 

پالک شماره 668 فرعی از   107    اصلی واقع  در   بابا فضلگاه      بخش  14  اصفهان حوزه 
ثبت  ملک خمینی  شهر شامل سند 40309 مورخ 98/02/26 دفتر 301ومالحظه نقشه 

ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
16- رای  شماره  0405  مورخ  1398/09/03 آقای / خانم محمد علی آقائی   فرزند  اسداهلل        
به شماره کالسه  1267    وبه شماره شناســنامه 842  و به شماره ملی    1141095416  
صادره نسبت به 3 دانگ مشاع از    شش   دانگ یکباب  خانه  به مساحت 158.20 مترمربع 
پالک شماره 668 فرعی از   107    اصلی واقع  در   بابا فضلگاه   بخش  14  اصفهان حوزه 
ثبت  ملک خمینی  شهر شامل سند 40309 مورخ 98/02/26 دفتر 301ومالحظه نقشه 

ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
17- رای  شــماره  1167  مورخ  1398/09/23 آقای / خانم هاجر خســروی فروشانی         
فرزند  محمد  به شــماره کالســه  1495    وبه شماره شناســنامه 1130202828  و به 
شماره ملی    1130202828  صادره اصفهان  نســبت به 3 دانگ مشاع از    شش   دانگ 
یکباب  ساختمان در حال ساخت  به مســاحت 155.83 مترمربع پالک شماره 28 فرعی 
از   114    اصلی  واقع  در   شــمس آبــاد   بخش  14  اصفهان حــوزه ثبت  ملک خمینی  
 شهر شامل ســند 12011 ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشــناس  مالحظه و محرز 

گردیده است.
18- رای  شــماره  1165  مورخ  1398/09/23 آقای / خانم مهدی اله خدا  فروشــانی         
فرزند  عبدالرضا   به شماره کالسه  1487    وبه شــماره شناسنامه 1463  و به شماره ملی    
1141323613  صادره مرکزی  نسبت به 3 دانگ مشــاع از    شش   دانگ یکباب  خانه 
درحال ساخت   به مساحت 155.83 مترمربع پالک شماره 28 فرعی از   114    اصلی واقع  
در   شــمس آباد   بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل سند 12012 

ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
19- رای  شــماره  1016  مورخ  1398/09/19 آقای / خانم سید صادق موسوی  فرزند  
سید مســیب   به شماره کالســه  1754    وبه شماره شناســنامه 1522  و به شماره ملی    
1142495027  صادره خمینی شــهر  نسبت به شــش   دانگ یکباب ساختمان درحال 
ساخت   به مســاحت 154.40مترمربع پالک شــماره 691 فرعی از   99    اصلی واقع  در   
جوی آباد    بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شــهر شامل سند 32043 مورخ 
 98/07/20 دفتر 300 ومالحظه نقشــه ملــک  وگزارش کارشــناس  مالحظه و محرز 

گردیده است.
20- رای  شــماره  7918  مــورخ  1398/06/24 آقای / خانم ســید محمد علی برکات 
دیباجی  فرزند  رضا   به شماره کالســه  1032    وبه شماره شناسنامه 78  و به شماره ملی    
1141541084  صادره خمینی شــهر  نسبت به  شــش   دانگ یکباب  خانه  به مساحت 
342.50 مترمربع پالک شــماره 619 فرعی از   72    اصلی واقع  در   فروشان    بخش  14  
اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل ثبت  در صفحه 26 دفتر 365 ومالحظه نقشه 

ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
21- رای  شماره  0700  مورخ  1398/09/09 آقای / خانم صدیقه حاجی باقری فروشانی          
فرزند  عباسعلی  به شــماره کالسه  2124    وبه شماره شناســنامه 395  و به شماره ملی    
1141607867  صادره نسبت به 3 دانگ مشاع از    شش   دانگ یکباب  خانه  به مساحت 
116.50 مترمربع پالک شماره 1849 فرعی از   87    اصلی واقع  در   ورنوسفادران   بخش  
14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شــهر شامل ســند 11027 ومالحظه نقشه ملک  

وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
22- رای  شــماره  0702  مــورخ  1398/09/09 آقای / خانم حســین حیدریان   فرزند  
عباسعلی  به شماره کالســه  2123    وبه شــماره شناســنامه 17176  و به شماره ملی    
1142386481  صادره نسبت به 3 دانگ مشاع از    شش   دانگ یکباب  خانه  به مساحت 
116.50 مترمربع پالک شماره 1849 فرعی از   87    اصلی واقع  در   ورنوسفادران بخش  14  
اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل مع الواسطه از مالکیت صدیقه حاجی باقری 

سند 11027 ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
23- رای  شــماره  1417  مورخ  1398/09/27 آقای / خانم مریم جباری   فرزند  تقی  به 
شماره کالســه  1710    وبه شماره شناسنامه 2347  و به شــماره ملی    5110207550  
صادره نسبت به    شش   دانگ یکباب  خانه  به مســاحت 117.90مترمربع پالک شماره 
4243 فرعی از   87    اصلــی واقع  در   ورنوســفادران بخش  14  اصفهــان حوزه ثبت  
ملک خمینی  شــهر شــامل ثبت در در صفحه 521 دفتر 231 صفحــه 13 دفتر 112 و 
 صفحه 19 دفتر 113 ومالحظه نقشــه ملک  وگــزارش کارشــناس  مالحظه و محرز

 گردیده است.
24- رای  شــماره  1340  مورخ  1398/09/25 آقای / خانم علی ملکوتی ورنوسفادرانی          
فرزند  ابراهیم  به شماره کالسه  1692    وبه شماره شناســنامه 14588  و به شماره ملی    
1140144643  صادره خمینی شــهر  نسبت به   شــش   دانگ یکباب  خانه  به مساحت 
94 مترمربع پالک شماره 2341 فرعی از   87    اصلی واقع  در  ورنوسفادران    بخش  14  
اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل سند 45084 مورخ 64/05/28 دفتر 61 مع 
الواسطه از جمیله شاه زمانی  ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز 

گردیده است.
25- رای  شــماره  1152  مورخ  1398/09/23 آقای / خانم امراهلل اخوان فرزند  محمد          
به شماره کالسه  2104    وبه شماره شناسنامه 46  و به شماره ملی    1141032325  صادره 
نسبت به   شش   دانگ یکباب  خانه  به مساحت 200 مترمربع پالک شماره 769 فرعی از   
158    اصلی واقع  در  صدر آباد     بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل 
مع الواسطه از شهر داری خمینی شهر ثبت در صفحه 484 دفتر 3   ومالحظه نقشه ملک  

وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
 26- رای  شــماره  7074  مورخ  1394/11/17 آقای / خانم مرضیــه ابراهیمیان  فرزند  
عزیز اله   به شــماره کالســه  3003    وبه شــماره شناســنامه 2116  و به شماره ملی    
1141223856  صادره خمینی شهر  نسبت به  3 دانگ مشاع از   شش   دانگ یکباب  خانه 
دو طبقه   به مساحت 156.6 مترمربع پالک شماره 1349 و 1349.1 فرعی از   85    اصلی 
واقع  در  بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شــهر شامل سند 124124 مورخ 
86/12/11 دفترخانه  63 ومالحظه نقشــه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز 

گردیده است.
27- رای  شــماره  7073  مورخ  1394/11/17 آقای / خانــم روح اهلل مختاری   فرزند  
خداداد         به شــماره کالســه  3002    وبه شــماره شناســنامه 198  و به شماره ملی    
1141144050  صادره خمینی شهر  نسبت به  3 دانگ مشاع از   شش   دانگ یکباب  خانه 
دو طبقه   به مساحت 156.6 مترمربع پالک شماره 1349 و 1349.1 فرعی از   85    اصلی 
واقع  در  بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شــهر شامل سند 124124 مورخ 
 86/12/11 دفترخانه  63 ومالحظه نقشــه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز

 گردیده است.
28- رای  شــماره  1219  مــورخ  1398/09/24 آقای / خانم عبــاس خالوئی  خوزانی          
فرزند  غالمعلی   به شماره کالسه  1761    وبه شماره شناسنامه 24303  و به شماره ملی    
1140234633  صادره نسبت به  شش   دانگ یکباب  ساختمان در حال ساخت  به مساحت 
159.50 مترمربع پالک شــماره 3288 فرعی از   72    اصلی واقع  در فروشان بخش  14  
اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل سند 8014  ومالحظه نقشه ملک  وگزارش 

کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
29- رای  شــماره  1211  مــورخ  1398/09/24 آقای / خانم عبــاس خالوئی  خوزانی          
فرزند  غالمعلی  به شماره کالسه  1758    وبه شماره شناسنامه 24303  و به شماره ملی    
1140234633  صادره نسبت به  شش   دانگ یکباب  خانه قدیمی مخروبه   به مساحت 
115.05 مترمربع پالک شــماره 3288 فرعی از   72    اصلی واقع  در  فروشان بخش  14  
اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل سند 8014  ومالحظه نقشه ملک  وگزارش 

کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
30- رای  شــماره  1214  مــورخ  1398/09/24 آقای / خانم عبــاس خالوئی خوزانی           
فرزند  غالمعلی  به شماره کالسه  1759    وبه شماره شناسنامه 24303  و به شماره ملی    
1140234633  صادره نسبت به  شش   دانگ یکباب  ساختمان در حال ساخت   به مساحت 
159.50 مترمربع پالک شماره 3288 فرعی از   72    اصلی واقع  در  فروشان  بخش  14  
اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل سند 8014  ومالحظه نقشه ملک  وگزارش 

کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
31- رای  شــماره  1217  مــورخ  1398/09/24 آقای / خانم عبــاس خالوئی   خوزانی         
فرزند  غالمعلی  به شماره کالسه  1760    وبه شماره شناسنامه 24303  و به شماره ملی    
1140234633  صادره نسبت به  شش   دانگ یکباب  خانه   قدیمی  و مخروبه به مساحت 
149 مترمربع پالک شــماره 3288 فرعی از   72    اصلی واقع  در  فروشــان  بخش  14  

اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل سند 8014  ومالحظه نقشه ملک  وگزارش 
کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.

32- رای  شماره  1442  مورخ  1398/09/27 آقای / خانم حسن راجی   فرزند  جعفر  به 
شماره کالسه  1708    وبه شماره شناسنامه 775  و به شماره ملی    1817891367  صادره 
نسبت به  شش   دانگ یکباب  خانه  به مساحت 98.35 مترمربع پالک شماره 540 فرعی 
از   72    اصلی واقع  در  فروشان  بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شهر شامل 
مع الواسطه از مالکیت رجبعلی جعفری  ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه 

و محرز گردیده است.
33- رای  شــماره  7983  مورخ  1398/06/26 آقای / خانم رضوان پیمانی فروشــانی            
فرزند  نوراهلل   به شــماره کالســه  0165    وبه شماره شناســنامه 150  و به شماره ملی    
1755156790  صادره نسبت به  شــش   دانگ یکباب  خانه  به مساحت 287 مترمربع 
پالک شــماره 745 فرعی از   72    اصلی واقع  در  فروشــان بخــش  14  اصفهان حوزه 
ثبت  ملک خمینی  شــهر شامل مع الواســطه از مالکیت رجعلی عمو چی ثبت در صفحه 
 331 و 328 دفتر 157 ومالحظه نقشــه ملــک  وگزارش کارشــناس  مالحظه و محرز 

گردیده است.
34- رای  شــماره  10235  مــورخ  1398/08/28 آقای / خانم هاجر مســلمی خوزانی            
فرزند  قاسم    به شــماره کالســه  1467    وبه شماره شناســنامه 485  و به شماره ملی    
1141274795  صادره نسبت به 3 دانگ مشاع از  شش   دانگ یکباب  خانه  به مساحت 
223.40 مترمربــع پالک شــماره 582 و 3256 و 3257 فرعــی از   85    اصلی واقع  در 
خوزان  بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شــهر شامل ســند 40947 مورخ 
 98/02/30 دفتر 301  ومالحظه نقشــه ملــک  وگزارش کارشــناس  مالحظه و محرز 

گردیده است.
35- رای  شــماره  10236  مورخ  1398/08/28 آقای / خانم محمد رضا امینی  خوزانی            
فرزند  وهاب   به شماره کالسه  1468    وبه شماره شناســنامه 10574  و به شماره ملی    
1140358707  صادره نسبت به 3 دانگ مشاع از  شش   دانگ یکباب  خانه  به مساحت 
223.40 مترمربــع پالک شــماره 582 و 3256 و 3257 فرعــی از   85    اصلی واقع  در 
خوزان  بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خمینی  شــهر شامل ســند 40947 مورخ 
 98/02/30 دفتر 301  ومالحظه نقشــه ملــک  وگزارش کارشــناس  مالحظه و محرز 

گردیده است.
تاریخ انتشار نوبت اول :98/10/08 
تاریخ انتشار  نوبت دوم :98/10/23 

م الف:  711131  نبی اله یزدانی  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر 
مفاد آراء

10/178 آگهی موضوع ماده ســه قانون وماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی    

نظر به صــدور آراء صادره هیات موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر درمنطقه ثبت جنوب اصفهان ولذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواســت خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است 
در صورت انقضاي مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر 

خواهد شد.
1- رای شماره 2403 مورخ 98/06/21 هیات اول آقاي ابراهیم ایزدي دنبه به شناسنامه 
شماره 1262 کدملي 1289074704 صادره اصفهان فرزند یداله بر ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 142/11 مترمربع مفروزی از پالک شماره 4786 اصلي واقع در اصفهان بخش 
5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف آقای حسینعلی 

دهقان خریداری شده است.
2- رای شــماره 3396 مورخ 98/09/07 هیات اول آقاي حمیدرضــا رحیمي لنجي به 
شناسنامه شماره 1018 کدملي 1292720077 صادره اصفهان فرزند نوراهلل بر ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 150/17 مترمربع مفروزی از پالک شــماره 4786 اصلي واقع در 
اصفهان بخش  5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف 

آقای رضا لری خریداری شده است.
3- رای شماره 2126 مورخ 98/05/24 هیات اول آقاي رضا محمدي آدرگاني به شناسنامه 
شــماره 9 کدملي 5419494280 صادره مبارکه فرزند لطفعلي بر چهار دانگ مشــاع از 
ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 129/05 مترمربع مفروزی از  پالک شماره131 فرعي 
از4483 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان به موجب بیع نامه 

و مع الواسطه از طرف آقای حیدر نادری دستجردی خربداری شده است.
4- رای شماره 2906 مورخ 98/08/04 هیات اول خانم زرین تاج عبدي به شناسنامه شماره 
120 کدملي 3440764184 صادره بندرلنگه فرزند شیرزاد بر دو دانگ مشاع از ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 129/05 مترمربع مفروزی از  پالک شماره131 فرعي از4483 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه 

از طرف آقای حیدر نادری دستجردی خربداری شده است.
5- رای شماره 3048 مورخ 98/08/21 هیات اول آقاي  امیر سعیدي به شناسنامه شماره 
932 کدملي 1289103275 صادره فرزند هوشــنگ بر ششــدانگ یکباب ساختمان به 
مساحت116/64 مترمربع مفروزی از پالک شــماره131 فرعي از 4483 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف 

خانم محترم صانعی خونساری خریداری شده است.
6- رای شــماره 3010 مورخ 98/08/19 هیات اول آقاي قربانعلي عابدي گشنیگاني به 
شناسنامه شماره 3 کدملي 6339836607 صادره شهر کرد فرزند غالمعلی بر ششدانگ 
یکبابخانه به مســاحت 142/74 مترمربع مفروزی از  پالک شماره 4786 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف 

آقای علی مصدق خریداری شده است.
7- رای شــماه 2912 مورخ 98/08/06 هیــات اول آقاي محمود وحیددســتجردي به 
شناســنامه شــماره 16808 کدملي 1282637381 صادره فرزند محمد بر ششــدانگ 
یکبابخانه به مساحت 207/60 مترمربع مفروزی از پالک شماره 391فرعي از4999 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی 

اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
8- رای شماره 3367 مورخ 98/09/04 هیات اول آقاي منصور نجفي به شناسنامه شماره 
1 کدملي 5649566712 صادره فرزند حسن بر ششدانگ یکبابخانه به مساحت 198/05 
مترمربع مفروزی از پالک شماره 3056 فرعي از5000 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه 
ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.

9- رای شماره 3391 مورخ 98/09/05 هیات اول آقاي سید محمد هاشمي به شناسنامه 
شــماره 25413 کدملي 1282722662 صادره اصفهان فرزند ســید حسن بر ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 201/05 مترمربع مفروزی از پالک شــماره  4786 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف 

آقای قدیرعلی هادیان خریداری شده است.
10-  رای شماره 3243 مورخ 98/08/28 و رای اصالحی شماره 3469 مورخ 98/09/12 
هیات اول آقاي محمد جــواد صادقیان دهاقاني به شناســنامه شــماره 1413 کدملي 
1289737177 صادره اصفهان فرزند امراله بر 1/5 دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب 
ساختمان به مساحت 45/91 مترمربع مفروزی از پالک شماره 2811 فرعي از 5000 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی 

اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
11-  رای شماره 3245 مورخ 98/08/28 و رای اصالحی شماره 3468 مورخ 98/09/12 
هیات اول آقاي رسول صادقیان دهاقاني به شناسنامه شماره 8160 کدملي 1292975210 
صادره اصفهان فرزند امراله بر 1/5 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
45/91 مترمربع مفروزی از پالک شــماره 2811 فرعي از 5000 اصلي واقع در اصفهان 
بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی 

گردیده است.
12-  رای شماره 3206 مورخ 98/08/27 و رای اصالحی شماره 3471 مورخ 98/09/12 
هیات اول آقاي امرله صادقیان دهاقاني به شناسنامه شــماره 9 کدملي 5129608143 
صادره شهرضا فرزند ابراهیم بر1/5 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
45/91 مترمربع مفروزی از پالک شــماره 2811 فرعي از 5000 اصلي واقع در اصفهان 

بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی 
گردیده است.

13-  رای شماره 3246 مورخ 98/08/28 و رای اصالحی شماره 3466 مورخ 98/09/12 
هیات اول خانم شهین صفریان بروجني به شناسنامه شماره 1370 کدملي 1289332738 
صادره اصفهان فرزند نصراله بر1/5 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
45/91 مترمربع مفروزی از پالک شــماره 2811 فرعي از 5000 اصلي واقع در اصفهان 
بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی 

گردیده است.
14-  رای شــماره 3397 مورخ 98/09/07 هیات اول آقاي رحمت اله محمدي طادي به 
شناسنامه شماره 11 کدملي 1111333440 صادره فالورجان فرزند محمد بر سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 151 مترمربع مفروزی از پالک شماره131 فرعي 
از4483 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان به موجب بیع نامه 

و مع الواسطه از طرف آقای حیدر رمضان پور دنبه خریداری شده است.
15-  رای شــماره 3398 مورخ 98/09/07 هیات اول خانم جواهر دهقاني دستجردي به 
شناسنامه شــماره 46 کدملي 1288638337 صادره اصفهان فرزند ابراهیم بر سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 151 مترمربع مفروزی از پالک شماره131 فرعي 
از4483 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان به موجب بیع نامه 

و مع الواسطه از طرف آقای حیدر رمضان پور دنبه خریداری شده است.
16-  رای شماره 3544 مورخ 98/09/20 هیات اول آقاي  محمد رضا طایي به شناسنامه 
شماره 116 کدملي 1209643359 صادره ســمیرم فرزند خسرو بر ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 97/15 مترمربع مفروزی از پالک شــماره 102فرعي از 4348 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان به موجب بیع نامه عادی از طرف خانم 

عفت شریفی سده خریداری شده است.
17-  رای شــماره 3013 مــورخ 98/08/19 و رای اصالحــی شــماره 3742 مــورخ 
98/10/03 هیات اول آقاي غالمرضا زماني علویجه به شناسنامه شماره 40463 کدملي 
1280830204 صادره فرزند محمد بر ششــدانگ یکباب ساختمان به مساحت 347/77 
مترمربع مفروزی از پالک شماره151 فرعي از4483 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه 
ثبت ملک جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواســطه از طرف آقای کریم غزنوی 

تبریزی خریداری شده است.
18-  رای شماره 2031 مورخ 98/05/19 هیات اول خانم ساناز رستگار پناه به شناسنامه 
شماره 2154 کدملي 1288273061 صادره اصفهان فرزند علي بر 194 سهم از 291 سهم 
ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 90/80 مترمربع مفروزی از پالک شماره 34 فرعي 
از3016 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای مالکیت 

رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
19-  رای شماره 2095 مورخ 98/05/23 هیات اول آقاي سید مهدي ناجي به شناسنامه 
شماره 1271131382 کدملي 1271131382 صادره اصفهان فرزند سید علي بر 97 سهم 
مشاع از291 سهم ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 90/80 مترمربع مفروزی از پالک 
شماره34 فرعي از3016 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان 

در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
20-  رای شــماره 3489 مورخ 98/09/14 هیات اول  آقاي رمضان کریمي به شناسنامه 
شماره 41 کدملي 5239679002 صادره فرزند محمد بر ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
113/78 مترمربع مفروزی از پالک شــماره3065 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه 
ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.

21-  رای شماره 3538 مورخ 98/09/19 هیات اول آقاي  سید اصغر هاشمي به شناسنامه 
شماره 46 کدملي 4622915863 صادره شهر کرد فرزند سیدحسین بر سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 100/42 مترمربع مفروزی از پالک شماره 4786 
اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنــوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع 

الواسطه از طرف آقای حسن طادی خریداری شده است.
22-  رای شماره 3539 مورخ 98/09/19 هیات اول خانم خدیجه کاظمي شیخ شباني به 
شناسنامه شماره 47 کدملي 4622926245 صادره شهر کرد فرزند حسین  بر سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 100/42  مترمربع مفروزی از پالک شماره 
4786 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان به موجب بیع نامه 

و مع الواسطه از طرف آقای حسن طادی خریداری شده است.
23-  رای شــماره 3552 مورخ 98/09/20 هیات اول آقاي  محمود قانع به شناســنامه 
شماره 72 کدملي 1288687702 صادره اصفهان فرزند حسین بر ششدانگ یکباب مغازه 
به مساحت 25/70 مترمربع مفروزی از پالک شــماره 36 فرعي از 4484 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی مشاعی اولیه 

مفروز ثبتی گردیده است.
24-  رای شماره 3553 مورخ 98/09/20 هیات اول آقاي محمود قانع به شناسنامه شماره 
72 کدملي 1288687702 صادره اصفهان فرزند حسین بر ششــدانگ یکباب مغازه به 
مساحت 5/10 مترمربع مفروزی از پالک شماره 36 فرعي از 4484 اصلي واقع در اصفهان 
بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی 

گردیده است.
تاریخ انتشار نوبت اول : 98/10/08
تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/10/23

م الف: 712994  اعظم قویدل  رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
ابالغ دادخواست وضمائم

10/179 بدینوسیله به آقاي 1- امیرحســین فرجی 2- پروانه هاشم گلوگردی 3- فتانه 
 کریمی خوندابی 4- مصطفی نیکبخت 5- حســین احمدی  فعاًل مجهول المکان ابالغ 
مي گرددکه خواهان علیرضاصابری فرزند محمد به نشاني شهرضا سروستان خ صبا فرعی 
 3 آخرکوچه دادخواستي به خواسته الزام به انتقال رسمی ســواری پژو به شماره انتظامی 
483 ط 24  ایران 53 به این شورا تســلیم  که  بکالســه 98 / 468 ش6 ح  ثبت و وقت 
رسیدگي براي روز یکشنبه مورخ  27 / 11 / 98  ساعت 30 / 3 عصر تعیین گردیده اینک 
حسب درخواست خواهان و به تجویزماده 73 ق 0 آ 0 د 0 م مراتب یک نوبت دریکي از جراید 
کثیراالنتشار آگهي مي شودتا ازتاریخ انتشــارظرف یک ماه بامراجعه به دبیرخانه شوراي 
حل اختالف شماره 6 حقوقي شهرضا حاضرشویدواگربعداً احتیاج به نشرآگهي باشد یک 
نوبت منتشرخواهدشدومدت آن ده روزخواهدبود. م الف: 727760  رئیس دبیرخانه 

شوراي حل اختالف شماره 6 حقوقي شهرضا 
ابالغ اخطاريه اجرائي 

10/180 محکوم علیه : محمدعلی ارم آبادی مجهول المکان،  محکوم له : ناصرمحمدیان 
کهرویه به آدرس شــهرضا میدان امام بلوارآیت اله غفاری فرعی 5 پ 4 ، به موجب راي 
شماره 455 مورخ 30 / 7 / 98 حوزه سوم شوراي حل اختالف شهرستان شهرضا که قطعیت 
یافته است محکوم علیه محکوم است به :1- پرداخت مبلغ چهل میلیون ریال بابت اصل 
خواسته  2- پرداخت مبلغ 000 / 270 / 2 ریال بابت هزینه دادرسی   3- پرداخت خسارت 
 تاخیرتادیه نسبت به خواسته ازتاریخ چک مذکور 485573 - 10 / 12 / 97 و 485575 -
 1 / 12 / 97    4- پرداخت حق االجرادرحق صندوق دولت 0  محکوم علیه مکلف اســت 
ازتاریخ اجرائیه ظرف ده روزمفادآن رابه موقع اجرابگذاردیاترتیبي براي پرداخت محکوم به 
بدهد یامالي معرفي کندکه اجراء حکم واستیفاء محکوم به ازآن میسرباشدودرصورتي که 
خودراقادربه اجراي مفاداجرائیه نداندبایدظرف مهلت مزبورصورت جامع دارائي خودرابه 
قسمت اجراء تسلیم کند واگرمالي نداردصریحًااعالم نماید.   م الف: 729572  قاضي 

شوراي حل اختالف شعبه سوم حقوقی شهرضا 
تحديد حدود اختصاصی

10/181  شماره نامه: 139885602022000805 نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ 
قطعه زمین مزروعی به پالک شماره 32 فرعی از 178-  اصلی واقع در مزرعه عیسی آباد 
جز بخش 9 حوزه ثبتی بادرود که طبق ســوابق و پرونده ثبتــی به نام مصطفی محمدی 
بادی فرزند علی در جریان ثبت اســت و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده 
است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید 
حدود پالک مرقوم در روز چهارشــنبه مورخ 98/11/16  ساعت 9 صبح در محل شروع و 
به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و 
ســاعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق 
ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. 
م الف:727564 ســید مجتبی موســی کاظمی محمدی مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت 

ملک بادرود
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غلظت آالینده های هوا در اصفهان افزایش می یابد
وضعیت جوی به نسبت پایدار و سکون نسبی هوا طی چند روز آینده سبب افزایش غلظت آالینده ها و 
ناسالم شدن کیفیت هوا در کالن شهر اصفهان می شود. کارشناس مسئول پیش بینی اداره کل هواشناسی 

اصفهان اظهار داشــت: بررسی نقشه های 
هواشناسی بیانگر استقرار جوی به نسبت 
پایدار تــا چند روز آینده روی این اســتان 
است. حجت ا... علی عســگریان افزود: 
وضعیت جوی در بیشــتر مناطق استان، 
صاف تا کمی ابری پیش بینی می شــود و 
در مناطق مرکزی استان به دلیل پایداری 
جو شــرایط برای غبارآلودگی مهیاست.  
کارشناس مســئول پیش بینی اداره کل 
هواشناســی اســتان اصفهان با اشاره به 

اینکه استان اصفهان طی دو روز  گذشته هوای سردی را تجربه کرد، بیان کرد: از بسیاری از نقاط استان 
بارش باران و برف گزارش شد که اردستان با ۱۶ میلی متر بیشترین بارش را داشت و بارش خفیف برف در 

کالن شهر اصفهان هم گزارش شد. 

از ابتدای سال جاری؛

772 زندانی در اصفهان بخشیده شدند
مدیرکل زندان های استان اصفهان از عفو ۷۷۲ زندانی در سال جاری خبر داد و گفت: از این تعداد 

زندانی که مشمول عفو شــده  بودند تا کنون ۶۲۸ نفر آزاد شده اند. اسدا... گرجی زاده در خصوص 

آمار عفو زندانیان در سال جاری، اظهار کرد: طی نه ماهه امسال ۷۷۲ زندانی از شرایط عفو بهره مند 

شــده اند. وی در خصوص انواع عفو این زندانیــان افزود: تعداد ۳۶۹ نفر از عفــو منجر به تقلیل 

مجازات، ۳۲۳ نفر از عفو عمومی و ۸۰ مورد از عفو موردی استفاده کرده اند که از این مجموع تعداد 

۶۲۸ نفر تا به حال منجر به آزادی شده است. مدیرکل زندان های اســتان با بیان اینکه استفاده 

زندانی از عفو شرایط خاصی دارد، تصریح کرد: مشمول استفاده از عفو باید از سوی رییس زندان 

اعالم شده و پس از آن در کمیسیون عفو یا اعالم به قضات و مجموعه قضایی پیگیری شود.

 هیچ تغییری در سرانه حق بیمه سالمت همگانی
 ایجاد نشده است

 مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان بیمه ســالمت گفت: هیچ تغییری در سرانه حق بیمه 

سالمت همگانی ایجاد نشده است و در ابتدای هر سال ســرانه پرداخت حق بیمه به ازای هر نفر توسط 

هیئت دولت تصویب می شود که در سال جاری نیز در ابتدای سال نسبت به سال گذشته با افزایش ۱۰ 

درصدی به تصویب دولت رسید. محمد هاشمی ادامه داد: در فرآیند قبل از پوشش اجباری بیمه سالمت 

همگانی که بدون نظام ارزیابی وسع انجام شد، افرادی که تمایل به استفاده از بیمه رایگان داشتند، باید 

از طریق کمیته امداد امام خمینی )ره(، عدم توانایی مالی آنها احراز و به سازمان بیمه سالمت ایران اعالم 

می شد. در فرآیند اخیر، با توجه به شکل گیری پایگاه اطالعات رفاه ایرانیان و وجود اطالعات دقیق در 

پایگاه مذکور، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف شد بر اساس داده های اطالعاتی موجود نسبت به 

تعیین دهک درآمدی ظرف یک ماه به سازمان بیمه سالمت اقدام کرده و افرادی که دارای تمکن مالی 

نباشند از بیمه رایگان استفاده کنند. هاشمی بیان کرد: حدود ۵۵ درصد از مراجعه کنندگان جدید از بیمه 

رایگان استفاده کرده اند و افرادی که در گذشته نیز نسبت به پوشش بیمه ای خود اقدام کرده اند 

کماکان با شرایط گذشته جهت بیمه آنها اقدام می شود.

طی روزهای اخیر تماس های زیادی با پیش شماره های خارجی مشکوک با شهروندان اصفهانی صورت گرفته است که حاال پلیس 
فتا می گوید هدف از  تمام این تماس ها کالهبرداری است؛

تک زنگ های خطرناک!

کالهبرداری با تک زنگ، شــیوه جدیدی  پریسا سعادت
نیســت. پــس از هشــدارها در مــورد 
تک زنگ هایی که شما را وسوسه به برقراری تماس تلفنی می کنند و از 
طریق برقراری تمــاس و صحبت های بی مورد پولی از قبض شــما به 
شماره های اجاره ای از مخابرات داخلی می رود، حاال کمتر کسی زیر بار 
تماس با شماره های ناشناخته می رود. طی روزهای اخیر به خصوص در 
سطح استان اصفهان تماس های ناموفقی با پیش شماره های خارج از 
کشور صورت گرفته که پلیس هشدار می دهد این تک زنگ ها هم از نوع 
همان کالهبرداری هاست با این تفاوت که این بار با استفاده از رومینگ 
و برخی از خألهای قانونی کالهبرداران مشــغول اخاذی از مشــترکان 
مخابراتی هستند؛ اتفاقی که تنها مختص ایران نیست و در همه دنیا رایج 

است.
 بــه ایــن مــدل از تماس هــا Wangiri Fraud می گوینــد؛ نوعی 
از کالهبرداری که می تواند هزینه زیادی برای شــما داشــته باشــد. 
کالهبرداری Wangiri به این صورت عمــل می کند که کالهبردار، یک 
روبوکال یا روبات تماس گیرنده را روی یک شماره قرار می دهد و بعد از 
یک یا دو بوق، تماس را قطع می کند. این روبات ها حتی ممکن است 

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

دست رفته )Missed Call( در گوشی قربانی مشاهده شود.
 در صورتی که قربانی به برقراری تماس مجدد )Call Back( با مهاجم 
اقدام کند، یک پیام ضبط شــده برای وی پخش شــده و بدون اینکه 
فرد متوجه باشــد درگیر قبوض باال می شــود؛ اغلب مهاجمان سعی 
می کنند با طرح موضوعات جذاب مانند برنده شدن مشتری در التاری 
 و ...قربانی را جهت صحبت بیشــتر ترغیب و هزینه بیشتری را به وی 

تحمیل کنند.
 کالهبرداری Wangiri ریشــه ای چند ســاله دارد و برای اولین بار در 
سال ۲۰۱۳ در آمریکا ظاهر شــد و پس از آن طی سالیان، در حالی که 
بسیاری از آمریکایی ها درگیر این کالهبرداری شده اند، شهرتی جهانی 

یافت. پیش از این وزیــر ارتباطات هم در مورد ایــن مدل از تماس ها 
هشــدارهایی را داده بود .محمدجواد آذری جهرمــی از کالهبرداری با 
تماس تلفنی خارجی به صورت گسترده از مشترکان تلفن همراه کشور 
خبر داده بود که هزینه زیادی را به قربانیان تحمیل کرده است. وی عالوه 
بر دستور پیگیری مسئله کالهبرداری تماس تلفنی خارجی به شرکت 
زیرساخت برای شناســایی و قطع منشــأ کالهبرداری تلفنی از روابط 
عمومی وزارت ارتباطات و همچنین اپراتورها درخواســت کرد تا در این 
زمینه اطالع رسانی های الزم را به منظور کاهش قربانیان انجام دهند. به 
نظر می رسد در روزهای اخیر این مدل از تماس ها با شهروندان اصفهانی 

افزایش داشته است. 
در همین زمینه پلیس فتای اصفهان به شهروندان توصیه کرده است در 
برخورد با این مدل از تماس ها هوشیار باشند. سرهنگ سرهنگ سید 
مصطفی مرتضوی اظهار داشــت: با توجه به معاهــده و تفاهم نامه ای 
که میان کشــورها در خصوص پرداخت هزینه تماس هــای تلفنی به 
امضا رســیده اســت، هزینه مکالمه این تماس ها از طریق رومینگ و 
براساس تعرفه های از قبل به ثبت رسیده به جیب افرادی که تماس را 
برقرار می کنند، واریز می شود. یک سری کالهبرداری هایی با نام ]تقلب 
مخابراتی[ از خارج از کشــور برای هموطنــان در داخل رخ می دهد که 
طی این فرآیند مبالغی از جیب هموطنان کســر و به جیب گردانندگان 

اپراتورهای خارجی وارد می شود. 
مرتضوی تصریح کرد: عده ای طی زد و بند با اپراتورهای خارجی اقدام 
به تماس دزدی از کشــور ایران کرده و هزینه آن را به حســاب خود در 
می آورند که بیشترین تماس ها از پیش شماره هایی نظیر +۶۷۸، +۹۶۰ 
و ... که متعلق به کشــورهای  وانواتو، مالدیو، ماداگاسکار، صربستان و 
کشورهای اروپای شرقی اســت، صورت می گیرد. متاسفانه فردی که 
اینگونه مورد کالهبرداری قرار گرفته، ممکن است حتی تا زمانی که قبض 
خود را دریافت و خدمات پریمیوم را روی قبض مشاهده نکند، متوجه 
اتفاقی که برایش افتاده نشــود. بنابراین اگر از یک شــماره ناشناخته 
بین المللی یــا غیرمعمول یک تمــاس غیرمنتظره دریافــت کردید، 
مراحل ساده ای وجود دارد که می توانید برای محافظت از خود در برابر 
کالهبرداری Wangiri انجام دهید. اول اینکه به تماس های غیرمنتظره 
از شماره های بین المللی یا غیرمعمول پاسخ ندهید، همچنین می توانید 
شماره های ناآشنای خارج از کشور و خدمات پریمیوم را مسدود کنید 
و این شماره ها را با اپراتور خود به اشــتراک بگذارید تا بتوانند روی آنها 

تحقیق کنند.

مدیــرکل مدیریت بحــران اســتانداری اصفهان 
با اشــاره به ابــالغ آیین نامــه رعایــت الزامات و 
قوانیــن راهنمایــی و رانندگی به تمــام ادارات و 
سازمان های دولتی در استان اصفهان اظهار داشت: 
تمام ســازمان های دولتی موظف شــده اند که از 
ماشین های دودزا اســتفاده نکنند؛ خودروها باید 
برگه معاینه فنی داشته باشند و هنگام رانندگی از 
تلفن همراه استفاده نشود. منصور شیشه فروش 

افزود: به فرمانداری ها ابالغ شــده است به منظور 
تقویت و نظارت و کنترل جاده ها بــه ویژه در ایام 
اوج سفر، خودروهایی را در اختیار پلیس راه قرار 
دهند.وی با اعالم ۶۰ نقطه حادثه خیز در جاده های 
اســتان اصفهان گفت: با نصب تابلوهای هشدار و 
آموزش های الزم و تالش در افزایش فرهنگ سازی 
شهروندان در رعایت نکات ایمنی، جهت سفر امن 
اقداماتــی صورت گرفته اســت. شیشــه فروش 
با اشــاره به ابالغیه به شــهرداری در ایام بارندگی 
بیان داشت: در بعضی از بزرگراه ها شاهد واژگونی 
تریلی و تصادفاتی هستیم که مقرر شد شهرداری 
با هماهنگی شــورای ترافیک نقــاط پرتصادف در 
بزرگراه ها را شناسایی و مرتفع سازد. وی افزود: با 

ابالغ شیارکشــی و نصب نیوجرسی در رینگ های 
شــهری به ویژه در ایــام بارندگی و یــخ زدگی به 
شــهرداری اقدامات الزم در جهت ایمن ســازی و 
کاهــش تصادفات انجام شــده اســت. مدیرکل 
مدیریت بحران اســتانداری اصفهان با بیان اینکه 
اداره کل راهداری اســتان اصفهــان در حفظ راه ها 
و رفاه و ایمن سازی سفر شــهروندان می کوشد، 
تصریح کرد: استان اصفهان با ۴۹ مجتمع خدماتی 
رفاهی بین راهی رتبه اول را در کشور دارد و با ۷۵۰ 
نیرو راهداری و ۵۰۰ دســتگاه ماشین آالت و ۲۰۰ 
دســتگاه تجهیزات در ۴۱ راهدارخانــه از ۱۳ هزار 
کیلومتر راه در استان اصفهان در شرایط بارندگی و 

لغزندگی و برفی محافظت می کند.

۶0 نقطه حادثه خیز در جاده های اصفهان وجود دارد

 همراهی پلیس
 با دو تن از فرزندان 
شهید مدافع کشور

محســن عقیلــی، معــاون 
هماهنــگ کننــده اســتان 
فرزنــدان شــهیدان مســلم 
خیزاب و شــهید مدافع حرم 
سیدســجاد حســینی را تــا 

مدرسه همراهی کرد.

 کشف 11 دستگاه ماینر استخراج ارز دیجیتال
 در اصفهان

۱۱ دستگاه ماینر استخراج ارز دیجیتال در اصفهان کشف شد. فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان 

گفت: ماموران کالنتری ۲۶ اصفهان در پی گزارشی از استفاده غیرمجاز از دستگاه ماینر استخراج 

ارز دیجیتال بیت کویین در منزل مســکونی، به محل اعزام و دربازرسی از منزل ۱۱ دستگاه ماینر 

کشف کردند. سرهنگ محمدرضا خدادوست، ارزش این دستگاه های بیت کویین قاچاق را یک 

میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال بیان کرد و افزود: فرد قاچاقچی دســتگیر و پس از تشکیل پرونده به 

مراجع قضائی تحویل داده شد.

دسترسی غیر مجاز  به حساب کاربری مدیر شرکت، توسط کارآموز
رییس پلیس فتای اصفهان از شناســایی و دســتگیری عامل دسترســی غیر مجاز به حســاب 
کاربری یکی از شــهروندان خبر داد. سرهنگ ســید مصطفی مرتضوی در تشریح این خبر گفت: 
در پی مراجعه یکی از شهروندان با در دست داشــتن مرجوعه قضایی به پلیس فتای استان مبنی 
بر اینکه شخصی ناشناس با دسترسی غیر مجاز به حســاب کاربری وی و تغییر اطالعات هویتی 
مالک درصدد فروش آن به غیر  است، رسیدگی به موضوع در دســتور کار کارشناسان قرار گرفت. 
وی افزود: طبق اظهارات شــاکی و تحقیقات پلیســی با توجه به پیام امنیتی ارسال شده از طرف 
 کمپانی ماکروسافت نهایتا متهم که کارآموز اخراج شده شرکت شاکی بود، شناسایی و به پلیس فتا

 احضار شد.

فیشینگ ۶ هزار حساب بانکی توسط نوجوان 14 ساله!
فرمانده انتظامی قم با اشاره به دستگیری یک هکر حرفه ای در قم، گفت: متهم از طریق فیشینگ 
از حســاب بانکی ۶ هزار و ۶۱۵ نفر برداشت کرده است. ســردار عبدالرضا آقاخانی در تشریح این 
خبر اظهار کرد: پلیس فتای اســتان قم 
در پی رصــد و پایش فضــای مجازی و 
در راســتای مبارزه با پولشویی، یک هکر 
حرفه ای را شناســایی کردند. وی گفت: 
نامبرده از طریق شــماره های مجازی در 
زمینه پولشویی و خرید ارزهای دیجیتال 
اقدام و در ارتباط با اقــدام مجرمانه وی 
نیز پرونده های زیادی در سراســر کشور 
تشکیل شده بود. فرمانده انتظامی استان 
قم تصریح کرد: متهم با استفاده از »وی 
پی اس« های داخلــی اقدامات مجرمانه خــود را انجام و جهت احراز هویــت حین انجام برخی 
تراکنش های مالی اقدام به سوء استفاده مدارک هویتی افراد دیگر کرده تا امکان شناسایی مقدور 
نباشد. سردار آقاخانی گفت: وی همچنین به صورت ســازمان یافته با استخدام افراد مختلف در 
زمینه برنامه نویسی، اجاره کارت، سیم کارت های افراد غیر، شناسایی صرافی های افراد متخلف، 
تهیه مدارک هویتی جعلی و … با راه اندازی روبات های مختلف و ارسال پیامک های انبوه متناسب 
با مسائل روز جامعه اقدام به سرقت اطالعات بانکی افراد کرده و با طراحی روبات موجودی بگیر و 
کارت به کارت اقدام به پولشویی در سطح کالن می کرد. فرمانده انتظامی استان قم در ادامه با تقدیر 
از هماهنگی مطلوب دستگاه قضائی استان، تصریح کرد: متهم ۱۴ ســاله و ۲ تن از همدستانش 
که ۱۶ ساله بودند دستگیر و در تحقیقات پلیس اذعان داشتند، مبالغ حاصله از فیشینگ را صرف 

خوش گذرانی خود می کردند.

با مسئولان

وز عکس ر

ناجا

معاون قوه قضاییه:

 قوانین دست و پاگیر 
در قوه قضاییه حذف می شود

چهره روز

معــاون حقوقــی قــوه قضاییــه گفت: 

پیش نویس الیحه حذف و اصالح پاره ای 

از قوانیــن دســت و پاگیر در دســتگاه 

قضایــی تهیه و بــه زودی ارائــه خواهد 

شد. حجت االســالم محمد مصدق بیان 

کرد: این قوانین شــامل حدود ۴۰ ماده 

خواهد شد که در صورت تصویب سالیانه 

از ورود یــک میلیون پرونده به دســتگاه 

قضایی جلوگیری می شود و کاهش اطاله 

دادرسی را به دنبال دارد. وی با بیان این 

که این الیحه ناظر به همه قوانین حقوقی، 

کیفری، شــکلی و ماهوی است، اضافه 

کرد: از همه نخبگان و اســتادان دانشگاه 

می خواهیم که در صورت قرار گرفتن این 

پیش نویس در سامانه دستگاه قضایی ما 

را در تکمیل آن یاری کنند. حجت االسالم 

محمد مصدق ابراز امیدواری کرد که این 

الیحه تا پایان امســال به قانــون تبدیل 

شــده و به همه دادگاه ها ابالغ شــود تا با 

جمعیت کمتری در زندان ها مواجه شویم. 

معاون حقوقی قــوه قضاییه تصریح کرد: 

دســتگاه قضایی هیچ وقت بــا تعطیلی 

کارخانه ها به دلیل تخلــف مدیران آن ها 

موافق نیســت و تعطیلی آن ها ناشــی از 

عدم مدیریت شان است. وی با بیان اینکه 

قوه قضاییه برای مقابله با فســاد نیازمند 

کمک نخبگان اســت، گفت: قوه قضاییه 

در ایــن دوره مقابله با فســاد را با برنامه 

مدون دنبال می کنــد و در این راه نیازمند 

کمک و همکاری نخبگان، صاحب نظران 

و استادان دانشگاه است. معاون حقوقی 

قوه قضاییه با اشــاره بــه اهمیت نهادینه 

کردن اصل شــفافیت در ایــن قوه گفت: 

اصل بر این اســت که همه دادگاه ها باید 

علنی برگزار شود و در صورتی که ضرورت 

برگــزاری دادگاهی به صــورت غیر علنی 

وجود داشته باشد، باید قرار صادر شود و 

مردم در جریان قرار گیرند.

رییس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان اصفهان اعالم کرد:

مسمومیت 327 اصفهانی با گاز منو اکسید کربن طی 9 ماهه امسال
رییس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان اصفهان گفت: طی  ۹ ماهه سال جاری، ۱۹ نفر به دلیل مسمومیت با گاز منو اکسید کربن جان خود را 
از دست دادند که این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است. غفور راستین، با اشاره به اینکه در ۹ ماهه سال جاری ۳۲۷ مورد مسمومیت 
با گاز منواکسید کربن در استان رخ داده است، اظهار کرد: سال گذشته تعداد مسمومیت با گاز منواکسید کربن در استان ۱۶۲ مورد بود. وی به آمار فوتی ها بر اثر 
مسمومیت با CO۲ اشاره کرد و افزود: ۱۹ نفر به دلیل مسمومیت جان خود را از دست دادند، درحالی که در مدت مشابه سال گذشته ۱۲ نفر به دلیل مسمومیت 
جان خود را از دست داده بودند. رییس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی اصفهان با بیان اینکه در شهر اصفهان ۱۹۷ نفر دچار حادثه مسمومیت با گاز 
منواکسید کربن شدند، افزود: از این تعداد ۱۳۶ نفر بستری و ۴۸ نفر به صورت سرپایی مداوا شدند و متاسفانه ۳ نفر جان خود را از دست دادند. راستین به آمار 
مسمومیت شهروندان اصفهانی با گاز منواکسید کربن در مدت مشابه سال گذشته نیز اشاره کرد و گفت: طی این مدت ۱۰۰ نفر با گاز منواکسید کربن مسموم شدند 

که از این تعداد ۶۴ نفر بستری و ۳۳ نفر به صورت سرپایی مداوا شدند و متاسفانه ۳ نفر نیز فوت کردند.



معاون وزیر ورزش:

 نمی توانیم ورزشکاری را مجبور به ماندن کنیم
معاون بانوان وزارت ورزش و جوانان در پاسخ به این سوال که واکنش شــما به رفتن برخی از ورزشکاران در رشته هایی چون شطرنج و تکواندو چیست؟ گفت: 
تعداد زیادی از ورزشــکاران مان در این گروه قرار ندارند که ناراحت باشند و بروند. اگر یکی از ورزشکاران شــطرنج مدنظرتان است، او سال هاست که در فرانسه 
زندگی می کند. هر کسی در ارتباط با زندگی خود تصمیم می گیرد و نمی توانیم کسی را مجبور کنیم. ما باید از ورزشکارمان حمایت و دلجویی کنیم. کیمیا علیزاده 
ورزشکار قهرمان ما در ریو بود که با تالش و کوشش و با همه وجود آسیب دیدگی تالش کرد و روی سکو رفت تا اولین مدال آور زنان ایران در بازی های المپیک 
شود. این موضوع برای مردم و مسئوالن ورزشی قابل احترام اســت. کیمیا هم فراموش نمی کند که چقدر مردم و مسئوالن از او حمایت کردند. مطلب کیمیا را 
نخواندم اما تا جایی که می دانم او دوست داشت در فیزیوتراپی ادامه تحصیل دهد در حالی که ورزشکاران ما فقط می توانند در رشته تربیت بدنی ادامه تحصیل 
بدهند که به همین دلیل رفت. مهین فرهادی زاد در ادامه افزود: کدام کشور برای ورزشکاران قهرمان خود تالش نمی کند؟ فضا را برای ورزشکاران مان به ویژه در 
رده های سنی علیزاده  ایجاد کردیم. اهتزار پرچم ایران خواست ورزشکاران هم هست؛ اما کمیســیون زنان و ورزش در مورد ورزشکاران زن برنامه هایی دارد که 

برای در کنار هم بودن آنها اقدام  خواهد کرد.
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اتفاق عجیب؛

ترابزون »حسینی« را کنار گذاشت
مجید حسینی، مدافع ملی پوش و جوان ایرانی باشگاه ترابزون اسپور با وجود نمایش های خوب 
خود در دومین سال از حضور در این باشگاه محبوب حاشیه دریای سیاه، به یکباره از سوی کادر فنی 

ترابزونی ها از فهرست کنار گذاشته شد 
تا بنا به ادعای رســانه های ترکیه شوک 
عجیبی به طرفداران »بوردو- مأوی ها« 
 haberts وارد شود. بنا به نوشته سایت
ترکیه کادر فنی این تصمیم شوکه کننده 
را اتخاذ و آن را به مدیریت باشگاه ابالغ 
کرده اســت. در خبر کوتاه این ســایت 
نزدیک به ترابزون اسپور آمده است: »با 
انتشار گزارش و آنالیز عملکرد دفاعی نیم 
فصل نخست، مجید حسینی از فهرست 

کنار گذاشته شد و این تصمیم به باشگاه نیز ابالغ شد تا در خصوص جدایی و فروش این بازیکن 
اقدامات صورت پذیرد«. این سایت ترکیه ای همچنین از انتخاب جانشین مجید حسینی هم پرده 
برداشــت و ادعا کرد در برنامه های نقل و انتقاالتی زمســتان 2020 نماینده های باشگاه با مدافعی 
سرشناس که سابقه بازی در لیگ انگلیس و فرانسه را نیز در کارنامه اش دارد به توافق اولیه رسیده 
و این بازیکن تا پایان هفته رسما به ترابزون اسپور خواهد پیوست. با این تفاسیر باید منتظر ماند و 
دید مجید حسینی که قراردادش با ترابزونی ها در انتهای فصل به پایان می رسید با پیشنهاداتی که 
از بوندس لیگا، سری A و اللیگا دارد سرانجام چه تصمیمی برای آینده فوتبالی خود اتخاذ خواهد 
کرد. مدافع سابق استقالل و این روزهای تیم ملی ایران از دید برخی رسانه های آلمانی و ترکیه ای 
بیشتر از همه به هرتابرلین و فرایبورگ در آلمان نزدیک اســت ضمن این که ساسولوی ایتالیا نیز 

عملکرد او را به دقت زیر نظر دارد.

خبری که شکوری درباره »ساکت« لو داد!
محمدرضا ساکت، دبیر کل سابق فدراسیون فوتبال به خاطر بازنشسته بودن، مجبور شد از ریاست 
ســازمان تیم های ملی هم اســتعفا دهد؛ اما بعد از یک سال و اندی مشــخص شده او همچنان 
رییس این سازمان است! ابراهیم شکوری، سرپرست دبیرکلی فدراسیون فوتبال در برنامه »سالم 
صبح بخیر« گفت که ساکت همچنان در این پســت فعالیت می کند؛ در حالی که قانونا این اتفاق 
به دلیل بازنشسته بودن او ممکن نیست. طی یک سال گذشــته چهره های زیادی به دلیل قانون 
بازنشسته ها مجبور به استعفا و ترک محل کار خود شده اند. ساکت هم جزو کسانی بود که استعفا 
داد؛ اما حاال مشخص شده رییس سازمان تیم های ملی است. نکته کلیدی این اتفاق هم آن است 
 که او به خاطر بازنشســته بودن اصال حق امضا ندارد و معلوم نیست چه کسی به جای او نامه ها را 

امضا می کند.

رونمایی از  بمب نقل و انتقاالتی پرسپولیس
پرسپولیسی ها با مهاجم سابق تراکتور تبریز به توافق رسیدند. با جدا شدن جونیور براندائو برزیلی از 
پرسپولیس، مدیران این تیم به دنبال جذب مهاجم جدیدی رفتند و پس از اینکه با عیسی آل کثیر، 
شهریار مغانلو و ... به توافق نرسیدند، حاال درصدد جذب مهاجم جدیدی هستند. آنتونی استوکس، 
مهاجم ایرلندی سابق تراکتور اصلی ترین گزینه سرخ هاست که مذاکراتی نیز با این بازیکن انجام 

شده و طی توافقاتی که حاصل شده، باید این بازیکن را پرسپولیسی نامید.

پرسپولیس هم بدون سرمربی شد؛

چهکسیجانشین»کالدرون«میشود؟
پایان کار ســرمربی آرژانتینی تیم   سمیه مصور
پرســپولیس هم فــرا رســید تا 

سرخ پوشان تهرانی نیز به جمع تیم های این دوره از رقابت های 

لیگ برتر بیپوندد که با تغییر کادر فنی روبه رو شده اند. با پایان 

رقابت های نیم فصل اول نوزدهمین دوره مسابقات لیگ برتر که 

با قهرمانی تیم پرسپولیس تهران به اتمام رسیده بود، سرمربی 

سرخ پوشان تهرانی نیز بنا بر ناسازگاری گذاشت و به دنبال عدم 

پرداخت معوقاتش، تهران را ترک کــرد. گابریل کالدرون برای 

بازگشــت به این تیم عالوه بر پرداخت کامل طلبش خواســتار 

برآورده شدن یک سری از شروط نیز شد که مسئوالن این باشگاه 

با این شــروط موافقت نکردند و شــنبه شب ســایت باشگاه 

پرسپولیس به طور رسمی از پایان همکاری با این مربی خبر داد. 

محمدحسن انصاری فرد، مدیرعامل باشگاه در گفت وگو با سایت 

باشگاه پرسپولیس گفت: »بازگشت آقای کالدرون منتفی شده 

اســت. در نامه ای که هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با در نظر 

گرفتن شرایط مالی عالی برای آقای کالدرون ارسال کردند، از او 

خواسته شد پاسخ خود را تا پایان دهم ژانویه به باشگاه اعالم 

کند که چنین اتفاقی رخ نداد. به همین دلیل بازگشت 

آقای کالدرون منتفی شــده است.  ما می خواستیم 

این موضوع را همزمان با معرفی سرمربی جدید 

اعــالم کنیم؛ امــا بــرای توافق بــا گزینه های 

سرمربی گری نیاز به زمان بیشتری است. تا 

آنجایی که مقدور باشد مذاکراتی که طی 

این مــدت بین طرفیــن )هیئت 

مدیره و مدیرعامل با کالدرون( 

صورت گرفته را برای اطالع 

تشــریح  هــواداران 

لبته قدر  می کنیم. ا

زحماتــی کــه 

ی  قــا آ

ن  و ر لد کا

متحمــل 

شــدند را 

می دانیم اما مسائلی هست که باید بازگو شــود تا هواداران که 

دانستن بسیاری از اتفاقات حق آنهاســت، مطلع بوده و بعد از 

شفاف سازی قضاوت کنند. فقط می توانم بگویم ایشان بعد از 

طی نزدیک ده روز و تحقــق برخی خواسته هایشــان از جمله 

پرداخت باقی مانده قســط اول و جلب رضایت بازیکنان از نظر 

مالی نســبت به بازگشــت اقدامی نکردند.« به دنبال جدایی 

ســرمربی آرژانتینی تیم پرسپولیس، مســئوالن این باشگاه 

مذاکرات با گزینه های مختلفی را برای نشستن روی نیمکت این 

تیم شروع کردند. یحیی گل محمدی، وحید هاشمیان، مهدی 

تارتار، علی کریمی، علی دایی و برانکو ایوانکوویچ نام هایی بود که 

طی روزهای گذشته در رسانه ها مطرح شد، شنیده ها حاکی از آن 

است که شــنبه شــب وحید هاشــمیان به پیشــنهاد باشگاه 

پرســپولیس برای هدایت این تیم پاســخ منفی داده و تقریبا 

پرونده حضور این مربی جوان در پرسپولیس بسته است.

در مــورد یحیی گل محمــدی هم یکی از مســئوالن باشــگاه 

شهرخودرو اعالم کرد که شــب آخر اردوی این تیم در اصفهان، 

گل محمدی در جلسه با مدیران باشــگاه اعالم کرده که تجربه 

تلخی از جانشین شدن یک مربی خارجی در پرسپولیس داشته 

و به هیچ عنوان دوست ندارد در میانه فصل به پرسپولیس برود. 

ضمن اینکه شــهرخودرو به زودی هم در لیگ بازی دارد و هم 

لیگ قهرمانان آســیا و به خاطر همین این تیم را رها نمی کند. 

البته گل محمدی اعالم کرده فقط در شــرایطی از شــهرخودرو 

جدا می شود که از تیم ملی پیشــنهاد داشته باشد. در خصوص 

علی دایی و علی کریمی هم اوضاع به همین شکل است. دایی 

در گفت وگویی که هفته گذشته داشت رســما اعالم کرد که خبر 

حضورش در پرسپولیس شایعه اســت همچنین از  او به عنوان 

اصلی ترین گزینه هدایت تیم ملی فوتبال نام برده می شود. علی 

کریمی هم شنیده می شــود که به باشگاه پرسپولیس پیشنهاد 

منفی داده است. بین گزینه های مطرح شده شانس مهدی تارتار 

از همه بیشتر است. تارتار که این فصل با تیم نفت مسجدسلیمان 

نتایج خوبی در لیگ کســب کرده، بندی در قراردادش دارد که در 

صورت داشــتن پیشنهاد از پرســپولیس می تواند قراردادش را 

فسخ کند و به راحتی به پرسپولیس بیاید. تا شروع نیم فصل 

دوم رقابت های لیگ برتر چند روزی باقی نمانده است و 

هرچه هست باشگاه پرســپولیس باید ظرف چند 

ساعت آینده تکلیف ســرمربی تیمش را 

مشــخص کند تا بالفاصله وارد 

فصــل نقل وانتقاالت 

شود.

زبیر نیک نفس، بازیکن پیشن تیم فوتبال ذوب آهن 
گفــت: تصمیمی که علیرضــا منصوریــان در کنار 
گذاشــتن من از تیم گرفت، به اعتبار و شــخصیتم 
لطمــه زد.نیک نفس در خصوص شــرایطی که در 
چند ماه گذشته با آن مواجه شد، گفت: من روزهای 
سختی را پشت سر گذاشتم، با اینکه عاشق فوتبال 
هستم، ولی از ذوب آهن دور شدم و با شخصیت من 
بازی شــد. معموال بازیکنان به دلیل مشکل فنی یا 
انضباطی از تیم کنار گذاشته می شوند، ولی من هیچ 
مشکلی نداشتم و نمی دانم چرا توسط منصوریان 
کنار گذاشته شــدم. من از ایشــان خیلی ناراحت 
هستم، همینطور از باشگاه که حمایتی از من انجام 

نداد. وی در قســمت دیگری از حرف هایش تاکید 
کرد: دوســت ندارم به احترام روزهای خوبی که با 
منصوریان در فصل گذشته داشــتیم، بیشتر از این 
صحبت کنم و زمان همه چیز را مشخص خواهد کرد. 
حتی منصوریان بعــد از این تصمیمی که گرفت، در 
مصاحبه ای اعالم کرد که مشکل ما فنی و انضباطی 
نبوده و من هم دوست داشتم بدانم به چه دلیلی کنار 
گذاشته شدم. منصوریان می توانست تا نیم فصل 
صبر کند و بعد به من بگوید که تو را نمی خواهم. من 
فصل گذشته شرایط خوبی داشتم، امسال هم خیلی 
خوب تمرین می کردم، ولی نمی دانم چه اتفاقاتی 
رخ داد. نیک نفس تصریح کرد: باشگاه به من گفته 

بود که می توانم تا انتخاب سرمربی جدید صبر کنم یا 
اینکه جدا شوم و من هم در نهایت تصمیم به جدایی 
گرفتم. واقعیت این اســت که تصمیم منصوریان 
به اعتبار و شــخصیتم لطمه زد و از برخی مســائل 
دل چرکین شدم به همین دلیل دوست داشتم جدا 
شوم و جایی بروم و که احترام و عزت داشته باشم. 
من با اینکه شرایط خوبی در این فصل داشتم، ولی 

بدون دلیل بازی نمی کردم. 

بازیکن پیشین تیم فوتبال ذوب آهن:

منصوریان به شخصیتم لطمه زد

چهره روز

انتقاد »یورگن کلوپ« از مدافع اسکاتلندی لیورپول
 شاگردان یورگن کلوپ شنبه شــب به لطف تک گل روبرتو فیرمینو در نیمه اول بازی موفق شدند 
تاتنهام را در خانه خود 1-0 مغلوب کنند و با اختالف 16 امتیازی با نزدیک ترین رقیب، صدرنشینی 
خود را در لیگ برتر مستحکم تر کنند. اما 
یورگن کلوپ بعد از بازی گفت تیمش که 
در جریان مسابقه حاکمیت کامل توپ و 
میدان را در اختیار نداشته، نتوانسته آن 
طور که باید و شاید از این برتری استفاده 
کند. کلوپ همچنین اندی رابرتســون، 
مدافع لیورپول را مــورد انتقاد قرار داده 
و به صورت انفــرادی از او انتقاد کرد. در 
صحنه ای از بــازی که یورگــن کلوپ به 
آن اشــاره کرد و به انتقاد از رابرتســون 
پرداخت، این مدافع ملی پوش اسکاتلندی در حالی که خود را در موقعیتی مناسب برای ایجاد یک 
موقعیت گلزنی می دید و چند نفر از هم تیمی هایش منتظر پاس گل او بودند، توپ را به شــکل نه 

چندان خوبی سانتر کرد تا توسط یکی از مدافعین دفع شود.
 کلوپ بعد از بازی به اسکای گفت: امروز فقط یک تیم شایسته پیروزی بود و آن هم ما بودیم. ولی 
تقصیراتی هم داشــتیم و باید خیلی زود کار را یکسره می کردیم. ما فرصت های بزرگی داشتیم که 
آنها را گل نکردیم. در اواخر بازی رابرتسون روی خط کنار زمین کامال آزاد و رها بود و چند بازیکن ما 
هم در محوطه جریمه آزاد بودند ولی او توپ را طوری فرســتاد که اولین مدافع آن را برگرداند. این 

می توانست برای ما فرصت بزرگی باشد.

پاسخ منفی ستاره آژاکس به شیاطین سرخ
 هافبک کلیدی و تاثیرگذار آژاکس به پیشــنهاد منچســتریونایتد پاســخ منفــی داد و تاکید کرد 
 که در آژاکس باقی خواهد مانــد. دونی فان دبیک، یکــی از بازیکنان آماده حــال حاضر فوتبال 
 اروپاســت که در آژاکس بازی می کند. این بازیکــن ملی پوش هلندی از فصــل قبل مورد توجه 
 چند تیم بزرگ اروپایی است. او به پیشــنهاد شیاطین سرخ پاســخ منفی داد و تاکید کرد که در 
 آژاکــس می ماند: »بایــد تاکید کنم که فعال قصــد جدایی از آژاکــس را ندارم. پیــش از این هم

 گفتم که تا پایان فصل جاری در آژاکس باقی خواهم ماند و شــاید برای فصل بعد در تیم دیگری 
بازی کنم«.

 فان دبیک درباره تیم بعدی خود گفت: اینکه تیم های بزرگی مثل رئال مادرید و منچستریونایتد من 
را می خواهند اتفاق بسیار خوبی است؛ اما االن مهم نیست و باید دید که در پایان فصل چه اتفاقی 
خواهد افتاد. فعال به هیچ وجه قضد جدایی ندارم و 100 درصد در آژاکس می مانم. االن به هیچ چیز 

غیر از آژاکس فکر نمی کنم.

مدافع الیپزیگ با 12 میلیون یورو به ناپولی پیوست
ناپولی با هدایت گتوزو برای تقویت خط دفاعی خود با مدافع الیپزیگ به توافق نهایی رسید و قرارداد 
امضا کرد. به نقل از DPA، باشگاه الیپزیگ آلمان پیوســتن مدافع این تیم به ناپولی را تایید کرد. 
دیگو دمه، کاپیتان الیپزیگ با ناپولی به توافق نهایی رسید و قرارداد امضا کرد. این بازیکن در سال 
201۵ تنها با ۳۵0 هزار یورو از پادربورن به الیپزیگ پیوســت ؛اما این تیم آلمانی برای فروش او به 
ناپولی 12 میلیون یورو گرفت. ناپولی در فصل جاری عملکرد خوبی از خود نشان نداده است. هدایت 
این تیم را کارلو آنچلوتی برعهده داشت که از کار برکنار شد و جای خود را به گتوزو داد؛ اما با این مربی 

هم نتایج تیم بهتر نشده است.

فوتبال جهان

بازگشت ستاره ها به تشک؛

یزدانی، تیلور و آکگول
اتحادیه جهانی کشتی در گزارشی به وضعیت 
ستاره های مصدوم کشتی آزاد جهان پرداخته 
اســت.در این گزارش که در ســایت اتحادیه 
جهانی کشــتی منعکس شــده با اشــاره به 
مصدومیت حسن یزدانی، طاها آکگول و دیوید 
تیلور از بازگشت این کشــتی گیران به تشک 
کشتی خبر داده است. طاها آکگول، قهرمان 
ســنگین وزن ترکیه در مصاحبه بــا اتحادیه 
جهانی کشتی گفته است: در حالی که کشتی 
می گرفتم روی شانه ام افتادم و مصدوم شدم. 
من در اسرع وقت بر می گردم و امیدوارم قبل 
از بازی های المپیک 2020 توکیو سالمتی خود 
را بازیابم. قهرمان وزن 12۵ کیلوگرم المپیک 
ریو تصریــح کرد: جراحی را روی شــانه چپم 
داشــته ام و حداقل ۳ ماه تا بهبودی آن زمان 
الزم اســت. من 2 ماه را فیزیوتراپی می کنم 
و پس از ۳ ماه تمرینات خــود را آغاز خواهم 
کرد. اتحادیــه جهانی همچنین با اشــاره به 
اینکه حسن یزدانی، فوق ستاره کشتی ایران 
که طالی المپیک 2016 و 2 طالی جهان را در 
کارنامه دارد، زانوی پای راســت خود را مورد 
عمل جراحی قرار داده و حداقل 2 ماه زمان تا 
بهبودی نیاز دارد، از قول یزدانی نوشــت: این 
جراحی موفقیت آمیز بــود. در حال حاضر در 
شرایط خوبی هســتم، پس از 2 ماه تمرینات 
خود را روی تشک آغاز می کنم و روحیه خوبی 
دارم. باید ببینیم که در آینده چه اتفاقی خواهد 
افتــاد. اتحادیه جهانی همچنین با اشــاره به 
مصدومیت دیوید تیلور، قهرمان سال گذشته 
جهان در وزن 86 کیلوگرم از حضور دوباره این 
کشــتی گیر آمریکایی روی تشک پس از 8 

ماه خبر داد.

در حاشیه

وز عکس ر

نمایی از حضور 
هواداران ایرانی 
در جیانگمن چین

تیم ملی والیبــال ایران برای 
کســب ســهمیه المپیک در 

چین حاضر شده است.
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رییس شورای اسالمی شهر:

مردم همه اقدامات شهرداری را رصد می کنند
رییس شورای اسالمی شهر اصفهان در یکصد و نهمین جلسه علنی شورای اسالمی شهر اصفهان 
به بازدید اعضای شورای شهر از مرکز ۱۳۷ اشاره کرد و گفت: بر اساس گزارش اعالم شده در آذرماه 
امسال ۲۶ هزار و ۲۵۶ نفر از شهروندان با این مرکز طی یک ماه تماس گرفته بودند که این عدد قابل 
توجه بود، از این تعداد ۹ هزار و ۳۳۶ مورد مربوط به خدمات شهری و یک هزار و ۳۲۸ مورد عمرانی، 
۵۷۹ مورد مربوط به حمل ونقل و مابقی مربوط به سایر فعالیت هایی بود که در شهر اصفهان انجام 

می شــد. علیرضا نصر اصفهانی با بیان 
اینکه برقراری این تعداد تماس با ۱۳۷ 
نشان از مشارکت مردم و دلسوزی آنها 
برای شهر است، افزود: باید توجه داشت 
که مردم همه فعالیت های شهر را رصد 
می کنند و باید در مناطق ۱۵ گانه نسبت به 
پاسخگویی به نیاز و مطالبات شهروندان 
مورد توجه قرار گیــرد. وی همچنین با 
بیان اینکه در راه اندازی بازارهای کوثر در 
مناطق شهرداری اصفهان، سه هدف رفتار 

خوب با مردم، تنزل قیمت و رعایت بهداشت را در دستور کار داشتیم، ادامه داد: باید تحقق این سه 
هدف را همواره مورد توجه داشته باشیم و از این اهداف فاصله نگیریم. رییس شورای اسالمی شهر 
اصفهان همچنین به پروژه اصفهان ۲۰۲۰ شهر گردشگری، هنر و میراث فرهنگی اشاره کرد و گفت: 
همه باید به اجرای این پروژه کمک کنیم، شورای شــهر مسئولیت سیاست گذاری را دارد و مجری 
این پروژه شهرداری اســت و باید به بهترین نحو ممکن اجرایی شود تا سود آن متوجه شهروندان 
باشد. وی، برنامه های جامع شهر و اصفهان ۱۴۰۵ را دو برنامه دیگر مورد توجه شهر اصفهان دانست 
و ادامه داد: در این زمینه باید مشــارکت شهرداری و شــهروندان را در حداکثر میزان ممکن شاهد 
باشیم تا بتوان عملکرد موفقی را در این زمینه ارائه کرد و هر چه زودتر این دو برنامه به خوبی و با تایید 

کارشناسان و متخصصان تدوین شود.

عضو شورای شهر:

ارائه فرهنگ نامه شهروندی به چاپ کتاب محدود نشود
رییس کمیسیون فرهنگی ورزشی شورای اسالمی شهر اصفهان در آیین رونمایی از »فرهنگ نامه 
بزرگ شهروندی« در این جلسه اظهار کرد: در شرایطی که بحران های مالی موجود شاید باعث شود 
اولویت های دیگر در شهر پررنگ تر باشد، دغدغه مندی مدیران شهری در حوزه فرهنگ شهروندی 
ارزشمند است. مهدی مزروعی با تاکید بر اینکه پرداختن به فرهنگ شهروندی، به معنای پرداختن 
به حقوق شهروندی نیست ولی از لوازم اساسی آن است، افزود: دسته بندی موضوعات، برای تدوین 
قوانین و آگاه سازی مردم اقدام قابل توجهی است؛ اما با توجه به قیمت باالی چاپ و سرانه پایین 
مطالعه، الزم است مطالب گردآوری شده، در قالب بسته های جذاب تر به اطالع مردم رسانده شود. 
رییس کمیسیون فرهنگی ورزشی شورای اسالمی شــهر اصفهان، تصریح کرد: فقر مفرط دانش 
حقوقی در میان مردم سبب شدتا ایده طرح آموزش حقوقی با همکاری حوزه های اجتماعی مطرح 
شود و در همین راستا به زودی آموزش همگانی حقوقی آغاز خواهد شد. کوروش محمدی، رییس 
کمیسیون اجتماعی و محیط زیست شورای اسالمی شهر اصفهان نیز در این قسمت از جلسه شورای 
شهر با تاکید براینکه معیار سنجش پذیر بودن شهر، شــهروندان آگاه است، گفت: برنامه حاضر به 
لحاط خالقیت و توان اجرایی در حوزه شهروندی رویکرد نوینی داشته و در جهت تکریم شهروندان 

و نیز توسعه شهر زیست پذیر و سنجش پذیر تدوین شده است.

 در راستای روان سازی و ایمن سازی ترافیک صورت گرفت؛

بهره برداری از سامانه های هوشمند و تجهیزات زیر ساختی ترافیکی شهر

آیین بهره برداری رســمی از ســامانه های هوشــمند و تجهیزات زیر 
 ساختی ترافیکی شهر صبح دیروز با حضور شهردار اصفهان برگزار شد.

 قدرت ا... نوروزی در این مراسم با بیان اینکه قرن حاضر به سرعت در 
تمام بخش ها در حال حرکت است، تصریح کرد: در بخش های علمی و 
اجتماعی هر روز اتفاقات جدیدی رخ می دهد، شهرها جهانی می شوند 
و جهانی شــدن شــهرها در همه افکار غلبه پیدا می کند بنابراین اگر با 
نگاه های کهنه و سیستم های عقب مانده و با فاصله از تکنولوژی های 
نوین شهر را اداره کنیم، به نتایج خوبی دســت پیدا نخواهیم کرد. وی 
با اشاره به افزایش جمعیت شــهرها در جهان اظهار کرد: براساس آمار 
ســازمان ملل متحد در ســال ۲۰۲۰ جمعیت شــهرهای جهان به پنج 
میلیارد نفر و در سال ۲۰۵۰ به شــش میلیارد و ۳۰۰ میلیون نفر خواهد 
رســید که باعث گســترش فقر، نابرابری، فرســایش محیط زیست، 
افزایش آلودگی ها و ناامنی اجتماعی می شــود. نــوروزی ادامه داد: 
البته کشورهای پیشرفته با چاره اندیشــی شهرها را هوشمند می کنند 
و بر مشکالتی که قاتل انســان ها می شــود، فائق می آیند تا ایمنی را 
افزایش دهند. وی با تاکید بر اینکه شــهرها باید به ســمت هوشمند 
شدن حرکت کنند، گفت: در شــهرداری اصفهان نیز باید در این مسیر 
گام های بیشــتری برداریم و اگر امــروز برای بهره برداری رســمی از 

سامانه های هوشــمند و تجهیزات زیرســاختی ترافیکی شهر گرد هم 
آمده ایم و از به کارگیری ایــن تکنولوژی های نوین در شــهر رونمایی 
می کنیم، برای برقراری نظم و آسایش عمومی است.شهردار اصفهان 
با اشــاره به تعامل خوب شــهرداری و پلیس راهور اظهــار امیدواری 
کرد  وحدت، انســجام و همدلی برای هموار و بهتر کردن مسیر زندگی 
شهروندان ایجاد شود و همیشه تداوم داشته باشد. معاون حمل و نقل 
و ترافیک شــهردار اصفهان در آیین بهره برداری رسمی از سامانه های 
هوشمند و تجهیزات زیرساختی ترافیکی شــهر اصفهان نیز اظهار کرد: 
شهر اصفهان امروزه از جایگاه بســیار خوبی برخوردار است و به عنوان 
یک شــهر جهانی با تعداد زیادی گردشگر شهری خالق بشمار می رود. 
داریوش امانی افزود: شهر اصفهان در آســتانه ورود به شهر دوستدار 
کودک اســت و مجموع این اتفاقات خوشــایند می طلبد که مباحث 
ایمنی حمل ونقل روان و سریع در شــهر مورد توجه قرار گیرد. معاون 
حمل ونقل و ترافیک شــهردار اصفهان ادامه داد: طی همکاری پلیس 
راهور در یک اقدام جهادی اتفاقات خوبی درخصوص کاهش تصادفات 
درون شهری رقم خواهیم زد. وی با بیان اینکه آلودگی هوا از سال های 
گذشته به عنوان یک چالش دست ساخت بشر شهر اصفهان را تحت 
تاثیر قرار داده اســت، اظهار کرد: با دستور شــهردار اصفهان و حمایت 

شورای شهر قرار اســت برای کاهش آلودگی هوای شــهر یک برنامه 
عملیاتی تدوین شــود تا سال آینده شــاهد روزهای پاک بیشتری در 
شهر باشیم.امانی با بیان اینکه بازسازی و نوسازی ناوگان اتوبوسرانی 
در دســتور کار قرار گرفته اســت، تصریح کرد: با وجود  اینکه در زمینه 
خرید ناوگان جدید با مشکالتی مواجه هســتیم، تا پایان سال جاری 
 ۲۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت برای توسعه زیرساخت های خطوط

 بی آر تی همچنین خرید ناوگان نو هزینه می شود.وی خاطرنشان کرد: 
تا پایان سال جاری ۴۰ دســتگاه اتوبوس جدید به ناوگان اتوبوسرانی 

شهر اصفهان اضافه می شود.
معاون حمل ونقل و ترافیک شــهردار اصفهان با اشــاره به نوسازی و 
بازسازی ناوگان تاکسیرانی شهر اصفهان گفت: طبق برنامه ریزی انجام 
شده یک هزار دستگاه تاکسی نوســازی و یک هزار تاکسی دیگر نیز 
بازسازی می شود. وی با بیان اینکه از سال ۹۴ دوربین های ثبت تخلف 
و نظارت تصویری به مرور در معابر شهر اصفهان نصب و مورد بهره برداری 
قرار گرفته است، اظهار کرد: اصفهان به سمت ایجاد حمل ونقل هوشمند 
گام بر می دارد و امیدواریم در زمینه کاهش تصادفات درون شــهری 
نیز آمار تصادفات کاهش پیدا کند. امانی ادامه داد: در ســال ۹۵ آمار 
جان باختگان تصادفات درون شهری ۱۶۸ نفر، سال ۹۶ تعداد ۱۴۸ نفر 
و در سال گذشته ۱۶۳ نفر بوده اســت که با افزایش تجهیزات هوشمند 
می توان این آمار را کاهــش داد. وی افزود: باید شــهر را به تجهیزات 
نوین هوشمند مجهز و به روان سازی و ایمن سازی ترافیک کمک کرد؛ 
امیدواریم با اقدامات انجام شده سال آینده در رویداد قصه آدم و هوا 
خبرهای خوبی برای شهروندان داشته باشــیم. معاون حمل ونقل و 
ترافیک شهردار اصفهان تصریح کرد: در سال ۸۵ یک پروژه تحقیقاتی 
در مرکز تحقیقات وزارت راه انجام شــده که براساس آن مشخص شد 
هزینه مادی کشته شدن هر فرد یک میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان است 
چرا که بیشتر متوفیان نیروهای مولد جامعه بوده و سرپرست خانواده 
محسوب می شوند.امانی با اشــاره به پروژه »سیاح« گفت: این پروژه 
که همان سامانه یکپارچه اطالعات حمل ونقل است، تمامی اطالعات 
حمل ونقلی مرکز کنترل ترافیک را جمع آوری، تولید و دیتا می کند تا 
مورد استفاده مدیران ارشد استان برای برنامه ریزی ها قرار گیرد.وی با 
اشاره به توسعه سامانه های هوشمند اظهار کرد: سامانه های هوشمند در 
رینگ سوم شهر توسعه پیدا می کند.معاون حمل ونقل و ترافیک شهردار 
اصفهان ادامه داد: تا پایان ســال جاری با تعــداد دوربین های موجود 
اجرای طرح زوج و فرد از در منازل که یکی از خواسته های کمیته بحران 

استان برای مواقع ضروری است، عملیاتی می شود.

شــهردار اصفهان به همراه معاونان خود هر دو هفته 
یک بــار در قالب برنامه مالقات مردمــی با حضور در 
یک منطقه شهری با شهروندان آن منطقه مالقات و 
گفت و گو می کند، این اقدام طی یک فرآیند نظام مند 
و تحت نظــارت کمیته های تخصصــی از زمان اعالم 
درخواست های مردم تا پیگیری نتیجه از مناطق، انجام 
می شود. ایمان حجتی، مدیرکل ارتباطات و امور بین 
الملل شهرداری اصفهان با اشاره به اینکه برای انجام 

مالقات مردمی شــهردار اصفهان در مناطق مختلف 
اصفهان، آیین نامه یا نظام نامه ای تدوین شده که بر 
اســاس این چارچوب، مالقات های مردمی صورت 
می گیرد، اظهار کرد: این نظام نامه از ســوی اداره کل 
ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اصفهان تدوین 
شــده و به طور دقیق و جزئی ساختار اجرایی مالقات 
مردمی را تبیین می کند. وی ادامه داد: از زمان آغاز به کار 
تیم جدید مدیریت شهری در اصفهان، مالقات و ارتباط 
شهردار با شــهروندان در چندین قالب اعم از سلسله 
نشست های هم اندیشــی »اصفهان فردا« با حضور 
نخبگان قشــرهای مختلف از جمله سمن ها، فعاالن 
حوزه اجتماعی، رســانه ها، هنرمندان، دانشــگاهیان 

و اصناف مختلف برگزار شــد و به بیش از ۵۰ جلســه 
اصفهان فردا رسید. از ســوی دیگر یکی از قالب های 
مردمــی دیدارهای شــهردار اصفهان با شــهروندان، 
برگزاری مالقات چهره به چهره اســت که از مرداد ماه 
سال جاری آغاز شده است. مدیرکل ارتباطات و امور 
بین الملل شــهرداری اصفهان با بیــان اینکه تاکنون 
شهردار با شهروندان مناطق مختلف از جمله مناطق ۱، 
۹، ۱۳، ۱۲، ۳ و ۶ دیدار و گفت و گو داشته است، گفت: 
در این دیدارها شهردار اصفهان به همراه رییس و برخی 
اعضای شورای شهر و معاونان شهرداری برای رسیدگی 
به مشکالت و درخواست های مردم هر منطقه در این 

منطقه حضور پیدا می کند. 

 شهروندان اصفهانی چگونه می توانند با شهردار
مالقات کنند؟

گذری در نمایشگاه عکس »کوچه های هفت پیچ«
نمایشگاه عکس »کوچه های هفت پیچ« شــامل عکس هایی از مشاغل، اماکن و اهالی خیابان 
مسجد سید بوده که در موزه هنرهای معاصر اصفهان برپاســت. هدف از برپایی این نمایشگاه، 
نمایش عکس هایی از ثبت اصفهان است که فصل اول آن به زیست خیابان و محله های مسجد 
سید شامل بیدآباد و علیقلی آقا اختصاص یافته و قرار است در پروژه ای ادامه دار، مشاغل، اماکن و 
اهالی سایر محالت قدیمی شهر اصفهان را نیز ثبت و ضبط کند. شهرام احمدزاده ترکمانی عکاس، 
فیلم ساز و سرپرســت پروژه کوچه های هفت پیچ نیز در حاشیه گشــایش این نمایشگاه، اظهار 
داشت: شهر ناگزیر از تغییر اســت اما این تغییرات، بافت، فرهنگ و بسیاری دیگر از داشته های 
شهر را با خود می برد و این اتفاق برای خیلی از مکان های شهر رخ داده است. وی، نام نمایشگاه را 
برگرفته از یکی از اشعار مرحوم کیوان قدرخواه دانست و ادامه داد: انگار شاعران بیشتر از عکاسان 
نگاه جامع و هدفمند به شهر دارند و در آثار نویسندگانی مانند هوشنگ گلشیری بافت و فرهنگ 
عامه گوشه گوشه شهر اصفهان به چشم می خورد. سرپرست پروژه کوچه های هفت پیچ مجموعه 
منســجم عکس از اصفهان را منحصر به مجموعه عکس ارنســت هولتسر دانســت و بیان کرد: 
متاسفانه در میان این همه عکاس تنها او به صورت منســجم به فرهنگ عامه، مشاغل، مستند 
اجتماعی و مناظر شــهری اصفهان پرداخته اســت. احمدزاده تصریح کرد: ایده اولیه عکاسی از 
محالت شهر اصفهان توسط پریسا فهامی در سال ۹۶ مطرح شد و از سال گذشته در کانون عکس 
اصفهان پیگیری شــد و پس از اعالم فراخوان و ثبت نام از عکاسان، ۲۹ عکاس از خیابان مسجد 
سید عکاسی کردند که شامل مشاغل، مناظر شــهری، معماری، مستند اجتماعی، فرهنگ عامه 
و پرتره است. به گفته وی، قرار است آرشــیو این عکس ها در اختیار موزه هنرهای معاصر وابسته 
به سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شــهرداری اصفهان قرار گیرد و به صورت کتاب نیز چاپ 
شود. گفتنی است؛ نمایشــگاه عکس کوچه های هفت پیچ به همت اداره مشارکت های معاونت 
اجتماعی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان و کانون عکس انجمن سینمای 
جوانان اصفهان تا ۴ بهمن ماه در گالری یک و دو موزه هنرهای معاصر مورد بازدید عالقه مندان 

قرار خواهد گرفت.

 ارائه خدمات کتابخانه تخصصی ورزش و سالمت ابرار
 با 7500 عنوان کتاب

کتابخانه تخصصی ورزش و ســالمت ابرار با بیش از ۷۵۰۰ عنوان کتاب در رشــته تربیت بدنی به 
شهروندان خدمات ارائه می دهد. مســئول کتابخانه ابرار با اشاره به قدمت ده ساله این کتابخانه 
اظهار داشت: کتابخانه تخصصی ورزش و سالمت ابرار وابســته به سازمان فرهنگی، اجتماعی و 
ورزشی شهرداری اصفهان با بیش از ۷۵۰۰ عنوان کتاب تخصصی با موضوعات تغذیه و سالمت، 
فضاها و اماکن ورزشی، مدیریت ورزشــی، فیزیولوژی ورزشی، حرکات اصالحی، آموزش فنون 
تمامی رشته های ورزشی و صدها عنوان دیگر به ارائه خدمات به شهروندان عزیز می پردازد. ملوک 
پسته افزود: اکثر مراجعین کتابخانه دانشجویان تربیت بدنی ومربیان ورزشی هستند که با توجه 
به طرح جامع کتابخانه ها، درخواست کتب مراجعه کنندگان با پیگیری کتابداران با تجربه بررسی 
و در اختیار مراجعین قرار می گیرد و چنانچــه کتاب مورد نیاز در کتابخانــه موجود نبود از طریق 
امانت بین کتابخانه ای و مشاوره توسط کتابداران به نیاز مراجعان پاسخ داده می شود. وی با اعالم 
برنامه های جنبی برگزار شده در کتابخانه ابرار اظهار داشــت: نمایشگاه کتاب و برگزاری جلسات 
نقد و بررسی کتاب از جمله برنامه های کتابخانه ابرار بوده که با استقبال مراجعه کنندگان به ویژه 
دانشجویان روبه رو شده است.پسته، با اشاره به سیستم قفســه باز کتابخانه ابرار اظهار داشت: 
شــش هزار و پانصد جلد از مجموعه کتابخانه به کتاب های ورزشــی اختصاص دارد که درصدد 
هستیم با افزایش خرید کتب تازه چاپ شده تخصصی و به روزرســانی هر روزه در این زمینه به 

نیاز مراجعه کننده پاسخ دهیم.

با مسئولان

اخبار

معاون فنی و پردازش سازمان مدیریت 
پسماند شهرداری اصفهان خبر داد:

احداث خطوط جدید پردازش 
 پسماند در کارخانه تولید 

کود آلی اصفهان

خبر ویژه

معاون فنــی و پردازش ســازمان مدیریت 
پسماند شهرداری اصفهان ازاحداث خطوط 
جدید پردازش پسماند در کارخانه تولید کود 
آلی در اصفهان خبر داد. مجید قاسمی بیان 
کرد: به روز رسانی تجهیزات خطوط پردازش، 
افزایش خلوص جداســازی پســماندها و 
کاهش دفن پسماندهای قابل بازیافت، از 
جمله اهداف احداث ۲ خط پردازش کارخانه 
کود آلی ســازمان مدیریت پسماند است. 
وی به مزایای حاصــل از اجرای این دو خط 
اشاره کرده و افزود: حفاظت از محیط زیست 
از طریــق کاهش دفن پســماند بــه میزان 
روزانه حداقل ۱۰۰ تن، مقابله با آلودگی های 
زیست محیطی شــیرابه از طریق مدیریت 
حداقل ۱۰ متر مکعب شــیرابه روزانه حاصل 
از پســماند تر اصفهان و افزایش درآمدهای 
ناشی از تفکیک بهینه پسماندهای بازیافتی، 
تنها بخشــی از مزایای احداث این خطوط و 
توسعه فعالیت های مدیریت پسماند است. 
معاون فنــی و پردازش ســازمان مدیریت 
پسماند شهرداری اصفهان در خصوص میزان 
پیشــرفت کنونی این پروژه توضیح داد: هم 
اکنون حدود ۹۰ درصد از فاز عمرانی این پروژه 
انجام شده است و در زمینه ساخت تجهیزات 
نیز حدود ۵۰ درصد پیشــرفته داشــته ایم. 
قاســمی ادامه داد: در زمینه نصب تجهیزات 
تا امروز حدود ۱۰ درصد پیشرفت داشته ایم و 
با تکمیل زیرساخت های عمرانی و تجهیزات، 
عملیات نصب هم به اتمام خواهد رسید. وی 
در خصوص برنامه زمان بنــدی پیش بینی 
شده برای اتمام این پروژه بیان کرد: با توجه 
به مراحل زمان بنــدی ۳ فاز پروژه شــامل 
عملیات عمرانی، ســاخت تجهیزات و نصب 
پیش بینی می کنیم این پــروژه در ۶ ماهه 
نخست ســال ۹۹ به پایان برسد و در نهایت 
۲ خط جدید هــر کدام با ظرفیــت ۲۵۰ تن 

فعالیت خود را آغاز خواهند کرد.

مدیر منطقه سه شــهرداری اصفهان اظهار کرد: با توجه به سرگردانی نابینایان در میادین تاریخی شــهراصفهان، عملیات مناسب سازی عبور نابینایان برای 
نخستین بار در میدان امام علی )ع( در دست اجراست. حسین کارگر افزود: اعتبار مورد نیاز برای مناسب سازی عبور معلوالن و نابینایان از چندسال اخیر در 
بودجه سالیانه منطقه سه در نظر گرفته می شود، به همین منظور تاکنون عملیات مناسب سازی خیابان های حافظ، سپاه، چهارباغ عباسی، احمدآباد، میدان 
امام )ره(، خیابان بزرگمهر و فضای سبز حاشیه رودخانه زاینده رود در خیابان های مشتاق اول و کمال اسماعیل اجرا شده است. مدیر منطقه سه شهرداری 
اصفهان تصریح کرد: باتوجه به ورود گردشــگران داخلی و خارجی به میدان تاریخی امام خمینی )ره( و خیابان هــای منتهی به این میدان و وجود اختالف 
سطح متعدد در این مسیرها، جهت تسهیل در عبور و مرور معلوالن، مناسب ســازی تمامی ورودی های این میدان عملیاتی شده است. وی گفت: از ابتدای 
سال جاری تاکنون عملیات مناسب سازی میدان امام علی )ع( در دستور کار قرار گرفت و به همراه عملیات اصالح فضای سبز، هموارسازی هدایت مسیر 
آب باران تاکنون پیشرفت ۵۰ درصدی داشته است. کارگر ادامه داد: در سطح منطقه نیز در سال جاری مناسب سازی خیابان های فردوسی، سروش و پارک 

مشتاق با هزینه سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال انجام شده است.

نخستین مناسب سازی عبور نابینایان در میدان تاریخی شهر اصفهان

مراسم یادبود 
جان باختگان سانحه 
هوایی در دانشگاه 

صنعتی اصفهان
جمعی از دانشجویان دانشگاه 
صنعتــی اصفهــان، غــروب 
شــنبه برای ابراز همدردی با 
خانواده هــای جان باختگان 
حادثــه ســقوط هواپیمــای 
اوکراینی در محل این دانشگاه 

شمع روشن کردند.

وز عکس ر

عکس: ایمنا
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یکی از رایج ترین بهانه هایی که افراد برای تالش نکردن در 
جهت رســیدن به اهداف خود می آورند، این است که وقت 
کافی ندارند! هر چند که نداشتن وقت کافی بهانه ای بیش 
نیســت. در این مقاله ترفندها و استراتژی های مختلفی را 
کشــف می کنید که به شــما کمک می کنند برای تالش در 

جهت اهداف خود وقت پیدا کنید.
6- در مورد روتین صبحگاهــی خود فکر کنید. مدت زمانی 
که در صبح تلف می کنید را بیابید. آیا 15 دقیقه برای خرید 
قهوه منتظر می مانید؟ خب می توانید ایــن 15 دقیقه را با 
خرید یک دستگاه قهوه ساز هوشمند که می شود آن را روی 

چند دقیقه قبل از بیدار شدن خود تنظیم کرد، ذخیره کنید.
7- مواد غذایی برای صبحانه تهیه کنید که سریع حاضر شوند 
و در دسترس باشند. صرف نظر کردن از صبحانه برای ذخیره 
وقت، فکر خوبی نیست. هر چند می توانید با آماده کردن یک 
صبحانه سریع برای خود زمان بخرید. به طور مثال نان کنجد 
و میوه های خشک شده سریع و به آسانی فراهم می شوند، 
ضمنا خوشمزه و مقوی هستند. اگر هم می خواهید صبحانه 
مفصل تری مانند عدسی بخورید، می توانید از شب قبل آن 
را آماده کنید تا صبح فقط نیاز به گرم کردن داشــته باشد و 

وقت زیادی نگیرد.

8-ناهار را از شــب قبل بپزید. می توانید شــام را به میزان 
بیشتری درست کنید تا برای ناهار فردا نیز باقی بماند.

۹- در مقابل وسوسه استفاده از اینترنت مقاومت کنید. از 
چک کردن ایمیل یا شــبکه های اجتماعی در هنگام صبح 

خودداری کنید. زیرا جواب دادن به یــک ایمیل به راحتی 
می تواند به دو یا سه ایمیل دیگر تبدیل شود. در آخر متوجه 
می شوید به جای حاضر شدن و رسیدگی به کارهای خود، 20 

دقیقه است که از اینترنت استفاده می کنید.
10- زمان مشــخصی برای تــرک خانه تعییــن و از قانون 

 پارکینســون بــه نفــع ایــن موضــوع اســتفاده کنیــد. 
 قانون پارکینســون بیان می کند: کار به اندازه زمانی که برای
  آن تعیین می کنید گســترس می یابد؛ اگــر بخواهیم این

 قانون را بــرای روتین صبحگاهی بــه کار ببریم، باید گفت: 
زمانی که هر روز صبح صرف آماده شدن می کنید گسترش 
می یابد؛ مگر این که حد و حدود مشخصی برای آن تعیین 

کنید.
در مورد وقتی که برای رفت و آمد به محل کار خود اختصاص 
می دهید، دوباره فکر کنید. این مدت زمان می تواند نقش 
بزرگی در اتالف وقت داشته باشد. در ادامه چند روش برای 
بررسی مدت زمان رفت و آمد شــما آورده ایم: سعی کنید 
نزدیک محل کار خود ساکن شوید تا مدت زمان رفت و آمد 
را کاهش دهید. اگر می توانید ســاعت کاری خود را طوری 
تنظیم کنید که از ســاعات اوج ترافیک دور باشد. از وسایل 
نقلیه عمومی استفاده کنید تا بتوانید هنگام رفت و آمد کمی 
کار کنید. مثال بخشی از کارهای خود را در اتوبوس با لپ تاپ 
انجام دهید. اول مهم ترین کار را انجام دهید. اولویت های 
خود را تعیین کنیــد و مطمئن شــوید می دانید مهم ترین 
کاری که باید هر روز انجام دهید کدام است و پیش از هر کار 

دیگری آن را انجام دهید.

آشپزی
خوراک 

کدو با گوشت و قارچ
مواد الزم: کدو 2 عدد متوسط، گوشت چرخ کرده نصف 

پیمانه، پیاز 2 عدد متوسط، سیر 2 حبه، قارچ یک بسته کوچک، رب 
گوجه یک قاشق غذاخوری، پنیر پیتزا، نمک، فلفل، آویشن، آب لیمو

طرز تهیه:کدوها را بعد از اینکه خوب شستید و خشک کردید با پوست حلقه حلقه کنید 
و کمی نمک بزنید و بگذارید مدتی بماند. با یک دستمال آنها را خشک کنید و در تابه، کمی 

روغن زیتون اسپری کرده و کدوها را داخل آن گذاشته و دوطرفش را کمی تفت داده جوری که 
نرم شوند. سپس روی یک دستمال پهن کنید تا روغنش گرفته شود. یک عدد پیاز را ریز خرد 
کرده و با گوشت چرخ کرده، نمک و فلفل و زردچوبه در روغن زیتون تفت داده و کناربگذارید. 
پیاز دیگر را هم با سیر ریز کرده و در روغن زیتون بریزید و تفت بدهید. سبک و طالیی که شد 
رب، نمک، فلفل، پودر آویشن و کمی آب اضافه کرده و بگذارید دو تا جوش بزند. آخر سر یک 
قاشق آب لیمو هم اضافه کنید و از روی حرارت بردارید. کف یک ظرف پیرکس، یک ردیف 
کدو بچنینید. کمی از سسی که درست کرده اید روی کدوها ریخته و صاف کنید. پنیر پیتزا 

روی مواد ریخته، یک الیه دیگر کدو و باز هم سس و پنیر و در آخر قارچ. روی تمام 
مواد پنیر پیتزا ریخته و روی پنیر هم کمی پودر آویشن بریزید و آنها را داخل 

فری که از قبل گرم شده بگذارید تا پنیر آب شود. شما می توانید از 
دو نوع پنیر استفاده کنید که خوشمزه تر هم می شود. 

ترفندهای ذخیره وقت )2(

 رابرت زمکیسخبر
 فیلم علمی تخیلی می سازد

»بزرگ آقا« با خورشید »مجید 
مجیدی« راهی فجر 38 می شود

»رابرت زمکیس« کارگردان دارنده جایزه اسکار، فیلمی علمی 
تخیلی با عنوان »آرس، الهه جنگ« برای کمپانی برادران وارنر 
می ســازد. »جنیوا رابرتسون دوور« نویســنده فیلم معروف 
»کاپیتان مارول« فیلم نامــه این پروژه ســینمایی را تحریر 
کرده اســت. »رولند امریچ« نیز مدیر تولید این فیلم خواهد 
بود. زمکیس عالوه بــر کارگردانی به همــراه »جک راپکه« از 

تهیه کنندگان فیلم »آرس الهه جنگ« است. 

علی نصیریــان بازیگر ســینما و تلویزیــون، پیرامــون آخرین 
فعالیت های خود در عرصه بازیگری گفت: عالوه بر فیلم سینمایی 
المینور به تازگی بازی در فیلم سینمایی »خورشید« به کارگردانی 
»مجید مجیدی« را به پایان رســاندم که برای بخش ســودای 
سیمرغ این دوره از جشــنواره فیلم فجر پذیرفته شده است. وی 
درباره احتمال دریافت سیمرغ بلورین اضافه کرد: من دنبال این 
چیزها نیستم و برای دریافت سیمرغ در فیلمی بازی نمی کنم. 

ذوب آهن اصفهان با کتاب دو جلدی »زبان ذوب« که حاوی گفت وگو در باب 50 ســال حیات شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان است و دو ویژه نامه تحت عناوین 
)دستاوردها و نیازهای بومی سازی( و )بیست و سوم دی ماه روز آهن و فوالد و سالروز امضای قرارداد تاسیس ذوب آهن اصفهان( در دومین جشنواره و نمایشگاه 
ملی فوالد ایران همچون سال گذشــته حضور فعال دارد. این آثار با حضور دکتر رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت، دکتر غریب پور رییس هیئت عامل ایمیدرو، 
مهندس یزدی زاده مدیرعامل ذوب آهن اصفهان و جمعی از مدیران شرکت های معدنی و فوالدی در نمایشگاه بومی سازی زنجیره فوالد در دومین جشنواره ملی 
فوالد ایران رونمایی می شود. کتاب زبان ذوب که دومین جلد آن در نمایشگاه ملی فوالد ایران رونمایی می شود، تاریخ شفاهی ذوب آهن اصفهان است که از طریق 
گفت وگو با پیشکسوتان و بزرگان این مجتمع عظیم صنعتی و صنعت فوالد کشور تدوین شده است. این کتاب دو جلدی، شامل بیش از 150 مصاحبه با پیشکسوتان 
صنعت فوالد کشور و کتاب سیمای سالیان نیز مستند تصویری فعالیت های شرکت و تجهیزات آن است. ویژه نامه بومی سازی ذوب آهن اصفهان مجموعه کاملی 
از دستاوردها و نیازهای بومی سازی این شرکت در قریب به 200 صفحه و در ویژه نامه 23 دی ماه نیز به تاسیس ذوب آهن اصفهان و به تبع آن شکل گیری صنعت 
فوالد کشور با تولید محتوای متنوع پرداخته شده است.  شایان ذکر است اولین شماره نشریه داخلی ذوب آهن اصفهان در دی ماه 1350 منتشر شد و اولین شماره 
هفته نامه داخلی این شرکت تحت عنوان آتشکار که نام آن از سخت ترین شغل این کارخانه عظیم انتخاب شده در سال 1373 منتشر شده است. ماهنامه تخصصی 
فوالد که سابقه 46 ساله دارد به دانش و مباحث تخصصی صنعت فوالد می پردازد و فصل نامه پیک خانواده نیز از دیگر محصوالت انتشاراتی روابط عمومی این شرکت 
است که با افتخار برای خانواده بزرگ ذوب آهن اصفهان و مطابق با نیاز سنجی های علمی منتشر می  شود.  شایان ذکر است؛ دومین جشنواره و نمایشگاه ملی فوالد 

ایران از بیست سوم تا بیست و ششم دی ماه در محل برج میالد تهران با حضور خانواده بزرگ صنعت فوالد کشور برگزار می شود.

سخنگوی شرکت گاز اســتان اصفهان گفت: در کنار منشــور اخالقی که کارکنان 
شرکت گاز استان اصفهان خود را ملزم به رعایت آن می دانند ارزش های سازمانی 
نیز، در این شرکت تدوین شد. به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان اصفهان، 
سید حســن موســوی،اظهار داشــت: »دانش محوری و یادگیری سازمانی«، 
»مشــارکت و همیاری«، »سالمت، رشــد و تعالی ســرمایه های انسانی« و» 
مسئولیت پذیری اجتماعی و صیانت از حقوق شهروندی« چهار محور ارزش های 
بنیادین سازمانی در شرکت گاز استان اصفهان اســت. وی، با بیان اینکه نیروی 
انسانی به عنوان مهم ترین و با ارزش ترین ســرمایه یک سازمان مطرح است، 
افزود: بــا توجه به ارزش های آنها در ســازمان می توان گام هــای مهمی را برای 
موفقیت سازمان برداشــت چراکه ارزش ها تعیین کننده یا هدایت کننده رفتار 
هستند. رییس روابط عمومی شرکت گاز اســتان اصفهان، تصریح کرد: حفظ و 
ترویج ارزش های سازمانی، مهم ترین عامل در تعالی و پیشرفت سازمان است و 
موجب انسجام و تمایز آن از سایر سازمان ها می  شود. موسوی، اضافه کرد: با در 
نظر گرفتن فلسفه فکری مدیران و شخصیت کارکنان ایجاد فضایی که در آن تمام 
تفاوت ها در کانون رشد و بقای ســازمان معنا پیدا کند بسیار حائز اهمیت است، 
بنابراین ما سازمان را با رعایت ارزش های ســازمانی که از فرهنگ آن بر می آید، 

غنی خواهیم کرد. وی، تکریم ارباب رجوع و ارائه خدمات شــفاف و سریع، ارائه 
خدمات مطلوب به مشترکین )سرعت، دقت، ایمنی، استمرار کیفیت و نوآوری(، 
ارزش آفرینی در زنجیره تامین و استفاده بهینه از منابع و قابلیت های شرکت را 
ارزش های کسب و کار در شرکت گاز استان اصفهان عنوان کرد.سخنگوی شرکت 
گاز اســتان اصفهان گفت: امروزه، جایگاه اخالق در مدیریت، به عنوان مبحثی 
بسیار محوری از سوی اندیشــمندان و نظریه پردازان حوزه مدیریت موردتوجه 
قرار گرفته اســت، به طوری که به دلیل افزایش اهمیت کارکردی و نقش آن در 
حوزه کسب و کار، بسیاری از مدیران موفق در عرصه جهانی از مبانی و ارزش های 
اخالقی در حوزه مدیریــت و رهبری، عمال جایگاه ویــژه ای را به خود اختصاص 
داده اند. موسوی اذعان داشت: در بررســی عملکرد سازمان های موفق، اهتمام 
جدی آنان به مفاهیم اخالقی تحت عنوان ارزش های ســازمانی کامال مشــهود 
است. استفاده از این رویکرد و تدوین ارزش ها و نظام اخالقی سازمان در فرآیند 
برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک یکی از وظایف مهم مدیران و رهبران است، 
به طوری که طبــق مدل تعالی ســازمانی EFQM »رهبــران ماموریت، آرمان، 
 ارزش ها و اصول اخالقی ســازمان را ایجادکرده و نقش الگو در فرهنگ تعالی را 

ایفا می کنند.

ذوب آهن اصفهان با سه اثر تالیفی به دومین جشنواره و نمایشگاه ملی فوالد ایران می آید

تدوین ارزش های سازمانی در شرکت گاز استان اصفهان

به گزارش اداره ارتباطات و اطالع رســانی راه وشهرســازی استان اصفهان، 
 علیرضا قاری قرآن مدیرکل راه و شهرســازی اســتان طــی  گفت وگویی، 
 با تشــریح طرح اقدام ملی ســاخت مســکن و اهداف این طــرح گفت: 
 طرح اقــدام ملــی ســاخت مســکن شــامل هفت ریــز طرح اســت؛ 
 واگــذاری زمین بــه صــورت اجاره، فــروش اقســاطی 5 ســاله زمین، 
تامین مســکن اقشــار هدف از جمله ایثارگران و خانوده دارای دو معلول، 
پرداخت تسهیالت بافت فرسوده، پرداخت تسهیالت صندوق یکم، واگذاری 
زمین با تغییر کاربری در قالــب تفاهم نامه با ارتش، بنیاد مســتضعفان، 
ســتاد فرمان حضرت امام)ره(، آموزش و پرورش و ...، تکمیل واحدهای 

نیمه تمام.
 وی افزود: متناســب بــا هر ریز طــرح، جامعه هــدف برای هــر کدام از 
بندها مشــخص می باشــد به طور مثال بــرای دهکهای پاییــن جامعه، 
ارگان هایی چون ســتاد فرمان اجرای امام )ره( و بنیاد مستضعفان ورود 
می کنند یا دهکهای باالی جامعه می توانند از طرح تســهیالت صندوق یکم 
استفاده نمایند یعنی سعی شده اســت در این طرح همه جامعه هدف مد 

نظر قرار گیرد.
قاری قرآن با اشاره به اینکه چشم انداز این طرح را می توان در ابعاد مختلفی 
توضیح داد، بیان داشت: شاید یکی از موثرترین اهدافی که این طرح دارد، 
خانه دار کردن، کم کردن زمان امید برای خانه دار کردن دهکهای متوســط 
جامعه و نیز افزایش ساخت و ســاز و ایجاد اشتغال باشد و سعی می شود 
مرحله اول این پروژه ها که در حال حاضر شــروع شده است تا پایان دولت 

به اتمام رسد.
وی به طرح های ارائه شده توســط دولت ها از ابتدای انقالب تاکنون اشاره 
داشت و در مقایســه طرح اقدام ملی با مسکن مهر، اظهار داشت: در جهت 

خانه دار شدن و زمین دار شــدن مردم و سرپرست های خانوار، طرح های 
متفاوتی از جمله واگذاری زمین، مســکن اســتیجاری، فــروش متری، 
مسکن ۹۹ ســاله، مســکن مهر خود مالک و... اجرا  شــده که هر کدام از 
طرح ها بنا بر زمان اجرای خود توانسته است بســیاری از مردم را خانه دار 
کند که شــاید بتوان گفت از لحاظ نحوه واگذاری زمین در طرح اقدام ملی 
شباهت بسیاری بین این طرح و طرح مســکن مهر ۹۹ ساله و خود مالک 
وجود داشته باشد که در طرح اقدام ملی سعی شده نواقص موجود در طرح 
مســکن مهرترمیم شود و همچنین سعی شــده اراضی را برای طرح اقدام 
ملی امکان سنجی کرده تا از حداقل امکانات و خدمات زیربنایی و روبنایی 

برخوردار باشد. 
مدیرکل راه وشهرسازی استان در خصوص زمان انجام ثبت نام مرحله دوم 
در اســتان، اذعان داشــت: ثبت نام طرح اقدام ملی در آذرماه سال جاری 
در اســتان اصفهان انجام شــد و متقاضیان از طریق ثبت نام در ســامانه 
طرح اقدام ملی نســبت به انجام ثبت نام اقدام کردند. پاالیش متقاضیان 
از طریق ســامانه و از ســوی وزارت راه وشهرســازی انجام می پذیرد و بنا 
بر اعالم وزارت متبــوع پاالیش متقاضیــان ثبت نام شــده در مرحله اول 
 در نیمــه دوم بهمن ماه انجــام و متعاقــب آن ثبت نام مرحلــه دوم آغاز 

خواهد شد.
 وی در پایان در خصوص جابه جایی شهر محل تقاضا در ثبت نام مرحله اول 
گفت: با توجه به تدقیق ظرفیت ثبت نام هر یک از شهرهای استان بر اساس 
ظرفیت اراضی احصاء شده، جابه جایی و تغییر محل ثبت نام در این مرحله 
امکان پذیر نیســت و از این رو متقاضیان می توانند پس از پاالیش مرحله 
اول و احیانا خذف در این مرحله و در صورت ظرفیت جدید در مرحله بعدی 

اقدام به ثبت نام در شهر مورد نظر  کنند.

مدیرکل راه وشهرسازی استان مطرح کرد:

چشم انداز طرح اقدام ملی، کم کردن زمان امید برای خانه دار شدن
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